
 

0 
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اسة ومن خالل لجنة اإلعالم برئالمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي قام 
 وتحليل صورة المرأة في األعمال المقدمة خالل شهر رمضان سواءبرصد أ.د.سوزان القليني 

ذه بمؤشرات حول صورة المرأة في ه للخروج على المستوى البرامجي أو اإلعالني أو الدرامي 
 قامت اللجنة اإلعالمية بالبدء في فعاليات الرصد من خالل ما يلي : و،  مالاألع

القيام بحصر شامل للمسلسالت المقدمة في القنوات الفضائية المصرية والتي تم عرضها مع بداية شهر  -1 
واحة  -كفر دلهاب  -هذا المساء مسلسل وتتمثل هذه المسلسالت فيما يلي :)  30رمضان ، والبالغ عددها 

الحصان االسود  -قصر العشاق   -ازي الصحة  -لمعي القط  -ال تطفئ الشمس  -الحساب يجمع  -الغروب 
 -حالوة الدنيا  -الحرباية  -رمضان كريم  -الحالل  -ظل الرئيس  -كلبش  - 2الجماعة  -ريح المدام   -

 30 -ارض جو  -الزيبق  -عشم ابليس  -طاقة القدر -إني صائم اللهم  -ألعلى سعر -طاقة نور  -الال الند 
( على العديد من القنوات ومنها : خلصانة بشياكة -فاريت عدلي عالم ع -وضع امني  -هربانة منها  -يوم 

 (.  MBCقنوات  - ON E  - dmc -قنوات النهار -قنوات الحياة  -قنوات سي بي سي 

القومي بتصميم استمارة تحليل للمضمون من حيث فئتي الشكل والمضمون قامت لجنة اإلعالم بالمجلس  -2
ديدي ، تضم هذه اللجنة العديد من خبراء اإلعالم ومنهم االستاذة الدكتورة منى الحاتخذت المشهد وحدة للتحليل و و 

نى واألستاذة م، الشافي  واالستاذ الدكتور سامي الشريف ، والدكتورة نعايم سعد زغلول ، والدكتورة أسماء عبد
، ستاذة هدى رضوان ام يحيي ، واألستاذة ريهواألستاذ سعد عباس ، واألستاذة عصمت قاسم ، واألنشأت ، 

 ستاذ وسام العوام .، واألستاذة هبة باشاواأل

طالب وطالبة من طالب قسم علوم االتصال واإلعالم بكلية اآلداب جامعة  68تشكيل فرق بحثية مكونة من  -3
 تدريبهم على استمارة التحليل في إطار التعاون مع المجلس القومي للمرأة .عين شمس و 

وموقف النقاد و المجتمع المحيط من  والبرامج واالعالنات الوقوف على ما تناولته الصحف حول المسلسالت -4
 المعروضة لهذا العام . األعمال

 كما يلي : 2017لعام  هر رمضانصورة المرأة لمنتصف شوجاءت المؤشرات المبدئية العامة لتحليل 
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 أواًل : المؤشرات المبدئية لتحليل المسلسالت :

  مطلقة أو مشاركة متساوية مع الفنانينمسلسل بطوالت نسائية  13هناك أكثر من 
ألعلى  -الحرباية  -الحالل  -هربانة منها  -الحساب يجمع  -مثل ) أرض جو  الذكور
واحة  -ال تطفئ الشمس  -يوم  30 -الحالة ج  -الند الال في ال -حالوة الدنيا  -سعر 

 .( رمضان كريم  -الغروب
 
  هذا العام معظم أعمالوتسويق المسلسالت  إنتاجسيطرة شركات االنتاج الخاصة على 

 . أو العامةعلى القنوات الفضائية الخاصة 
 
 لى حيث قررت الرقابة العامة ع ظهور التصنيف العمري للمرة األولى بالفضائيات المصرية

المصنفات الفنية المصرية بإيعاز من المجلس األعلى لإلعالم بتطبيق معايير التصنيف 
العمري للمشاهدة على المسلسالت وهي: عرض عام ، عرض إرشاد عائلي ، عرض فوق 

 . 16عاما ، عرض فوق  12
 
  تى حفي المسلسالت المقدمة مناقشتها  تتمتخص المرأة والتي  عدد القضايا التيارتفعت

تربية ،  قضايا عمل،  عنف ضد المراة ،  سريةاألمشاكل المتمثلة في  قضية ( 18)اآلن 
مشاكل ، زيقضايا التمي،  الزواج، مشاكل الصحة،  التحرش،  قضايا تمكين المرأة ، االبناء

ر غيالزواج ، رجبازواج باال، المرأة  بتزازا، المخدرات، الطالق، التعليم، قانونية / قضائية
 .الشعوذةالدجل و و  عمال السحرأ و أخيرًا  عدم تحقيق االمانالشرعي، 

 
 ل انتشار المشاهد المليئة بالمخدرات واأللفاظ والمالبس الكاشفة والخارجة في مسلس

ي حألن شخصية هيفاء كانت من  الحرباية كما تم تشويه سمعة المرأة في األحياء الشعبية
 شعبي وتزوجت أكثر من رجل في نفس الوقت .
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  اعتماد بعض المسلسالت على اإليحاءات الجنسية التي تنتهك خصوصية المرأة وتتعمد
احراجها مثل مسلسل الحرباية ومشهد ضابط الشرطة وهو يهدد دينا وهيفاء وهبي وكذلك 

 من اإليحاءات واأللفاظ غير الالئقة .مسلسل ريح المدام الذي ال تخلو حلقاته 
 
  ية غالبية األعمال الدرامية المقدمة على القضايا والمشكالت األسرية االجتماعركزت

في قالب اجتماعي كوميدي مثل  وتم تقديم معظمها مشهد( 159)بصورة كبيرة بواقع 
 .ازي الصحة ومسلسل ريح المدام ومسلسل مسلسل هربانة منها 

   
  العديد من النماذج السلبية لشخصية المرأة :األعمال الدرامية قدمت 
 ة :لالشخصية الصفيفة السلبية قليلة الحي-1

فتاة تتعرض لعنف نفسي من قبل شاب يأخذ صورها الشخصية من هاتفها الذي تم صورة 
رق يد السا لكن كانت اداة فيلم تتعامل مع الموقف بايجابية و لبية سرقته ... وتظهر الفتاة بصورة س

 (.العصبيفسي من خطيبها الظابط )خالل الحلقة تتعرض ايضا من عنف نوفي 

 الفتاة التي ال تهتم اال بالزواج و إيجاد عريس :-2
م والدتها عليها لكي تجد عريس مناسبا لها والتي تقو  نتيجة إللحاحالتي تسعي للزواج الفتاة 

بدورها الفنانه عايده رياض, وتظهر الفتاه بصورة سلبية حيث تستمع بالفعل الي كالم والدتها 
 رالبحث عن العريس وكأن ذلك نهاية الدنيا بالنسبة لديها ولم يهتموا باظهاال تهتم سوى بواصبحت 

 .وتحقيق ذاتها ثم التفكير في الزواج  اًل و أنفسها  ىلاعتماد الفتاه ع ىمد

 المرأة التي تخرب بيتها نتيجة الشك و كالم الستات :-3
ومراقبته  وتبدأ في الشك في زوجها لها زوجها إخالص رغم خرينلآل تستمع التي المرأة 

 . والطالق الزوج بغضب ذلك انتهي امم والغيرة

 عرض الحائط :المرأة المتحررة والتي تضرب بتقاليد المجتمع -4
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والتركيز على االستغالل الجسدي للمرأة واللجوء ظهور قضية حرية المرأة بالمفهوم الخاطئ 
 30ومسلسل طاقة القدر ومسلسل طاقة نور والحالل و خاصة في مسلسل الحربايةإلى المخدرات 

 يوم وهذا المساء .

  بأكثر من شكل وكأنها  قضية الخيانة الزوجيةركزت معظم المسلسالت على إبراز
الزوج خيانة  من خالل مسلسل ألعلى سعر  مثل  نمط منتشر في المجتمع المصري 

مع صديقتها المقربة ، بعد تضحيتها بشهرتها ونجاحها وبأموالها، لتقف إلى  لزوجته
، كما ظهرت الخيانة الزوجية في مسلسل اللهم إني صائم من قبل البطل جواره 

ومسلسل هذا المساء من قبل البطل إياد نصار أو بعض مصطفى شعبان 
 الشخصيات الثانوية في المسلسل .

 
  حتى أن بعض النقابات قدمت بالغات للنائببصورة سلبية  المرأة في بعض المهنظهور 

 : مثلالعام 
خطاء كثيرة تضمنت مسلسل غادة عبد الرازق "أرض جو " واأل مهنة مضيفة الطيران -

 وفق ما أكدته نقابة الطيارين في مصر وعدداودنيا سمير غانم في مسلسل "في الالال الند " 
" مؤكدين أن العمل يتسم بالجهل الواضح فيما يتعلق من العامالت بمهنة " مضيفة الطيران 

 .بأصول وقواعد عمل المضيفة
 
لجنة آداب المهنة بنقابة حيث قدمت  ومهنة الممرضةمسلسل وضع أمني وهربانة منها  -

ببالغ إلى النائب العام لرصد العديد من المشاهد الدرامية التي تسئ إلى  التمريض
 الممرضات .

 
تلجأ إلى  في نفس المسلسل التياالعالمية  حيث ظهرت نة اإلعالممهوكذلك لم تسلم 

 للعديد من الجهات التي تريد التعاون معهااالبتزاز وفضح أحدى الشخصيات العامة كخدمة 
 للحصول على األخبار .

 

http://www.masrawy.com/arts/Tag/3896/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9#bodykeywords
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التي  سيدات األعمالنمط مسلسل ظل الرئيس وطاقة نور والذي ركز كل منهما على  -
تحمل  وتقديم صورة المرأة التي المؤامرة والتحايل على القانون والوصوليةتعيش على نظرية 

 من الحقد والكراهية الكثير .
 
  (%55.58( بواقع )478بعدد تكرارات )المشهد الدرامي تصدرت الصورة السلبية للمرأة  

 للكثير من المشاهد في المسلسالت لتظهر بصور سلبية متعددة وتمثلت في :
ي فبالتحرش بها حتى قام  المادي من قبل مضيفة الطيران لرجل األعمال السعودياالبتزاز  -1

 مسلسل) أرض جو( .

 . سيئةومعاملة األهل بطريقة  الزواج من رجل كبير في السن للسعي وراء المال  -2

 في مسلسل ) رمضان كريم (  الكذب والوصولية في شخصية البطلة التي تنكرت ألهلها  -3

ند في العديد من المسلسالت مثل )اللهم إني صائم وفي الالال ال ة الزوجة النكديةترسيخ فكر  -4
 وهربانة منها وريح المدام وطاقة نور وعفاريت عدلي عالم(

ند كما في مسلسل )في الالال ال السطحية وعدم تحمل المسئوليةصورة المرأة التركيز على   -5
 يوم (  30وهربانة منها وريح المدام وخلصانة بشياكة و

 ) ألعلى سعر وهربانة منها ( المرأة الخائنة والمتآمرة  -6

ة كما حتى عقود ما بعد الحرب العالمية الثالث المرأة التي تعادي الرجل وترفض التصالح معه  -7
 (.صانة بشياكةانتازيا في مسلسل )خلظهر بشكل ف

  ما أو المادي أو كاله الذي تتعرض له المرأة سواء العنف المعنوي تصدرت قضايا العنف
 وتمثل فيما يلي :  مشهد( 513)بمعدل

 كما في مسلسل في الالال الند السب والتعامل باسلوب غير الئقالعنف المعنوي في  -1
  وهذا المساءيوم أو عشم إبليس  30أو ألعلى سعر أو 
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خاصة في مسلسل الحرباية أو األخ مثل الضرب من الزوج أو من األم  اديالعنف الم -2
حتى وصل األمر إلى خلصانة بشياكة مع وهربانة منها و والحساب يج ووضع أمني  والحالل

  .ضرب المرأة في عرض الطريق من سائق ميكروباص في مسلسل )الحصان األسود (
 
  خاصة المدير في العمل ( %75.7بنسبة )يعد الرجل مصدر العنف األبرز ضد المرأة

 .والزوج واألخ
 
 من جانب األم خاصة ( مشهد  116) عدلبممن المرأة للمرأة  مظاهر العنف ارتفعت

 كما يلي : بصورة سلبية ليست كما تعودنا لتظهر
وشخصية دالل عبد العزيز التي مثل مسلسل عشم إبليس  األم المتآمرة على ابنائها -1

 تتآمر ضد ابنها وال تساعده في استرجاع ذاكرته التي فقدها لتحقيق مصالحها الشخصية  ،
لنابية األم التي ال تساند ابنتها وتتسبب لها في االيذاء النفسي واستخدام األلفاظ ا -2

سلوى محمد علي في دور األم لنيلي كريم في كما في شخصية معها مثل )انتي زبالة ( 
 .مسلسل ألعلى سعر 

كما في شخصية فادية عبد الغني في مسلسل هربانة منها  األم التي تخرب على بنتها -3
 والتي كانت تفتعل المشاكل مع خطيب ابنتها وتحرضها دوًما عليه .

 
 خاصة  سلسلفي أكثر من ممشهد (  51) سواء لفظي أو مادي ظهرت قضية التحرش

 وطاقة نور.والحرباية والحالل ووضع أمني من المدير في العمل كمسلسل أرض جو 
 
  كما  مرحلة النضوج للمرأة بصورة أكبر من الطفولة والمراهقةاهتمت المسلسالت ب ،

المبالغ فيه ل إن المستوى االقتصادي المرتفع بالمرأة في الحضر أكثر من الريف باهتمت 
من المستويات االقتصادية المتوسطة أو المنخفضة بشكل يصل إلى ظهر بصورة أكبر 

 .استفزاز مشاعر المشاهدين في نمط الحياة وأسلوب المعيشة
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   ضية قإلبراز  ناثاإل جاء مسلسل الحساب يجمع أكثر استخدامًا للفئة العمرية من االطفال
 عمالة األطفال وخادمات البيوت صغار السن .

 
 ركزت المسلسالت التي تتناول صورة المرأة في المستويات االقتصادية المرتفعة على 

حية تعيش على نظرية المؤامرة و السط فأبرزتها على أنها المرأة التيالصورة السلبية 
مقارنة  يوم وهربانة منها وألعلى سعر  30مثل مسلسل ظل الرئيس وطاقة نور و والكذب

ج المرأة قتصادية األقل التي تنوعت في الصورة المقدمة بين نموذبالمرأة في المستويات اال
ونموذج المرأة  وازي الصحةكما في الحساب يجمع وطاقة القدر  المعيلة المكافحة الجدعة

في  كما الذي قد يصل إلى تشويه صورة المرأة بشكل عام في األحياء الشعبية االنتهازية
 رمضان كريم والحرباية والحالل .مسلسل 

 
 : النماذج االيجابية 

 مثل  (%44.41) بنسبةلدور المرأة وصورتها  ظهور بعض النماذج االيجابية: 
األسرة مساندةو  شخصية هند صبري في مسلسل) حالوة الدنيا ( التي تتصدى للسرطان -1

 النسائية بكاملها بدءًا من الجدة وحتى الصديقة وتحاول تهيئة الجو الصحي لها،
شخصية نيللي كريم في مسلسل )ألعلى سعر ( رغم خيانة زوجها وأصدقائها  -2

لبية على الرغم من بعض التصرفات السوال تنهار  إلى أنها تواجه كل ذلكوعائلتها المقربين 
  التي يمكن وصفها بحاالت التخبط التي البد أن يمر بها أي شخص يتعرض لهذه الخيانة .

على الرغم من الضغوط  يجمع( والتي تساعد من حولهايسرا في مسلسل ) الحساب  -3 
النفسية واالجتماعية التي تتحملها وناردين فرج في دور الناشطة التي تحارب من أجل قضية 

 .عمالة األطفال  
دور الدكتورة التي تساند البطل ياسر جالل و  مسلسل )ظل الرئيس (هنا شيحة في   -4

 .لحقيقة وال تتخلى عنه من أجل الوصول إلى ا
ظهرت فى صورة الزوجة المخلصة والتي  منة شلبي في مسلسل ) واحة الغروب (  -5

 .التى تسافر مع زوجها الى مكان عمله بالرغم من المخاطر و ال تتركه
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التي تساند صديقها على الرغم من  شيري عادل في مسلسل )الحصان األسود(  -6
 . الضغوط التي تتعرض لها

 

ي وعلى اإلعالنات : ويمكن تقسيمها من خالل األنماط التي ركز عليها اإلعالن التجار ثانًيا : 
 الجانب اآلخر اعالن الخدمة العامة أو التسويق االجتماعي :

 أواًل : اإلعالن التجاري :
 

  جاءت معظم اإلعالنات التجارية والتي تستهدف المرأة بصفة أساسية في منتجاتها
 الصلصة . خادشة للحياء مثل إعالن

 
  اتسمت بعض اإلعالنات بالسطحية الشديدة في الفكرة المقدمة وتحمل قيم مسيئة

نتيجة زوجها القرف من للمرأة ولألسرة المصرية وتدعو المرأة للتخلي عن بيتها و 
مثل لتعرقه وغيرها من المشاهد المحرضة لتتخذ من " اختاري صح " شعارًا لفظًيا لها 

 ية والتكييفات .اعالنات األجهزة المنزل
 

  خاصة فقدان الهدف من اإلعالن وعدم االرتباط بالمنتج بصفة أساسية والتركيز عليه
 كإعالنات شبكات االتصاالت .في اإلعالنات التي اتخذت القالب الغنائي 

 
 ثانًيا : اإلعالن االجتماعي :      

  إلى حد اإلساءة إلى صورتها اإلنسانية  بشكل يصلاعالنات التبرعات التي استخدمت المرأة
كما في إعالن وطريقة شرب المياة وعدد البنات واألسئلة غير الالئقة عن أسلوب الحياة 

 .الذي قدم األم العجوز بصورة المتسولة سعد  عمروو كذلك إعالن  دالل عبد العزيز
 وليس الحث لتسول اأشبه بإعالنات  يمكن اعتبار اإلعالنات المقدمة في مجملها للتبرعات

 المجتمعية .المشاركة والتحفيز على 
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 ثالًثا : البرامج :

كان لبرنامج " رامز تحت األرض " و " هاني هز الجبل  النصيب األوفر من كم التجاوزات التي تم 
 رصدها ضد برامج التسلية و الفكاهة الرمضانية لما يحتوياه من كم هائل من الشتائم و التجاوزات

وظهرت الفنانات التي تم ،  هالفجة من ضيوفهم بعد التعرض للمقلب الذي يدبروناللفظية 
استضافتهم في برنامجه بصورة غير الئقة سواء على مستوى الملبس أو استخدام كم هائل من 

 الشتائم مثل :

 حلقة الفنانة فيفي عبده التي تمثلت غالبية الحلقة في حذف ألفاظها الغير الئقة .-

 حيث قام رامز جالل بطرحها على األرض والنوم فوقها .انة نسرين أمين حلقة الفن -

 


