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 شكر وعرفان 
أميمة أتقدـ جبزيل الشكر وأمسى عبارات التقدير واإلحًتاـ للدكتورة ادلشرفة "

اؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ]من مل يشكر الناس مل ق " معراوي
 يشكر اهلل[

اليت مل تبخل علي يوما بتوجيهاهتا القيمة وسامهت يف إثراء البحث يف كافة 
 اجلوانب 

إدارة كلية الدعوة والدراسات اإلسالمية فرع كما أتوجو بالشكر والدعاء إىل 

 الشيخ أمحد كفتارو من إداريني ومدرسني 
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 مخطط البحث

 الفصل األول اإلطار المنهجي 

 ادلقدمة -

 الدراسات السابقة أواًل:

 مشكلة البحث  :نياثا

 أمهية البحث  ثالثاً:

 أىداؼ البحث  رابعاً:

 تساؤالت البحث :خامساً 

 رلتمع وعينة الدراسة  سادساً:

 أداة ومجع البيانات  سابعاً:

 اإلجرائيةو ادلفاىيم النظرية  :ثامناً 

 اجراءات الثبات والصدؽ  :تاسعاً 
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 صل الثاني اإلطار النظري الف

 التلفزيوف والدراما  أواًل:

 وظائف التلفزيوف  ثانياً:

 خصائص التلفزيوف ثالثاً:

 اجلمهور  رابعاً:

 الدراما التلفزيونية امساً:خ

 تعريف الصورة الذىنية لغويا  سادساً:

 تعريف الصورة الذىنية اصطالحا سابعاً:

 خصائص ومسات الصورة الذىنية ثامناً:

 أنواع الصورة الذىنية  تاسعاً:

 در تكوين الصورة الذىنية مصا عاشراً:

 مراحل تكوين الصورة الذىنية عشر:احلادي 

  الصورة النمطيةعشر: الثاين 

 الفرؽ بن الصورة الذىنية والصورة النمطيةعشر: الثالث 

 خصائص الصورة الذىنية عشر: الرابع 

 عشر: صورة ادلرأة:اخلامس 

 الفصل الثالث

 خالصة البحث ومقًتحاتو 
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 اإلطار لمنهجي للبحث

 الفصل األول

 المقدمة :

وتثقيف فضال عن كونو آلية ترفيو  وظيفة زلورية جتعل منو أىم وسيلة إعالـ على اإلطالؽ للتلفزيوف
أكدت الدراسات ادليدانية ادلختلفة يف أف نسب عالية من اجلمهور يتعرضوف دلشاىدة  وتسلية وقد

التلفزيوف وخاصة اخلصائص اليت ميتلكها ىذا اجلهاز من جاذبية الصورة والصوت واحلركة جتعلو يف مقدمة 
يعتمد عليها التلفزيوف يف التاثري على  األكثر تأثريا والدراما التلفزيونية من أىم ادلواد اليت وسائل اإلعالـ

اجلمهور من خالؿ تغيري السلوؾ اإلنساين فالدراما التلفزيونية أداة تأثري وتغيري فادلشاىدوف يتعلموف من 
ادلواقف واألحداث اليت يشاىدوهنا يف التلفزيوف وذلذا نستطيع القوؿ أف الدراما ىي أكثر األمناط واقعية 

وىذه الواقعية مستقاة من رؤية حقيقية تطيع إعادة خلق مواقف وعالقات إنسانية وأكثرىا تأثريا حيث نس
وقد شكلت ادلرأة باعتبارىا عامل جذب أحد ادلوضوعات اليت اىتمت الدراما التلفزيونية بابرازىا عن 

دلرأة طريق عرض قضايا ادلرأة السورية والعربية بتفاصيل عديدة ورسم صورة ذىنية عن ادلرأة وخاصة صورة ا
 .العاملة ونظرة اجملتمع ذلا وىو شَكل مدخال للبحث

 الدراسات السابقة:أواًل: 

 الدراسة األولى:

 :1ـ( بعنواف: "صورة ادلرأة يف وسائل اإلعالـ العربية"2008دراسة ناجي هنر النهر )

نية ادلقدمة يف ىدفت الدراسة إىل الكشف عن صورة ادلرأة يف الربامج الدرامية وادلنوعة والثقافية واإلعال
واعتمدت الدراسة أداة حتليل ادلضموف لعينة من الربامج اليت جتسد صورة ادلرأة يف السلب  mbcقناة اؿ 

ومت  31/3/2008وحىت  1/1/2008واإلجياب ومت عرضها على القناة دلدة ثالثة أشهر من الفًتة 
 إخضاعها للتحليل. 

 ومن أىم النتائج اليت توصلت الدراسة:
                                                           

1
داب والتربٌة االكادٌمٌة االكلٌة  –غٌر منشورة  –رسالة ماجستٌر  –صورة المرأة فً وسائل اإلعالم العربٌة  –ناجً نهر النهر  

 م.2008 -ً الدانماركالعربٌة  ف
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ورة ادلرأة يف وسائل اإلعالـ يتوقف بالدرجة األوىل على كفاح ادلرأة الدؤوب من أجل ترسيخ تغري ص 
 .مبادئ احلرية والدميقراطية وادلساواة

  الدراسة الثانية:

 :2ـ( بعنواف : "صورة ادلرأة السورية يف الدراما السورية" 2009دراسة يسرى زريقة )

 مطية اليت تعرضها الدراما يف التلفزيوف السوري هتدؼ الدراسة إىل التعرؼ على الصورة الن

استخدمت الباحثة منهج ادلسح باستخداـ بأداة حتليل ادلضموف للتعرؼ على الصورة النمطية اليت 
تعرضها تلك ادلسلسالت والكشف عن خلفية تشكيل صورة ادلرأة التلفزيونية وإىل الدوافع والعوامل 

 صورة.والظروؼ اليت سامهت يف إخراج تلك ال

 ومن أىم النتائج اليت توصلت ذلا الدراسة:

 االىتماـ مبشاكل ادلرأة ادلنتمية للطبقة العليا.  -1 

طغت الصورة النمطية التقليدية على القسم األكرب من ادلسلسالت السورية واليت حصرت ادلرأة يف  -2
ة ببطوف العائلة من جانب األنثى[، فهي سيدة ادلطبخ وادلهتم-الزوجة-زاوية الثالثي األنثوي ]األـ

وادلهتمة بعروض األزياء من جهة ثانية أي إهنا شخص يتعلق بالشكليات وىي ادلرأة اليت تفشل يف أف 
 تكوف أما أو زوجة منوذجية يف حاؿ خرجت للعمل وادلشاركة يف بناء اجملتمع. 

 الدراسة الثالثة:

 :3دلرأة العمانية يف الدراما التلفزيونية"ـ( بعنواف: "صورة ا2015دراسة مروة بنت يعقوب السيابية )

ىػػدفت الدراسػػة إىل كشػػف وتوصػػيف وحتليػػل صػػورة ادلػػرأة العمانيػػة يف الػػدراما العثمانيػػة ا ليػػة عػػرب مراحػػل 
الػػدرامي مػػن خػػالؿ حتليػػل مضػػموف ادلسلسػػالت العمانيػػة ادلعروضػػة يف تلفزيػػوف سػػلطنة سلتلفػػة مػػن اإلنتػػاج 
اعتمػػدت الدراسػػة علػػى مػػنهج ادلسػػح اإلعالمػػي باسػػتخداـ أداة ،  2015 – 1990عمػػاف خػػالؿ فػػًتة 

 .حلقة من تسع مسلسالت عرضت على شاشة تلفزيوف عماف 27حتليل ادلضموف لعينة قدرىا 
                                                           

2
كلٌة العلوم اإلنسانٌة  –تونس  – غٌر منشورة - رسالة دكتوراه -  صورة المرأة السورٌة فً الدراما التلفزٌونٌة -ٌسرى زرٌقة  

 .2009 - قسم علم اإلجتماع –واإلجتماعٌة 
3
جامعة السلطان  –قسم اإلعالم  –ة ماجستٌر رسال –صورة المرأة العمانٌة فً الدراما التلفزٌونٌة  –مروة بنت ٌعقوب السٌابٌة  

 م.2015 –قابوس 
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 الدراسة الرابعة: 

ـ( بعنػواف: "صػورة ادلػرأة العاملػة كمػا تعكسػها األفػالـ وادلسلسػالت ادلصػرية 2018دراسة إسراء عػاطف )
 :4امية"على القنوات الدر 

ىػدفت الدراسػػة إىل دراسػػة وحتليػػل الصػػورة الػػيت تأقػدـ اػػا ادلػػرأة العاملػػة يف الػػدراما التلفزيونيػػة يف الفضػػائيات 
ادلصػػػرية وذلػػػك بلقػػػاء الضػػػوء علػػػى نوعيػػػة األدوار الػػػيت يػػػتم تقػػػدميها عػػػن ادلػػػرأة العاملػػػة والتعػػػرؼ علػػػى أىػػػم 

ذلػا ادلػػرأة العاملػة، واعتمػدت الباحثػػة  لػػيت تتعػرضاو القضػايا وادلشػكالت الػيت تعرضػػها األفػالـ وادلسلسػالت 
 على ادلنهج ادلسح بشقيو الوصفي والتحليلي والذي يتضمن مسح ادلضموف ومسح اجلمهور.

 االستفادة من الدراسات السابقة والتعقيب عليها:

ى واسػػػتخداـ أداة حتليػػػل ادلضػػػموف لتعػػػرؼ علػػػاتفقػػػت ىػػػذه الدراسػػػة مػػػع الدراسػػػات السػػػابقة دلػػػنهج ادلسػػػح 
الصورة النمطية الػيت تعرضػها ادلسلسػالت االجتماعيػة للمػرأة واىتمػاـ الػدراما مبشػاكل ادلػرأة ادلنتميػة للطبقػة 

األنثػى[ وأىػم القضػايا وادلشػكالت الػيت -الزوجػة-العليا واليت حصرت ادلػرأة يف زاويػة الثالثػي األنثػوي ]األـ
 تتعرض ادلرأة العاملة. 

 :مشكلة البحثثانياً: 

يوف من أكثر الوسائل اإلعالمية انتشارا بني فئات اجلماىري الواسعة ولو دور يف صناعة الرأي يعد التلفز 
العاـ للشعوب وإحدى االستخدامات األساسية بالنسبة للمشاىد التسلية ودتضية وقت الفراغ باإلضافة 

ليات واألفالـ شكاؿ الدرامية اليت يقدمها التلفزيوف مثل التمثيإىل احلصوؿ على ادلعلومات وإف األ
وادلسلسالت وادلسرحيات اليت تقـو بدور تكوين السلوؾ الفردي واجلماعي فهي تسعى إىل ترسيخ 

 باجملتمع أو إلغائها أو تعديلها. األفكار والقيم وادلفاىيم اخلاصة

وتتحدد مشكلة البحث في دراسة صورة المرأة العاملة في الدراما السورية وذلك من خالل تحليل 
وهي مسلسالت عصي الدمع وأشواك ناعمة جتماعية ينة من المسلسالت السورية االون عمضم

 وبنات العيلة و حاجز الصمت.

                                                           
4
جامعة  –رسالة دكتوراه –صورة المرأة العاملة  كما تعكسها األفالم والمسلسالت المصرٌة على القنوات الدرامٌة  –إسراء عاطف  

 م.2018 –بنها 
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  :أهمية البحثثالثاً: 

 تنبع أمهية البحث من أمهية ادلوضوع وذلك من ناحية :

 كونو يتطرؽ إىل ادلرأة وكيفية إبرازىا من خالؿ الدراما.  -1

   .صورة ادلرأة العاملة يف العمل الدرامي كوف الدراسة تسعى للتعرؼ على-2

  .كوف البحث يتناوؿ صورة ادلرأة من خالؿ واحد من أىم ألواف الفنوف وىي الدراما السورية-3

 أهداف البحث :رابعاً: 

ىدؼ البحث إىل حتديد صورة ادلرأة العاملة يف ادلسلسالت االجتماعية يف اجملتمع السوري ونظرة اجملتمع 
 إىل النتائج والتوصيات : ذلا والتوصل

  .التعرؼ على ادلرأة العاملة وادلهن اليت تعمل اا وادلناصب اليت تشغلها -

 ادلرأة العاملة يف عينة الدراسة. اليت تعيش فيهامعرفة األماكن  -

  .التعرؼ على عدد األبناء اليت تظهرىا ادلسلسالت يف عينة الدراسة -

  .اليت تظهر اا ادلرأة يف ادلسلسالت عينة الدراسةالتعرؼ على الطبقة االقتصادية  -

 تساؤالت البحث :خامساً: 

 :بالشكل تساؤالت خاصة 

 ما اسم ادلسلسل الدرامي ؟ -1

 كم عدد حلقات ادلسلسل الدرامي ؟ -2

 :ت خاصة بالمضمونتساؤال

  ؟ما طبيعة األعماؿ اليت تقـو اا ادلرأة يف ادلسلسالت عينة الدراسة -1
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  ؟حلالة العمرية اليت ظهرت اا ادلرأة العاملة يف ادلسلسالت عينة الدراسةما ا -2

  ؟يف ادلسلسالت عينة الدراسة مااحلالة االجتماعية اليت ظهرت اا ادلرأة العاملة -3

 زوجات يف ادلسلسالت عينة الدراسة؟ما عدد األبناء الذي ظهر عند النساء ادلت -4

  ؟هرت اا ادلرأة العاملة يف ادلسلسالت عينة الدراسةما الطبقة االقتصادية اليت ظ -5

 ؟ما طبيعة ادلسكن الذي تعيش فيو ادلرأة العاملة يف ادلسلسالت عينة الدراسة -6

 مجتمع وعينة البحث:سادساً: 

 مت حتديد رلتمع الدراسة يف ادلسلسالت السورية االجتماعية حيث إف الشكل الدرامي ىو األنسب
 تحليلية وذلك لسببني :الجراء الدراسة ال

 ادلسلسل ىو الشكل التلفزيوين الدرامي األمشل الذي جيمع بني خصائص التمثيلية والسلسلة والفيلم  -1

يعرض ادلسلسل الشخصيات وادلواقف واحلدث الدرامي حيث ميكن حتليل شخصية ادلرأة والقضايا  -2
 ادلرتبطة اا 

بنات العيلة –مشكالت ادلرأة العاملة وىم )عصي الدمع ومت اختيار أربعة مسلسالت يناقشوف قضايا و 
وذلك بإسلوب ادلسح الشامل للمسلسالت ادؼ احلصوؿ على  ،(حاجز الصمت–أشواؿ ناعمة –

  .مؤشرات دقيقة عن صورة ادلرأة العاملة يف ىذه ادلسلسالت

 :وجمع البياناتسابعاً: أداة 

ادلطروحة للدراسة حبيث تتمكن الباحثة من  ىي استمارة حتليل ادلضموف ادلرتبطة باألىداؼ والتساؤالت
 اإلجابة على تساؤالت البحث



10 
 

 فئات التحليل

 آ : فئات الشكل 

فئة عدد حلقات  فئة اسم المسلسل
 المسلسل

فئة المستوى  فئة اللباس
 التعليمي

فئة طبيعة 
 المسكن

 بيئة متوسطة ةأمي –جامعية  سبور -زلتشم  حلقة 30 عصي الدمع
 راقيةبيئة  جامعية متمدف حلقة 34 بنات العيلة

 متوسطةبيئة  جامعية متمدف حلقة 31 أشواؾ ناعمة

 متوسطةبيئة  جامعية زلتشم حلقة 31 حاجز الصمت

 

 فئة ادلضموف -ب

فئة المرحلة  فئة دور المرأة فئة اسم المسلسل
 العمرية

فئة الحالة 
 االجتماعية

فئة وظائف 
 ثانوي رئيسي المرأة

 –قاضية  –زلامية  متوسطة 40 - 30من  ×  عصي الدمع
 خياطة–طبيبة 

مذيعة  –صحفية  غنية 35 - 25من  ×  بنات العيلة
 –مركز جتميل  -

 مضيفة طرياف
 مرشدة نفسية متوسطة 35 ×  أشواؾ ناعمة
 طبيبة نفسية متوسطة 45  × حاجز الصمت

 

 فئة الدور االجتماعي للمرأة سلبية محايدة إيجابية اسم المسلسل

 أخت –زوجة وأـ  –حفيدة  ×  × عصي الدمع
 أخت –زوجة  –ابنة    × بنات العيلة
 أـ –زوجة    × أشواؾ ناعمة
 أـ   × حاجز الصمت
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 ثامناً: المفاهيم النظرية واإلجرائية:

وصورة الشيء  ىي الشكل والتمثاؿ اجملسم وصورة ادلسألة أو األمر أي صفتها
.5اىيتو اجملردة وخيالو يف الذىن أو العقلم  

 صورة

نفعة ذلا ؿ ادؼ حتقيق ادلصلحة وادل تعمل داخل أو خارج ادلنز ادلرأة اليتىي 
.6وللمجتمع الذي تعيش فيو  

 المرأة العاملة

حلقة وتناقش  رلموعة من احللقات اليت تعرض على تلفاز وتكوف غالباً ثالثنيىو 
.7ما قضية معينة أو قصة  

 مسلسل

.8األكثر مشاىدة وحضوراً عند الناس دلا تقدمو من قصص قريبة من الواقعتعترب   المسلسالت االجتماعية 
 

 تاسعاً : إجراءات الثبات والصدق:

مت عرض العينة على رلموعة من ا كمني من أصحاب االختصاص يف رلاالت سلتلفة إىل أف وصلنا 
.للنتائج ادلطلوبة واليت ختدـ تساؤالت البحث  

  

                                                           
5
 م 2011 – 5ط –عربً من إصدار المجمع العربٌة بالقاهرة مجمع  –الوسٌط المعجم  
6
 www. ar .m. wikabedia. org 
7
 www. mawdoo3. com 
8
 www. mawdoo3. com 
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لبحثر النظري لاإلطا  

 الفصل األول : التلفزيون والدراما

 أوالً : التلفزيون والدراما:

التلفزيوف أقدر وسيلة إعالمية عرفها اإلنساف ألنو جيمع بني الصورة والصوت وبذلك يستطيع السيطرة 
على حاسيت السمع والبصر فهو ينقل احلدث إىل مشاىديو أغلب األحياف وقت حدوثو وىو ينقل 

  .9ادلعلومات بأسلوب سهل وجذاب

 ثانياً: وظائف التلفزيون:

وسيلة اتصاؿ :أثبت التلفزيوف قدرة فائقة يف جذب االنتباه وإثارة االىتماـ وشلا زاد يف االقباؿ الواسع -
 الذي أبدتو العديد من الدوؿ الناشئة لقدرتو يف تدعيم االجتاىات السياسية وتوعية الرأي العاـ 

و وسيلة اتصاؿ فعالة فالصورة ادلرئية اجلذابة اعتماد التلفزيوف على الصورة وعلى استثارة العواطف جعل-
  للتلفزيوف واالستجابة لألحداث مها ادليزتاف اللتاف حققتا لو ذلك االنتشار الواسع

وظيفة دعائية :التلفزيوف وسيلة للدعاية على الصعيدين ا لي والعادلي من خالؿ حتليل التطورات -
 الرئيسة يف احلياة العامة وشرحها 

افية :التلفزيوف حيمل ادلعلومات عن العامل إىل بيوت مجهور ادلشاىدين يومياً وباستمرار وفق وظيفة ثق-
 خطة مدروسة 

وظيفة تعليمية :التلفزيوف يستعيد تواصلو اليومي من مجهور ثابت عن طريق العرض والتقدمي وادلؤثرات -
 الصوتية والبصرية كما يربز دوره يف التعليم العايل 

  ثالثاً: خصائص التلفزيون:

 للتلفزيوف دور ىاـ بني وسائل اإلعالـ 

                                                           
9
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اجلمع بني الصوت والصورة -  

عدـ احلاجة إىل ادلهارة عند تشغيلو -  

وصوؿ الربامج التعليمية ألعداد وفرية من التالميذ بتكلفة أقل -  

يوفر عنصر التشويق للمشاىد من خالؿ عرض الصور ادللونة -  

  10م بسبب التقدـ الذي حصل يف أساليب اإلخراج والعرض التلفزيوينجذب ادلشاىدين والتأثري فيه-

 ر ابعاً: الجمهور:

اجلمهور أساس يف عملية االتصاؿ وىو مجاعة ختتلف من حيث احلجم وادلوقع ويقسم إىل مجهور متباين 
 ومجهور متجانس حتكمو عادات وتقاليد ومصاحل وأفكار واحدة 

ور واسع االنتشار يضم األمي وادلتعلم وادلثقف واألكثر ثقافة مجهور التلفزيوف :يتوجو التلفزيوف إىل مجه
شلا يعطي دورا خاصة بنشر الثقافة والوعي جلميع الناس أما برامج التلفزيوف العريب السوري فأغلبها إنتاج 

وإخبارية وثقافية ومهنية  زللي يشمل الدراما ،التمثيليات ،ادلسلسالت ، وادلسرحيات وبرامج سياسية 
أطفاؿ  ويهتم القائموف على اإلنتاج الدرامي مبعرفة مواقيت اجلذب اجلماىريي لعرض أعماذلم  وبرامج

 وىو ما يتميز بو شهر رمضاف الذي يعد شهر ادلنافسة الكربى بني األعماؿ الدرامية 

 خامساً: الدراما التلفزيونية:

 ىي نسخة من احلياة مرآة للحياة صورة منعكسة للحقيقة 

 شكالها :الدراما مفهومها وأ -

دراما مث تطورت الكلمة إىل  تشري ادلراجع ادلتخصصة إىل أف أصل كلمة دراما جاءت من الفعل اليوناين 
   DRAN         وكلمة دراما تشمل األعماؿ ادلكتوبة مهما ماف نوعها 
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:نشأة الدراما -  
دينية إذ  دلصادر إىل أف الدراما اإلغريقية نشأت ضمن االحتفاالت وادلناسبات التشري بعض ا

11كانت ادلسرحيات تعرض ضمن الطقوس الدينية اليت جتري يف األعياد   
والدراما تشبو القصة من حيث سردىا سلسلة من األحداث اليت يتورط فيها رلموعة من    

األشخاص صراع جيذب االنتباه ويؤدي إىل مزيد من التوتر والتشويق وكل قصة يف الدراما 
فكرة وادلكاف والزماف تشمل :الشخصيات واحلبكة وال  

:تاريخ الدراما -  
قبل اخًتاع اللغة كاف االنساف يتواصل مع زليطو االجتماعي وينقل جتربتو لغريه عن طريق  

)ا اكاة تقليدا ( عرب الصوت أو احلركة أو الرسـو ادلنحوتة مث تطورت وسائل التواصل إىل 
وحي بالواقع أف أصبحت الدراما تعطينا عرضا للحياة وكما أف الفن ي  

:أهداف الدراما -  
الًتفيو والتسلية واالقناع  -1  
االعالـ وادلعرفة -2  
اجتذاب الدراما للجماىري -3  
التوجيو والتثقيف والتهذيب -4  
اكتساب السلوكيات والسيناريوىات اجلديدة-5  
:خصوصيات الدراما -  
ثلني يف تعبري واحد عند مراقبة اجلمهور أثناء عرض مسرحي ترى الوجوه متطلعة إىل ادلم 

 ينم على االىتماـ والتعاطف العميق 
:األشكال الراهنة للدراما -  

الدراما التلفزيونية  –الدراما االذاعية –الدراما السينمائية  –الدراما ادلسرحية   
بالبيئة الدراما التلفزيونية السورية : اضلصرت الدراما السورية يف الستينات والسبعينات 

ت كذلك حىت بداية التسعينات أخذت تتناوؿ سلتلف البيئات السورية الدمشقية وبقي
والننكر التطور الذي حدث يف ادلسلسل التلفزيوين من دتثيلية إىل مسلسل متعدد احللقات 

                                                           
,
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 95ص  2011-شر والتوزٌع عمان دار المسٌرة للن– االتصال الجماهٌري واالعالم–كامل خورشٌد مراد  
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ومتشعب األفكار باإلضافة إىل غٌت الدراما السورية بالكوميديا واألعماؿ االجتماعية 
ية غلى عاملني :والفانتازيا وسبب صلاح الدراما السور   

 األوؿ : وجود عدد كبري من ادلبدعني فيها 
 الثاين :تكامل الشروط اليت يعمل اا التلفزيوف ابتداء بالنص وانتهاء بادلخرج 

الدراما السورية وادلرأة :تعاملت الدراما السورية مع وضع ادلرأة بأشكاؿ  وطرؽ سلتلفة 
ىل التقليل من قيمة األنثى أو تسليط وكانت حتمل يف طياهتا أفكارا وشلارسات تسعى إ

 الضوء على واقع اليشبهها 
الضعف يف معاجلة شخصية ادلرأة :على الرغم من معاجلة الدراما السورية دور ادلرأة يف كثري 

احلقيقية والدقيقة دلعاناهتا ومشكالهتا بني  من األعماؿ ، إال أنو كاف ىناؾ قصور يف ادلعاجلة
ليد اليت التنصفها وواجباهتا ادلنزلية والزوجية حقوقها والعادات والتقا  

]رميا فليحاف [ لصحيفة جربوف االلكًتونية ] أف الدراما السورية عانت وأكدت الكاتبة 
لفًتة طويلة من تنميط صورة ادلرأة بني منوذجني : ادلرأة الضحية ادلستلبة وادلقهورة التابعة 

.يت تكيد ادلكائددلاكرة احلاقدة الوادلرأة ا –لشخصية الرجل   

 سادساً : تعريف الصورة الذهنية لغوياً : 

يعرؼ ادلعجم الوسيط الصورة بأهنا الشكل والتمثاؿ اجملسم والصورة مبثابة خيالو يف الذىن 
يصور مثل الشكل والتمثاؿ أو العقل ويقصد بالصورة يف ادلعجم العريب األساسي كل ما

12واجملسم  

 سابعاً : تعريف الصورة الذهنية اصطالحاً:

تعرؼ الصورة الذىنية بػأهنا رلموعة من ادلعارؼ والتجارب واخلربات ادلًتاكمة اليت تتشكل يف ذىن 
.اجلمهور  

 ثامناً - خصائص وسمات الصورة الذهنية: 

                                                           
12
ورقة عمل حول موضوع الصورة الذهنٌة لرجل الشرطة لدى الرأي العام مقدمة إلى إحدى دورات برنامج األمم أحمد الدسوقً ، 

 المتحدة اإلنمائً 
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عدـ الدقة  -1  

الثبات وادلقاومة للتغيري  -2  

التعميم وجتاىل الفروؽ الفردية  -3  

طي حدود ادلكاف والزمافخت -4  

التنبؤ بادلستقبل  -5  

 تاسعاً: أنواع الصورة الذهنية:

الصورة ادلرأة: وىي الصورة اليت ترى ادلنشأة نفسها من خالذلا  -1  

الصورة احلالية: ىي اليت يرى اآلخرين اا ادلؤسسة -2  

الصورة ادلرغوبة: ىي اليت تود ادلنشأة أف تكوف لنفسها -3  

ثلى: وىي مثل صورة ميكن أف تتحقق باعتبار منافسة ادلنشتت األخرى وجهودىا يف الصورة ادل -4
 التأثري على اجلماىري

الصورة ادلتعددة: وحتدث عندما يتعرض األفراد دلمثلني سلتلفني للمنشأة يعطي كل منهم انطباعاً  -5
 سلتلفاً عنها.

 عاشراً : مصادر تكوين الصورة الذهنية:

تربز باحتكاؾ الفرد اليومي بغريه من األفراد وادلؤسسات واألنظمة والقوانني يعد اخلربة ادلباشر:  -1
ثراً لتكوين االنطباعات الذاتية عن شخص أو منظمة وىذه اخلربة ادلباشرة أقوى يف مصدراً مباشراً ومؤ 

 تأثريىا على عقلية الفرد وعواطفو.

شخصيتو يسمعها من أصدقاء أو عرب وسائل  اخلربة غري ادلباشرة: ىي ما يتعرض لو الفرد من رسائل -2
اإلعالـ عن مؤسسات ودوؿ مل يرىم ومل يسمع منهم مباشرة فهذا النوع من اخلربة تلعب وسائل اإلعالـ 

 ادلسموعة وادلرئية دوراً أساسياً يف تكوين االنطباعات اليت تشكل الصورة الذىنية.
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  الحادي عشر : مراحل تكوين الصورة الذهنية:

 األوىل: ادلعرفة 

انية: اإلدراؾ الث  

 الثالثة: السلوؾ

 الثاني عشر: الصورة النمطية:

يف قاموس ادلعاين حتت اجلذر )منط(   

 النمط طريقة أو أسلوب أو مذىب والنمط اجلماعة من الناس أمرىم واحد

 الثالث عشر: الفرق بين المصطلحين الصورة الذهنية والصورة النمطية: 

اف عن الصورة بشكل عاـ غري أف الصورة يشًتؾ مفهوماً الصورة الذىنية والصورة النمطية يف كوهنما يعرب 
الذىنية أكثر مشواًل وعمومية فيما تتسم الصورة النمطية باجلمود وبنظرة ضيقة للحياة واجملتمع، والصورة 

الذىنية ميكن تغيريىا وتعديلها فيما تقاـو الصورة النمطية التغيري وكثرياً ما تكوف متحيزة سلبية على 
كن أف تكوف إجيابية أو سلبية حبسب الظروؼ ادلختلفة.عكس الصورة الذىنية اليت مي  

 رابع عشر: خصائص الصورة الذهنية:

للصورة الذىنية ثالثة عناصر ىي نفسها مكونات االجتاه: العنصر ادلعريف والعاطفي والسلوكي. -1  

حقيقة الصورة الذىنية مسألة نسبية بناء على كوف كل شخص يرى األشياء وفق رؤيتو ومنظوره  -2
 اخلاص.

الصورة الذىنية الضعيفة شلكنة التغيري  -3  

تتمتع الصورة الذىنية بطابع اختزايل يتيح لنا فرصة إشراؾ أفكارنا مع شركائنا. -4  

.تبسيط الصورة الذىنية إدراكنا لغموض البيئة ادلعقدة وجلعل األمور ذات مدلوالت أوضح -5  
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 الخامس عشر: صورة المرأة: 

13تقوؿ هنوند القادري:  

تحكم بصورة ادلرأة العربية إما موضوع االستهالؾ والعرض وإما ادلصونة اليت ىي ازالت تمىناؾ ثنائية 
مبثابة جوىرة ينبغي حفظها واإلغالؽ عليها يف الصناديق وىذه النظريتاف تلتقياف يف نقطة واحدة وىي 

اعتبار ادلرأة جسد فقط جيوز للغري وبأخلص الرجل أف يقرر كيف سيتصرؼ إزاءه وبأي جهة سيستخدمو 
يغطيو أـ يكشفوأ أما يف وسائل اإلعالـ العربية مل تتغري كثرياً الصورة النمطية للمرأة وىي صورة حتاكي 

الثقافة الشعبية وىذه الصورة للمرأة التقليدية مثل سيدة ادلطبخ وصاحبة الوظيفة الوحيدة يف احلياة إصلاب 
 األطفاؿ.

يثة ىي منوذج ادلرأة احلديثة أو الصورة ادلعلنة للمفهـو الصورة الثانية األكثر بروزاً ىي منوذج ادلرأة احلد
اجلذابة اجلميلة ادلستهلكة دلنتجات التجميل واألزياء وىناؾ ادلرأة العاملة اليت أثبتت الغريب )ادلوديل( ادلرأة 

وجودىا يف كافة اجملاالت والعمل يف مجيع مفاصل الدولة كما ورد يف دراسة عينة ادلسلسالت السابقة 
نت ادلرأة القاضية اليت ال تقبل الرشوة والطبيبة واإلعالمية وادلذيعة وادلرشدة النفسية وادلضيفة وغري فكا

 ذلك من ادلناصب

  

                                                           
13
مبادرة المنطقة ، بٌروت، جمعٌة فٌمٌل بالتعاون مع منظمة)اكشناٌد( ،  نحو صورة متوازنة للنساء فً اإلعالم – نهوند القادري 

 17، ص2015العربٌة، 



20 
 

خالصة البحث ومقترحاتهالفصل الثالث :  

 شكلت ادلرأة باعتبارىا عامل جذب أحد ادلوضوعات اليت اىتمت الدراما التلفزيونية بإبرازىا عن طريق
رسم صورة ذىنية بشأهنا وتربز الدراما السورية كأحد أىم أنواع األعماؿ الدرامية اليت استثمرت يف ادلرأة 

بشكل الفت يف تقدميها للجمهور وخاصة فئة ادلرأة العاملة اليت مت التعرؼ على صورهتا من خالؿ 
 –لدمع بنات العيلة اختيار أربعة مسلسالت يناقشوف قضايا ومشكالت ادلرأة العاملة وىم )عصي ا

.وذلك بأسلوب ادلسح الشامل للمسلسالتحاجز الصمت ( –أشواؾ ناعمة   

 نتائج البحث:

تركز ادلسلسالت السورية االجتماعية على فئة ادلرأة الناضجة أكثر من تركيزىا على الفئات العمرية  -1
 األخرى 

جة وتوضيح معاناهتا للتوفيق بني عملها هتتم ادلسلسالت السورية االجتماعية بادلرأة العاملة ادلتزو -2
 وواجباهتا ادلنزلية 

تظهر ادلسلسالت السورية عدد أبناء قليل بالنسبة للمرأة ادلتزوجة العاملة -3  

هتتم ادلسلسالت السورية بادلرأة العاملة غري ا جبة -4  

  تركز ادلسلسالت السورية على ادلرأة الغري ادلتزوجة مثل فئة األخت واإلبنة-5

تركزادلسلسالت السورية االجتماعية على ادلرأة األنيقة أكثر من فئات النساء األخرى -6  

هتتم ادلسلسالت السورية االجتماعية بادلرأة اليت تقيم يف مناطق فخمة أكثر من البسيطة أو ادلتوسطة -7  
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مراجع البحث  الفصل الرابع :  

 ادلصادر وادلراجع :

 ادلراجع العربية :

واالعالـ  رشيد .................................. مراد االتصاؿ اجلماىرييكامل خو -  

أمحد الدسوقي ...................................ورقة عمل حوؿ موضوع الصورة الذىنية -  

هنوند القادري ....................................صورة متوازنة للنساء يف االعالـ -  

نشورة :الدراسات غري ادل  

سهى زكي عبد القادر ..............................حتليل مضموف ادلسلسالت التلفزيونية -  

فوزية فهيم ........................................دراسة تناولت ادلرأة العربية والتلفزيوف -  

االعالـ العربية  ناجي هنر النهر ...................................صورة ادلرأة يف وسائل-  

  يسرى زريقة ......................................صورة ادلرأة السورية يف الدراما التلفزيونية -

 

 

            


