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يقدمها  اليتاملسلسالت العربية  يف"صورة املرأة الريفية 

التليفزيون املصري وعالقتها بادراك اجلمهور للواقع 

 هلا" االجتماعي

 (*)هبة محمد عفت خطاب

 (**)إشراف/ أ.د. بركات عبد العزيز

 مقدمة

صول حيث يتميز بقدرته الفائقة على الو ، يعتبر التليفزيون من أهم وسائل اإلعالم     

، إلى الجماهير على اختالف مستوياتهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية والفكرية

 وعلى اختالف توجهاتهم ومعتقداتهم وآرائهم.

ً لنقل األفكار والمعاني والصور بسبب       وتعد الدراما التليفزيونية مصدراً هاما

على أوقات المشاهدين انتشارها الواسع وقدرتها على اإلبهار والتشويق واالستيالء 

، فالمشاهد قد يربط بين ما تقدمه الدراما وبين الواقع الذي يدور من حوله، واهتماماتهم

كما أنها تعد من أكثر القوالب جاذبياً وقرباً من المشاهد وأقدرها على تجسيد أنماط من 

الشخصيات والمواقف والعالقات بشكل نستطيع معه أن نرسم صورة للواقع 

  ي.االجتماع

فالمشاهد ، وتنبع أهمية الدراما من قدرتها على التأثير على إدراك األفراد للواقع     

قد يدرك أن الدراما التليفزيونية غير واقعية ومع ذلك يتأثر بما تقدمه من مضامين 

فالدراما التليفزيونية تبنى لنا صوراً متراكمة في أذهاننا مما يجعلنا نربط بين ، مختلفة

ومن الصور التي ، ور المقدمة في الدراما وبين الواقع الذي يدور من حولناهذه الص

                                                 
 باحثة دكتوراه (*)
 جامعة القاهرة. –أستاذ اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعالم  )**(
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والتي قد تقدمها في صورة إيجابية مثل القدرة ، تقدمها الدراما صورة المرأة الريفية

وقد تقدمها في  ، على إدارة المنزل وتربية األطفال ومساعدة رب األسرة في عمله

حول لها وال قوة عاجزة عن تحمل أدنى  صورة سلبية على أنها امرأة ساذجة ال

 وغير قادرة على فهم العديد من األحداث التي تدور من حولها.  ، مسئولية

وعالقة ، وتهتم هذه الدراسة بتحليل صورة المرأة الريفية في المسلسالت العربية     

ذلك بإدراك الجمهور المصري على اختالف خصائصه الديموغرافية للواقع 

فإذا ، لها للتعرف على مالمح هذه الصورة من الناحيتين اإليجابية والسلبية االجتماعي

، استطاعت الدراما أن تستمد مادتها من الواقع االجتماعي الحقيقي بال زيف أو تصنع

تكون بذلك قد استطاعت أن تقدم لنا نماذج أقرب ما تكون للواقع بعيداً عن المبالغة و 

 التشويه. 

 مشكلة الدراسة

كما قد تقدم ، تتناول الدراما بعض القطاعات دون األخرى وتركز عليها االهتمام     

وهذه الصور المقدمة تؤثر على إدراك ، بعض القطاعات بصورة إيجابية أو سلبية

 الجمهور وبشكل خاص عند تعامله مع الواقع الفعلي.

ونية المرأة ومن القطاعات والشرائح الهامة التي تقدمها المسلسالت التليفزي     

والمسئولة ، فقد تُقدم كشخصية قوية تقوم بدور فعال في المجتمع الريفي، الريفية

وقد تُقدم كشخصية مهمشة ، األولى عن التنشئة االجتماعية واتخاذ القرارات الهامة

 وسلبية وتابعة لآلخرين. 

ة الريفية وتتمثل مشكلة هذه الدراسة في معرفة المالمح والسمات األساسية للمرأ     

كما أنها تحاول معرفة ما ، كما تعرضها المسلسالت العربية في التليفزيون المصري

إذا كانت الصورة التي تُقدم عن المرأة الريفية هي نفسها أو قريبة من الصورة 
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الواقعية بمالمحها المختلفة للمرأة الريفية في مصر وعالقتها بإدراك الجمهور لواقعها 

 االجتماعي. 

 الدراسة أهداف

 -تتركز أهداف الدراسة فيما يلي :

دراسة وتحليل الصورة التي تُقدم بها المرأة الريفية في المسلسالت العربية  .1

وذلك بإلقاء الضوء على الخصائص ، التي يقدمها التليفزيون المصري

 والصفات واألدوار التي قدمتها هذه المسلسالت عن المرأة الريفية.

و التشابه بين الواقع الذي يقدمه التليفزيون عبر معرفة أوجه االختالف أ .2

وذلك عن ، أعماله الدرامية لصورة المرأة الريفية وبين الواقع الفعلي لها

طريق مقارنة نتائج الدراسة التحليلية لمضمون عدد من المواد الدرامية 

 العربية باإلحصائيات الناتجة عن الدراسة الميدانية. 

لألعمال الدرامية التي تظهر فيها المرأة الريفية معرفة مدى تأثير التعرض  .3

 على إدراك الجمهور المصري للواقع االجتماعي للمرأة الريفية. 

 أهمية الدراسة 

 -تنبع أهمية الدراسة مما يأتي :    

وذلك ، مواكبة االهتمام بقضية المرأة والمرأة الريفية على وجه الخصوص .1

باإلضافة للدور ، ي مجتمعها بشكل عامألهمية الدور الذي تقوم به المرأة ف

 الخاص والمميز الذي تقوم به المرأة الريفية في مجتمعها الريفي.

تتناول الدراسة شريحة هامة من شرائح المجتمع المصري وهو المجتمع  .2

للقطاع  كما أن، من السكان %57حيث يمثل سكان الريف حوالي ، الريفي
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ً هام اً الزراعي دور من  % 20حيث يساهم بنحو ، وميقتصاد القالفي ا ا

أن  كما، من العمالة الكلية %34ويشمل ، الناتج القومي والتصدير إجمالي

 (i).عملن في القطاع الزراعييكثر من ثلثي النساء العرب أ

ضرورة توفير رجع صدى للقائمين على إعداد وكتابة وإنتاج الدراما العربية  .3

، ورة لمزيد من التواصل والواقعيةالتليفزيونية عند تناول ومعالجة هذه الص

 بعيداً عن انعزال طبقات وشرائح المجتمع عن بعضها البعض.

حيث أكدت العديد من ، أهمية الدراما وما تحظى به من إقبال على مشاهدتها .4

 الدراسات ارتفاع نسبة مشاهدة الدراما العربية المقدمة بالتليفزيون المصري.

أكد على أن الدراما العربية جاءت ، ذاعة والتليفزيونففي بحث أجراه اتحاد اإل       

كما بلغت نسبة متابعي ، (%99.7في مقدمة الفقرات والمواد األكثر مشاهدة بنسبة )

 (ii)( بين متابعي الدراما العربية بالتليفزيون.%99.1المسلسالت العربية )

رتفاع نسبة كما أوضحت دراسة أخرى أجراها اتحاد اإلذاعة والتليفزيون ا       

 (iii)( من مشاهدي التليفزيون.%98.6حيث بلغت)، مشاهدة المسلسالت التليفزيونية

 الدراسات السابقة

  -تم تقسيم الدراسات السابقة إلى محورين وهما:

 .المحور األول: دراسات تناولت الدراما وعالقتها بالمرأة

 سائل اإلعالم.دراسات تناولت المرأة الريفية في عالقتها بوالمحور الثاني: 

 دراسات تناولت الدراما وعالقتها بالمرأةالمحور األول: 

 أوالً: الدراسات العربية 

جتماعي للمرأة كما يعكسه التليفزيون الدراسة أماني عبد الرؤوف عن "الوضع ا-1

  )iv(2004وعالقته بالواقع الفعلي"  
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، وسيلة ترفيهية جاذبةاهتمت هذه الدراسة بدور وأهمية الدراما التليفزيونية ك     

الدراما كما تقدمه جتماعي للمرأة المصرية الكما اهتمت بالتعرف على الوضع ا

وقد ، لى أي مدى يقترب أو يبعد ما يقدم درامياً عن الواقع الفعليإو، التليفزيونية

كثر أهن ون الدراما تتطابق مع الواقع في ظهور اإلناث أإلى  توصلت الدراسة

ً واختلف الذ، أمية  .كور واإلناث فيما يرتبط بشكل المرأة المقدم دراميا

دراسة مايسة  طاهر عن "صورة العنف في العالقة بين الرجل والمرأة كما  -2

 )v(2003  تقدمها الدراما العربية في التليفزيون المصري "

استهدفت هذه الدراسة رصد صورة العنف في العالقة بين الرجل والمرأة كما       

ن حدوث أإلى  وقد توصلت الدراسة، الدراما العربية في التليفزيون المصريتقدمها 

، %79.84العنف في العالقة بين الرجل والمرأة في الدراما العربية بالمدن بنسبة 

واحتلت العالقة الزوجية المرتبة األولى من إجمالي ، %20.16وفى الريف بنسبة 

 %. 30.53مرأة بنسبة  التي يحدث فيها عنف بين الرجل وال تالعالقا

دراسة ماجدة عامر عن "صورة المرأة الريفية في السينما المصرية خالل النصف  -3

    )vi) 2002 الثاني من القرن العشرين" 

اهتمت هذه الدراسة بتوصيف مالمح صورة المرأة الريفية كما ترسمها السينما      

لريفيات لما يقدم حول صورهن كما اهتمت بردود أفعال النساء ا، الروائية المصرية

ن هناك اتفاق بين مختلف مفردات أإلى  وقد توصلت الدراسة، في السينما المصرية

على  هفيمبالغ  المرأة الريفية في األفالم الروائية السينمائيةالعينة على أن مظهر 

دمة كما أن اللهجة ال تمثل تمثيالً واقعياً اللهجات المستخ، لهاحساب المظهر الواقعي 

 في المجتمع الريفي.
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دراسة جيهان يسرى عن "رأى الفتاة الجامعية في  صورتها التي تقدمها الدراما  -4

 )vii(2002العربية " 

صورة المرأة في نظر الفتاة الجامعية  ةجريت هذه الدراسة للتعرف على وجهأ     

 لى التعبير عنومدى قدرة الدراما ع، تقدمها الدراما العربيةكما المصرية بصفة عامة 

والسلبية التي تُقدم  المالمح اإليجابية من حيث ة لهايالصورة الحقيقو، واقعها الفعلي

من الطالبات قد أكدن عدم نجاح األعمال  %62.7ن أإلى  وقد توصلت الدراسة، عنها

ليس  هقد ذكرن أن %12.6وأن ، ة للفتاة الجامعيةيالصورة الحقيقتقديم الدرامية في 

 .بين الدراما المقدمة في التليفزيون وواقع المرأة في مصر هناك عالقة

 ثانياً:الدراسات األجنبية

عن "المرأة في الدراما التليفزيونية المقدمة في  Kajalie Shehreenدراسة  -1

 )viii)  2006وقت الذروة" 

اهتمت هذه الدراسة بتحليل عدد من الدراسات اإلعالمية التي تناولت صورة      

لمقدمة بالدراما التليفزيونية في أغلب الشبكات التليفزيونية األمريكية في وقت المرأة ا

أن الصفات اإليجابية بالدراما التليفزيونية أكثر  إلى وقد توصلت الدراسة، الذروة

وأن أغلب ما تركز عليه ، بينما الصفات السلبية أكثر التصاقا بالمرأة، ارتباطا بالرجل

وذلك بعيداً عن الصفات االجتماعية ، هي أنها جميلة الدراما في شخصية المرأة

 األخرى بشخصيتها.

عن "الصورة النمطية للمرأة في الدراما  Helen Inghamدراسة  -2

 )ix) 2006التليفزيونية" 

، اهتمت هذه الدراسة بدراسة الصورة التي تُقدم عن المرأة بالدراما التليفزيونية     

وذلك في مقابل األدوار االجتماعية ، ار التقليدية للمرأةوكيف تركز الدراما على األدو
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أن األعمال الدرامية تصور وقد توصلت الدراسة إلى ، األخرى المتعددة التي تقوم بها

أما قبل الزواج فهي قريبة من عارضات ، المرأة بعد الزواج وقد فقدت جاذبيتها

 مكانة مرموقة في العمل.أما موضوعاً فهي ال تسعى إلى تحقيق أي ، األزياء شكالً 

عن "دور النوع في المقاطعة  Xiaoquan Zhao,Walter Gantzدراسة  -3

 )x)2003والمشاركة الحوارية في القصة التليفزيونية المقدمة وقت الذروة" 

اهتمت هذه الدراسة بالتركيز على تحليل مضمون المحتوى التليفزيوني المقدم في      

كما استهدفت ، ل أدوار متعددة لكل من الرجل والمرأةوالذي يتناو ، وقت الذروة

الدراسة التأكيد على أن النوع)الجنس( يمكن أن يؤثر بشكل فعال على طبيعة الحوار 

أن ظهور المرأة في وقد توصلت الدراسة إلى ، والمناقشة داخل العمل الدرامي

أة في المحتوى وأن ظهور المر، التليفزيون ال يتناسب مع وجودها الفعلي بالمجتمع

 التليفزيوني يركز على الصورة التقليدية للمرأة األنثى الجميلة.

 ة الريفية في عالقتها بوسائل اإلعالمأدراسات تناولت المرالمحور الثاني: 

 الدراسات العربية -أوالً:

دراسة صابر عسران عن" دور المسلسالت العربية التليفزيونية في التوعية -1

 (xi(2003يفية" الصحية للمرأة الر

استهدفت هذه الدراسة معرفة المعلومات الصحية التي تكتسبها المرأة الريفية من      

باإلضافة إلى معرفة القضايا ، خالل مشاهدتها المسلسالت العربية التليفزيونية

والمشكالت الصحية التي تتعرض لها المسلسالت العربية والتي تشاهدها المرأة 

المرأة الريفية قد اكتسبت بعض المعلومات  أنالدراسة إلى وقد توصلت ، الريفية

حيث جاءت المعلومات الصحية ، الصحية من خالل مشاهدتها للمسلسالت التليفزيونية

 .%33.79المرتبطة بالصحة العامة في الترتيب األول وذلك بنسبة 
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سرة ألهالة كمال عن "موقف جمهور الريف من حمالت تنظيم ا، ماجدة عامر -2

 (xii(2002لتليفزيونية" ا

اهتمت هذه الدراسة باستطالع آراء واتجاهات ومواقف ودوافع الريفيات الالتي      

يتعرضن لحمالت تنظيم األسرة في مختلف القنوات اإلعالمية خاصة التليفزيون 

ميل ايجابي لدى عينة  أن هناكوقد توصلت الدراسة إلى ، وردود أفعالهم تجاهها

والتي تعد أكثر تأثيراً مقارنة ، مج اإلرشادية ذات الطابع الدراميالدراسة نحو البرا

 بالقوالب البرامجية التليفزيونية األخرى.

دراسة مرفت كامل عن "دور وسائل االتصال في نقل المعلومات الصحية للمرأة  -3

 (xiii(2001الريفية" 

كالت والقضايا اهتم هذا البحث بالتعرف على كيفية معرفة المرأة الريفية بالمش     

الصحية المختلفة عن طريق قياس دور وسائل االتصال في نقل وترويج المعلومات 

ً في  أن وقد توصلت الدراسة إلى، الصحية لديها وسائل االتصال قد نجحت جزئيا

 تغيير اتجاهات المرأة الريفية تجاه موضوعات الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة.

لجة الصحافة المصرية العامة لمشكالت المرأة دراسة مها كامل عن " معا - 4

 (xiv("2001"  1999الريفية : دراسة  تحليلية خالل عام 

اهتمت هذه الدراسة بالتركيز على العوامل واألسباب التي تؤثر في معالجة      

وكيفية تناولها لهذه المشكالت وإلى أي ، الصحف المصرية لمشكالت المرأة الريفية

وقد ، حف في التعبير عن جوهر هذه المشكالت من عدمهمدى نجحت هذه الص

جريدة األهرام قد جاءت في الترتيب األول على مستوى  توصلت الدراسة إلى أن

الصحف المصرية من حيث االهتمام بالقضايا االجتماعية المرتبطة بوضع المرأة 

 .%42.67الريفية بنسبة 
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 ثانياً:الدراسات األجنبية

تصال الزراعي من خالل العن " فاعلية ا  Prathap D.Puthira دراسة -1

 (xv)2004ما تتضمنه من وسائل حديثة والمرأة الريفية في الهند" ول اإلعالم ئوسا

 ، الراديتتتو دى فاعليتتتة وستتتائل اإلعتتتالم األربتتتعاهتمتتتت هتتتذه الدراستتتة بدراستتتة متتت     

لى المرأة الريفيتة وتأثيراتهم المعرفية والسلوكية ع،  اإلنترنت ،  الصحافة ، التليفزيون

وقدد ،  قدرتها على إعادة تذكر المعرفة والتبني الرمتزيو،  من خالل اكتسابها للمعرفة

قتتد ارتبطتتت بالحصتتول علتتى المعلومتتات  مشتتاهدة التليفزيتتونإلتتى أن  توصددلت الدراسددة

 .باإلنترنتارتبط تذكر هذه المعلومات بينما ،  والمعرفة عن التكنولوجيا الحديثة

عن "المعلومات المقدمة من خالل التكنولوجيا  Rubinoff Donnaدراسة  -2

 (xvi)2004المرأة الريفية في وسط أمريكا" والحديثة:اإلنترنت 

هتمت هذه الدراسة بالتركيز على التكنولوجيا الحديثة بعد أن أصبحت تكنولوجيا ا     

امل وقد اهتمت هذه الدراسة بتع،  تصاالت متاحة على قدر واسعالاو المعلومات

والتعرف  (ICT)تصال البعض الفئات مثل المرأة الريفية مع المعلومات وتكنولوجيا ا

إلى  وقد توصلت الدراسة،  (ICT)على المعوقات السياسية واالجتماعية الستخدام 

وذلك ،  أن اإلنترنت كوسيلة إعالمية قد ال يساهم في تحقيق أهداف التطوير والتنمية

 ل المتداخلة التي قد تؤثر على مشاركة األفراد .ألن هناك العديد من العوام

جتماعي: تأثير الير ايعن "الوسيلة اإلعالمية والتغ Kirk Johnsonدراسة  -3

 (xvii)2001التليفزيون على تحديث الريف الهندي" 

ير يتصال في إحداث التنمية والتغالاهتمت هذه الدراسة بالدور الذي يقوم به ا     

 إلى أن وقد توصلت الدراسة، جتماعيةالاد والفئات اجتماعي لبعض األفرالا
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ولكن هذه العملية غير كافية إلحداث تغيير ، التليفزيون قد يؤثر في تغيير آراء القروي

 .حقيقي في االتجاهات

 -فروض الدراسة :

في ضوء مراجعة الدراسات السابقة واإلطار النظري للدراسة وباالعتماد على نظرية 

 الغرس الثقافي.

 -سعى هذه الدراسة إلى اختبار مجموعة من الفروض التالية:ت

 -الفرض األول:

، فزيونيةيهناك عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين مشاهدة المسلسالت العربية التل -

 فزيونية.يالمسلسالت التل جتماعي للمرأة الريفية كما تعكسهالوإدراك الواقع ا

 -الفرض الثاني:

هناك عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين دوافع مشاهدة المسلسالت العربية  -

المسلسالت  جتماعي للمرأة الريفية كما تعكسهالوإدراك الواقع ا، فزيونيةيالتل

  فزيونية.يالتل

 -الفرض الثالث:

توجد فروق دالة إحصائيا بين المبحوثين وفقا للمتغيرات الديموغرافية في إدراكهم  -

 فزيونية.يكما تعكسه المسلسالت التلللمرأة الريفية ع  االجتماعي للواق

 -الفرض الرابع:

توجد فروق دالة إحصائيا بين المبحوثين وفقا للمتغيرات الديموغرافية في كثافة - 

 فزيونية.يمشاهدتهم للمسلسالت التل
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 نوع الدراسة

ف تحليل مضمون تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية الكمية التي تستهد     

صورة المرأة الريفية كما تقدمها المسلسالت العربية لمعرفة مالمح و أبعاد هذه 

، وعالقة هذه الصورة بإدراك المشاهدين للواقع االجتماعي للمرأة الريفية، الصورة

 وذلك من خالل دراسة مسحية على عينة من الجمهور المصري.

 منهج الدراسة  

برز المناهج المستخدمة أوالذي يعد من  يلى المنهج المسحتعتمد هذه الدراسة ع     

نسب المناهج العلمية أيعد هذا المنهج من  حيث، في مجال الدراسات اإلعالمية

ألنها تستهدف دراسة وتحليل مالمح صورة المرأة ، أكثرها مالئمة لهذه الدراسةو

جتماعي للمرأة القع ادراك الواإوعالقة هذه الصورة ب، الريفية في المسلسالت العربية

 الريفية. 

تم إجراء مسح لعينة من المسلسالت العربية التي تضمنت هج نوفي إطار هذا الم

للتعرف  كما تم إجراء مسح لعينة من الجمهور، شخصيات درامية عن المرأة الريفية

جتماعي للمرأة الوإدراك الجمهور للواقع ا، على العالقة بين مشاهدة هذه المسلسالت

 فية.الري

 مجتمع الدراسة

 -انقسم مجتمع هذه الدراسة إلى مجتمعين وهما:



لتليفزيون المصري وعالقتها بإدراك صورة المرأة الريفية في المسلسالت العربية التي يقدمها ا

 الجمهور للواقع اإلجتماعي لها
 

 430                              الثامنالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

 مجتمع الجمهور -

فزيونية في مصر في محافظتي القاهرة ييتمثل في مشاهدي المسلسالت العربية التل

 والجيزة. 

 مجتمع المضمون -

والتي قدمت على شاشة ، فزيونية المصريةييتمثل في المسلسالت العربية التل

 لمصري والفضائيات العربية. فزيون ايالتل

 عينة الدراسة 

نظرا لصعوبة إجراء الدراسة من خالل أسلوب الحصر الشامل تعتمد هذه الدراسة 

 على العينة العشوائية الطبقية. 

 تحليل المضمون عينة)أ( 

وشملت ، فزيونيةيالمسلسالت العربية التل قامت الباحثة بتحليل مضمون عينة من     

وذلك ، فزيون المصري والفضائيات العربيةيالتل صرية التي عرضهاالمسلسالت الم

 1/8/2006لمدة دورتين برامجيتين كاملتين مدتهما ستة شهور متتالية امتدت من 

 207حيث تم تحليل مضمون تسع مسلسالت بلغ عدد حلقاتها ، 31/1/2007وحتى 

وذلك ، دقيقة 15وساعة  155واستغرقت هذه المسلسالت مدة زمنية قدرها ، حلقة

المسلسالت العربية بهدف الحصول على مؤشرات دقيقة عن صورة المرأة في 

 فزيونية.يالتل
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 الميدانيةعينة الدراسة )ب( 

قامت الباحثة بتطبيق الدراسة المسحية للجمهور على عينة عشوائية طبقية      

القاهرة وقد تم إجراء الدراسة على محافظتي ، فردا من الجمهور العام 400قوامها

 وعلى ستة أحياء سكنية تمثل المستويات االقتصادية واالجتماعية المختلفة. ، والجيزة

 أدوات جمع البيانات

 -تمثلت أهم أدوات الدراسة في :

  -:فزيونيخاصة بمشاهدي التل صحيفة استقصاء -

تم جمع بيانات هذه الدراسة عن طريق صحيفة استقصاء تم إعدادها بحيث تغطى      

ومرت ، سؤاالً  36على  الصحيفةواشتملت ، اف الدراسة وتحاول قياس فروضهاأهد

صحيفة االستقصاء عند إعدادها بعده مراحل لتحديد مشكلة البحث وأهدافه وفروضه 

 واإلطالع على الدراسات السابقة ونتائج الدراسة التحليلية لالستفادة بمؤشراتها.

 فزيونية المقدمةيربية التلصحيفة تحليل المضمون لتحليل المسلسالت الع -

 -:الريفية المرأةعن 

الريفية  بالمرأةالمرتبطة  األبعادبعض  وقد تناولت صحيفة تحليل المضمون     

 ً ، والسن، التعليميوالمستوى ، المرحلة العمريةوذلك من حيث  ، المقدمة دراميا

تعيش  التية والمنطقة الجغرافي، والحالة االجتماعية، تقوم به الذيوطبيعة الدور 

 التي األسرةوشكل ، تعيش فيه الذيوطبيعة المسكن ، قبلي(ريف  أو بحريريف )فيها

 وأسباب، وأبنائهابكل من زوجها وعملها  الريفية المرأةوعالقة ، وحجمها إليها تنتمي

وطرق ، تتعرض لها التيوالمشكالت ، عملها على زوجها وعلى نفسها وتأثيرعملها 

 .وأبنائها أسرتهاوانعكاسها على  مواجهة هذه المشكالت
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 النتائج

 -والتى يمكن إيجازها فيما يلي: ،  توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج

 ثانويةفزيونية وهي تقوم غالبا بأدوار ين المرأة الريفية تظهر في المسلسالت التلأ .1

بينما جاءت األدوار الرئيسية التي قامت بها المرأة ، %50.75وذلك بنسبة 

فزيونية في الترتيب األخير حيث جاءت بنسبة ييفية في المسلسالت التلالر

وذلك بالنسبة لألدوار التي قامت بها المرأة الريفية في المسلسالت  19.40%

مما يشير إلى ضرورة االهتمام بالمرأة الريفية وإظهارها بشكل ، فزيونيةيالتل

ية التي تتناول حياتها وبخاصة في األعمال الدرام، أكبر في األدوار الرئيسية

 ومجتمعها.

فزيونية وهى غالبا في مرحلة ين المرأة الريفية تظهر في المسلسالت التلأ .2

 %49.25في الترتيب األول وبنسبة  هذه المرحلة العمرية حيث جاءت، الشباب

التي تمر بها المرأة الريفية في  المختلفة حل العمريةاوذلك بالنسبة للمر

 ذلكبينما جاءت مرحلة الشيخوخة في الترتيب األخير و، نيةفزيويالمسلسالت التل

 .%11.94بنسبة 

فزيونية وهى غالبا متزوجة حيث ين المرأة الريفية تظهر في المسلسالت التلأ .3

 . %56.71جاءت في الترتيب األول وبنسبة 

ظهر المستوى التعليمي للمرأة الريفية بالمسلسالت التلفزيونية وهى غالبا أمية  .4

بينما ظهرت ، وهي نسبة كبيرة %59.70ء في الترتيب األول وبنسبة حيث جا

 .وهي نسبة ضئيلة %1.49وهي حاصلة على مؤهل جامعي بنسبة  المرأة الريفية

بالنسبة لطبيعة المنطقة الجغرافية التي  وذلك %83.58جاء الريف البحري بنسبة  .5

الريف القبلي  ما جاءبين، فزيونيةيتعيش فيها المرأة الريفية في المسلسالت التل
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وهذا يفرض على كتاب األعمال الدرامية ضرورة تحقيق  ، %16.42بنسبة

حيث أن لكل منهما قضاياه ، الريف القبليو الريف البحري التوازن بين كل من

 ومشكالته. 

وذلك بالنسبة لشكل ، %58.21وبنسبة كبيرة هي جاءت األسرة المترابطة  .6

وبفارق كبير  فزيونيةية الريفية في المسلسالت التلاألسرة التي تنتمي إليها المرأ

 .%23.88عن األسرة المفككة والتي جاءت بنسبة 

وذلك بالنسبة لطبيعة األسرة التي تنتمي ، %64.18جاءت األسرة النووية بنسبة  .7

بينما جاءت األسرة الممتدة بنسبة ، فزيونيةيإليها المرأة الريفية في المسلسالت التل

26.87% . 

في مقدمة المشكالت التي تعانى منها المرأة الريفية  الجتماعيةالمشكالت ا جاءت .8

وقد جاء في مقدمتها مشكالت ، %52.87فزيونية وذلك بنسبة يبالمسلسالت التل

بينما جاءت المشكالت الصحية في الترتيب ، %17.14األسرة الممتدة وبنسبة 

 .%12.86األخير وبنسبة 

مة طرق مواجهة المشكالت التي تعترض األسرة جاءت الطرق اإليجابية في مقد .9

وقد جاء في مقدمتها وساطة ، %75.58فزيونية وذلك بنسبة يبالمسلسالت التل

بينما جاءت الطرق السلبية في ، %39.53األصدقاء وذلك بنسبة واألقارب 

وقد جاء في مقدمتها التجاهل والهروب وبنسبة  %24.42بنسبة والترتيب الثاني 

13.95%. 

فزيون أحيانا حيث جاء ذلك في الترتيب األول بنسبة يهد غالبية العينة التلتشا .10

فزيون والتعرض له بشكل منتظم يوجاءت مشاهدة التل، من أفراد العينة 57.3%
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في حين جاء من يتعرضون ، من أفراد العينة %35.3بنسبة وفي الترتيب الثاني 

 ير.من أفراد العينة في الترتيب األخ %7.5نادرا بنسبة

جاء التعرض أحيانا لمسلسالت عن الفالحين في الترتيب األول وذلك بنسبة  .11

وفي الترتيب الثاني  جاء من يشاهد نادرا وبنسبة ، من أفراد العينة 43.25%

بينما جاء التعرض غالبا لهذه المسلسالت في المرتبة ، من أفراد العينة 39%

 من أفراد العينة.  %17.75األخيرة وبنسبة 

 ياتالتوص

في ضوء نتائج البحث وما توصل إليه من دالالت توصى الباحثة بما 

 -يلي:

تشجيع تأسيس ومتابعة وتفعيل أداء المنظمات غير الحكومية التي تهتم بشئون  .1

 والمرأة الريفية بوجه خاص.، المرأة بوجه عام

عها إتاحة الفرصة إليجاد برامج تعليمية وتدريبية تنمى طاقات المرأة الريفية وتدف .2

 للمشاركة في األنشطة اإلنتاجية.

إنشاء مجلس قومي فرعى داخل المجلس القومي للمرأة يتولى شئون المرأة  .3

 وقضاياها ومشكالتها.، الريفية

 تشجيع عقد الندوات التثقيفية المختلفة للمرأة الريفية داخل مجتمعها الريفي. .4

مع األخذ في االعتبار  ،إنشاء قنوات تعليمية تتولى تعليم المرأة الريفية عن بعد .5

 ظروفها البيئية والمجتمعية.

تفعيل دور الرائدات الريفيات والمرشدات الزراعيات في المجتمع الريفي حتى  .6

 تتمكن المرأة الريفية من التأثير في مجتمعها بشكل ملموس.



لتليفزيون المصري وعالقتها بإدراك صورة المرأة الريفية في المسلسالت العربية التي يقدمها ا

 الجمهور للواقع اإلجتماعي لها
 

 435                              الثامنالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

تشجيع المرأة الريفية من خالل أجهزة اإلعالم المختلفة على ضرورة مشاركتها  .7

 يث تغيب عن المشاركة بفاعلية في هذا المجال.ح، السياسية

وبخاصة فيما يتعلق ، تحفيز المرأة الريفية على مزيد من االهتمام بصحتها .8

 بصحتها اإلنجابية.

وآال يقتصر عملها على األعمال ، دفع المرأة الريفية القتحام جميع ميادين العمل .9

ي توسيع أفاقها والتي تؤثر على صحتها وال تساهم ف، التقليدية بالمجتمع

 ومداركها.

تشجيع المرأة الريفية على المشاركة في األعمال االجتماعية التطوعية التي تنمى  .10

 من شخصيتها وقدراتها.

فزيونية خاصة بالمرأة الريفية تتولى طرح مشكالتها يالدعوة إلنشاء قناة تل .11

 ومحاولة المساهمة في تلبية احتياجاتها.

ريفيات في مجتمعهن لتحفيز النساء الريفيات على تقديم نماذج مشرفة للنساء ال .12

 والسعي لتحقيق نجاحات متعددة في ميادين الحياة المختلفة. ، اإلقتداء بهن

ضرورة تحقيق التوازن في االهتمام بالمرأة الريفية في الوجه القلبي والمرأة  .13

 حيث ال تنال المرأة الريفية بالوجه القلبي نفس، الريفية في الوجه البحري

 االهتمام والعناية. 

حتى ال تضيع حقوقها المختلفة بسبب ، توعية المرأة الريفية بحقوقها القانونية .14

 جهلها وعدم وعيها. 
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