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 174 ت، الكرديات(العالقة بين مدى متابعة الدراما التلفزيونية واالختالف القومي للمبحوثات)العربيا 85

86 
العالقة بين عدد أيام متابعة الدراما التلفزيونية في األسبوع واالختالف القومي للمبحوثات ) العربيات، 

 الكرديات (
175 

87 
العالقة بين عدد ساعات متابعة المسلسالت واألفالم يوميًا واالختالف القومي للمبحوثات ) العربيات، 

 الكرديات (
176 
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88 
قة بين مدى ممارسة األعمال اثناء متابعة االفالم والمسلسالت واالختالف القومي العال

 للمبحوثات )العربيات، الكرديات(
177 

89 
العالقة بين مدى التحدث مع االخرين حول ما يتابعن في الدراما التليفزيونية واختالف القومية 

 للمبحوثات ) العربيات، الكرديات (
177 

 178 دى متابعة الدراما التلفزيونية العربية واالختالف القومي للمبحوثات) العربيات، الكرديات (العالقة بين م 92

91 
العالقة بين مدى االعتقاد في واقعية األحداث للمسلسالت العربية  واالختالف القومي 

 للمبحوثات ) العربيات، الكرديات (
179 

 183 ) العربيات، الكرديات ( ختالف القومي للمبحوثاتالعالقة بين متابعة المسلسالت المدبلجة واال 90

93 
 العالقة بين متابعة الدراما التلفزيونية العراقية باللغة العربية واالختالف القومي للمبحوثات 

 ) العربيات، الكرديات (
041 

94 
قومي العالقة بين مدى متابعة الدراما التلفزيونية العراقية الكردية باللغة واالختالف ال

 للمبحوثات) العربيات، الكرديات (
182 

95 
العالقة بين مدى الموافقة علي زيادة مشاركة المرأة في الدراما التلفزيونية واختالف القومي 

 للمبحوثات ) العربيات، الكرديات (
183 

96 
للفروق بين المجموعات عينة الدراسة حسب الفئات العمرية في  one way Anovaاختبار 
 المتابعة والمتابعة النشطة للدراما التلفزيونيةكثافة 

184 

 185 مصدر التباين للفروق بين المجموعات حسب المرحلة العمرية في المتابعة النشطة 97

98 
للفروق بين المجموعات عينة الدراسة حسب الفئات العمرية  one way Anovaاختبار 

 فزيونيةوالدوافع الطقوسية والنفعية لمتابعة الدراما التل
186 

99 
للفروق بين المجموعات عينة الدراسة حسب الفئات العمرية  one way Anovaاختبار 

 والدوافع الطقوسية والنفعية لمتابعة المسلسالت المدبلجة
187 

 188 مصدر التباين للفروق بين المجموعات حسب السن في الدوافع الطقوسية لمتابعة المسلسالت المدبلجة 122

121 
للفروق بين المجموعات عينة الدراسة حسب الحالة الزواجية  one way Anovaار اختب

 وكثافة المشاهد  والمتابعة النشطة للدراما التلفزيونية
189 

 193 مصدر التباين بين المبحوثات حسب الحالة الزواجية في المتابعة النشطة للدراما التلفزيونية 120

123 
بين المجموعات عينة الدراسة حسب الحالة الزواجية في للفروق  one way Anovaاختبار 

 دوافع النفعية والطقوسية لمتابعة للدراما التلفزيونية
191 

124 
للفروق بين المجموعات عينة الدراسة حسب الدوافع الطقوسية  one way Anovaاختبار 

 والنفعية لمتابعة المسلسالت المدبلجة
192 

125 
روق بين المجموعات حسب المستوي التعليمي للمبحوثات في للف one way Anovaاختبار 

 كثافة المتابعة والمتابعة النشطة للدراما التلفزيونية
193 

 194 مصدر التباين بين المبحوثات حسب المستويات التعليمية في كثافة متابعة الدراما التليفزيونية 126

 196 التعليمي في المتابعة النشطةمصدر التباين للفروق بين المبحوثات حسب المستوي  127

128 
للفروق بين المجموعات حسب الدراسة في المستوي التعليمي في  one way Anovaاختبار 

 دوافع الطقوسية والنفعية لمتابعة الدراما التلفزيونية
198 

129 
ة مصدر التباين للفروق بين المبحوثات حسب المستوي التعليمي في الدوافع الطقوسية لمتابع

 الدراما التلفزيونية
199 

 231للفروق بين المجموعات حسب المستوي التعليمي في الدوافع  one way Anovaاختبار  112
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 النفعية والطقوسية لمتابعة المسلسالت المدبلجة

111 
مصدر التباين للفروق بين المبحوثات حسب المستوى التعليمي في الدوافع النفعية لمتابعة 

 لجةالمسلسالت المدب
232 

110 
للفروق بين المبحوثات بين المستوي االجتماعي االقتصادي في  one way Anovaاختبار 

 كثافة المتابعة والمتابعة النشطة للدراما التلفزيونية
234 

113 
للفروق بين المبحوثات بين المستوي االجتماعي االقتصادي في  one way Anovaاختبار 

 تابعة الدراما التلفزيونيةالدوافع الطقوسية والنفعية لم
235 

114 
للفروق بين المبحوثات للمستوي االجتماعي االقتصادي في  one way Anovaاختبار 

 الدوافع الطقوسية والنفعية لمتابعة المسلسالت المدبلجة
236 

 237 مصدر التباين للفروق بين المجموعات حسب  الدوافع الطقوسية لمتابعة المسلسالت المدبلجة 115

116 
الفرق بين المبحوثات وفقًا لمدى موافقتهن على زيادة مشاركة المرأة في الدراما التلفزيونية و 

 238 كثافة متابعة الدراما التلفزيونية

117 
الفرق بين المبحوثات وفقًا لمدى موافقتهن على زيادة مشاركة المرأة في  الدراما التلفزيونية و 

 239 المتابعة النشطة لهن

118 
الفرق بين كثافة متابعة الدراما التلفزيونية للمبحوثات وكل من: )المتابعة النشطة، الدوافع الطقوسية 

 213 والنفعية لمتابعة الدراما التلفزيونية، االعتقاد في واقعية األحداث في الدراما العربية لهن(

119 
ة لمتابعة الدراما التلفزيونية، والدوافع العالقة بين المتابعة النشطة للمبحوثات وكل من: )الدوافع الطقوسي

 211 النفعية لمتابعة الدراما التلفزيونية، واالعتقاد في واقعية األحداث في الدراما العربية لهن(

102 
العالقة بين االعتقاد في واقعية الدراما العربية للمبحوثات وكل من: )الدوافع الطقوسية و النفعية لمتابعة 

 212 ابعة الدراما العراقية باللغة الكردية والعربية لهن(الدراما، و مدى مت
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 ة:ــــمقدم

تنعكس اختالف التركيبة السكانية على وسائل اإلعالم، حيث تعيش في العراق قوميتان   
رئيسيتان )القومية العربية، والقومية الكردية( وبذلك توجد في العراق الدراما التلفزونية بلغتين 

للتلفزيون  2333متابعة الجمهور العراقي قبل سقوط النظام عام  انحصرتإذ  ،ية()العربية و الكرد
حرية استقبال بتمتع ي إذ شمال العراق؛ ستثناء إقليم كردستاناالمحلية فقط، ب وغيره من وسائل اإلعالم

أتيح ، وبعد تغيير النظام السابق 1991كونه خارج سيطرة النظام السابق منذ عام لالبث الفضائي 
األحزاب من قبل  ستثمار في مجال صناعة التلفزيون بدأ االو ، الجمهورالعراقي بأكمله أمام  الفضاء

فضائية س األموال، حيث أطلقت عدة قنوات و أصحاب رؤ السياسية وبعض من التيارات الدينية، و 
ألغراض ربحية تجارية دينية، و و ة ئيسياسة ودعا في الساحة اإلعالمية وألغراض حضوربهدف ال

حتى ن، فكثرت القنوات الفضائية العراقية و بالنسبة للقنوات األهلية الخاصة التي يملكها المستثمر 
، في ظل الكم تجد منها قناة متخصصة للدراما التلفزيونية الورغم ذلك  قناة، ستين لىأضحت تزيد ع

                                                                                                   الكبير من القنوات التلفزيونية الخاصة بالدراما سواء كانت العربية واألجنبية.
باللغتين العربية والكردية وإن  شعبية الدراما العراقية وقد أدت هذه المعطيات إلى تراجع   

سواًء العربية األعمال غير العراقية  متابعةفرص  في غيرها  ؛ إذ وجد الجمهوربمستوى مختلف
منها أو األجنبية هذا من جهة، ونتيجة ضعف مستواها بسبب األوضاع األمنية المتردية من جهة 

للعراق خصوصًا على أخرى، األمر الذي أدى إلى ترك أغلب الفنانين والقائمين باألعمال الدرامية 
بينما ؛ بسوء األوضاع األمنيةألن المناطق الكردية لم تتأثر  ؛مستوى الدراما العراقية باللغة العربية

البيئة واألجواء باللغة العربية واصلوا إنتاجهم في الخارج، فأدى ذلك إلى فقدان الدراما العراقية 
 نقابة الفنانين في حماية حقوقهم وتنظيم أعمالهم. ورالعراقية، باإلضافة إلى ضعف د

النظام، حيث ازدادت مشاركتها وقد تغيرت ظروف المرأة العراقية سلبًا وإيجابًا إثر سقوط   
السياسية نتيجة ظهور األحزاب السياسية وتعددية النظام الجديد، باإلضافة إلى حضورها في 
منظمات ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بالمرأة، كما رصدت بعض اإلنجازات في مجال 

يالت في النصوص القضاء على التمييز ضد المرأة في مختلف الميادين ومنها: إجراء التعد
القانونية والتي تنظم حقوق المرأة وتحدد حريتها وتساهم في تحقيق مساواتها  وعدم تميزهم عنها، 
إال أنه قد رافقت ذلك بعض المظاهر السلبية نتيجة األوضاع األمنية المتردية في بعض 

ة وتعوق ممارسة المناطق؛ بسبب العنف الطائفي وصعود التيارات الدينية التي تناهض حرية المرأ 
أدوارها، فهذه التغيرات والتطورات على مجال حقوق المرأة و زيادة فرص متابعتها للتلفزيون في 
خضم مناخ غير مالئم، يتسم بعدم االستقرار السياسي واألمني، وخلف ذلك وجهات نظر متباينة 
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ين: متابعة الدراما بخصوص عالقة المرأة بوسائل اإلعالم وخاصة الدراما التلفزيونية على مستوي
التلفزيونية بجهاتها اإلنتاجية المختلفة منها العراقية والعربية واألجنبية، وتطور مشاركة المرأة في 

 الدراما العراقية .
وتفعيل  نهوض بهاالتنمية المرأة، و  ينتظر من وسائل اإلعالم أن تقوم بدورها في توعية و و   

فزيونية بحكم ما يتوفر لها من تعدد فرص العرض والجذب، الدراما التل ه من خاللطاقاتها، ولعل
يمكنها أن تكون أداة فعالة في تناول عديد من القضايا والموضوعات التي تفيد المرأة وتهمها، كما 

 لطرح ومعالجة قضايا العربية يتفق الخبراء وباحثو اإلعالم على أهمية استخدام وترشيد الدراما
ًا بشريًا له دوره المؤثر في المجتمع وفي عملية التنمية، فهي محور كونها "تمثل قطاعل، المرأة 

األسرة وصانعة األجيال وعنصر مؤثر في قطاعين بشريين هما: األطفال والشباب، وبالتالي فإن 
 (.1االهتمام بالمرأة هو االهتمام بالمجتمع بأسره")

، سواء كانت العراقية أو يةا التلفزيونوهذه الدراسة تحاول أن ترصد عالقة المرأة العراقية بالدرام  
العربية أو األجنبية؛ للتعرف على مدى ارتباط المرأة العراقية بأعمالها المحلية والعربية التي يفترض 

تحمل في طياتها القيم قد ية التي باألجن دراماأن تتناول قضاياها وتدعم القيم اإليجابية لها مقارنة بال
  لطبيعة المجتمع وطموحاته. ، أو تكون متناقضة ومعاكسةالشرقية للبيئة والمفاهيم المغايرة

 

 

 

 

 
                                                           

    .226( ص 2334)القاهرة: الدار المصرية اللبنانية،  اإلعالم والمجتمع .سلوى إمام، ى سعيد الحديديمن (1)
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 الفصل األول

 اإلطارالمنهجي للدراسة 
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 د: ـــــتمهي

يتضمن هذا الفصل اإلطار المنهجي للدراسة ويتمثل في: الدراساات الساابقة وحادود االساتفادة     
الدراسة، ومجتماع الدراساة، وعيناة الدراساة  منها، مشكلة الدراسةو أهدافهاو تساؤالتها، ومنهج ونوع

مااان حياااث نوعهاااا وحجمهاااا، وأدوات جماااع البياناااات، واختباااارا الصااادق والثباااات، مقااااييس الدراساااة، 
 والمعالجة اإلحصائية للبيانات، والتعريف بالمفاهيم والمصطلحات المستخدمة.

 أوالَ: الدراسـات السـابقة:

عاااداد هااذه الدراساااة، وبمااا يااادعم إ السااتعانة بهاااا بمااا يخاادم تعااددت الدراسااات الساااابقة التااي تااام ا    
 جوانبها، وفي ضوء ذلك تم تقسيمها على المحاور التالية:

 دراسات تناولت عالقة المرأة بالدراما التلفزيونية. .1
 دراسات تناولت  قضايا المرأة في الدراما التلفزيونية. .2

 دراسات تناولت صورة المرأة  في الدراما التلفزيونية. .3
 دراسات تناولت النساء كقائمات بالعمل في الدراما التلفزيونية. .4

 أواًل: دراسات تناولت عالقة المرأة بالدراما التلفزيونية:

1). Geo TV & Star Plus Dramas and Female Viewers’ Perceptions  

)0228(    )1( 

 

بباكساااتان  Sargodhaتساااعى هاااذه الدراساااة إلاااى التعااارف علاااى مااادى تعااارض النسااااء بمديناااة    
 Star Plusو  Geo TVبالاادراما المقدمااة علااى القنااوات التليفزيونيااة األكثاار شاايوعا وهااى قناااتي 

ماان المشااهدات اإلناااث وتام اسااتخدام أداة المقابلاة لجمااع البياناات ماان  213وشاملت عينااة الدراساة 
 المبحوثات وأظهرت نتائج الدراسة:

 Star Plusت فاي متابعاة الادراما المقدماة علاى قنااة أن النساء عينة الدراسة يقضين أغلب الوق -
 . Geo TVأكثر من الدراما المقدمة على قناة 

أن النساااء عينااة الدراساااة يتااابعن الااادراما أثناااء الليااال للحصااول علاااى قاادر مااان االسااترخاء كماااا   -
 كانت أغلب ربات البيوت يعدلن من جدولهن اليومي لمتابعة مسلسالتهن المفضلة.

                                                           

(1) Mas'ud, Muhammad Nawz & Yaser, Noman & others. Geo TV vs Star Plus Dramas and Female 

Viewers’ Perceptions ", In: European Journal of Scientific Research. Vol.19 No.2 (2008), pp.336-

349in: :www.eurojournals.com/ejsr.htm (Abstracts).   

http://www.eurojournals.com/ejsr.htm
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ألن الادراما المقدماة بهاا تعكاس درجاة أعلاى مان التفاعال باين اإلنااث  Star Plusناة تفضيل ق  -
والاااذكور والمتمثااال فاااى الحفاااالت والرقصاااات والعالقاااات الرومانساااية. وأظهااارت الدراساااة أن الااادراما 
المقدمة على القناتين عكست المرأة في أدوار األم واألخت والحماة واالبناة فاي حاين لام تظهار فاي 

 مة مثل الصحفيات والمحاميات.أدوار ها
استخدامات األسرة المصرية للمسلسالت العربية التي يعرضها التلفزيون المصري  (.0

 :(1) (0227) وتأثيراتها عليها"

اسااتهدفت الدراسااة التعاارف علااى األنماااط المختلفااة ماان نشاااط الجمهااور ودوافعااه التااي يمكاان أن   
واعتمدت الدراساة علاى مانهج المساح مان خاالل إساتمارة تدعم أو تعوق التأثيرات االتصالية عليه. 

أسرة مصرية في إطار محافظة القاهرة،  443التحليل واستمارة ميدانية وطبقت على عينة حجمها 
 وخلصت إلى نتائج عديدة منها:

إن اإلناث تتركز أدوارهن كربات بيوت مع تجاهل دورهن الفعال والناجح فاي مجاال العمال فاي  -
 المجتمع.

 تأتي الدوافع الشخصية في مقدمة هذه الدوافع.  -

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األبناء الذكور واإلناث حينما يتعلق األمر بأنماط النشاط  -
 المعوق للتأثيرات االتصالية التي يمارسونها عند تعرضهم لهذه المسلسالت.

اعات بها القنوات الفضائية واإلش"استخدامات المرأة المصرية للدراما العربية التي تعرض( 3 
 (2) (0226) المتحققة منها"

اسااتهدفت الدراسااة التعاارف علااى عااادات وأنماااط متابعااة الماارأة المصاارية للاادراما العربيااة التااي 
تقدمها القنوات الفضائية والتعارف علاي دوافاع اساتخدامات المارأة المصارية للادراما واهام المضاامين 

" مبحوثااة  433المتحققااة وقااد طبقاات الدراسااة علااى عينااة قوامهااا "  التااي تفضاالها، واهاام اإلشااباعات
 من المرأة المصرية وخلصت لعديد من النتائج منها:

                                                           
صفا فوزي علي محمد عبد الله: " استخدامات األسرة المصرية للمسلسالت العربية التي يعرضها التلفزيون المصري وتأثيراتها  (1)

 (2337، )جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، قسم اإلذاعة، رسالة دكتوراه غير منشورةعليها :" 

( حازم محمد أنور البنا.استخدامات المرأة المصرية في الدراما العربية التي تعرض القنوات الفضائية واإلشباعات المتحققة منها "،  2)

 .2336العدد الثاني ( يونيو / ديسمبر  –ة: كلية اإلعالم، المجلد السابع ،)جامعة القاهر المجلة المصرية لبحوث الرأي العام
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أهااام دوافاااع متابعاااة المااارأة المصااارية للااادراما العربياااة التاااي تعرضاااها القناااوات الفضاااائية العربياااة  -
 ضايا المرأة. بالترتيب هي: معرفة ما يحدث بين الناس في المجتمع، معرفة مشكالت وق

أهاام اإلشااباعات المتحققااة ماان متابعااة الاادراما العربيااة التااي تعرضااها القنااوات الفضااائية العربيااة  -
بالترتيب هي: التزود بالمعرفة بمشكالت وقضاايا المارأة، ومالء وقات الفارات والاتخلل مان الملال، 

 والتسلية والشعور بالسعادة والمتعة. 
4). Soaps, Sex, and College Women (1986)  )1(   

تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين التعرض للمسلسالت التلفزيونية وإدراك فتيات    
الجامعاة للعالقاات الشخصاية والجنساية، وفاى إطاار ذلااك قاام الباحثاان باإجراء دراساة ميدانياة علااى 

لجمااع البيانااات، وأظهاارت ماان الطالباات الجامعيااات واسااتخدم أداة المقابلااة الهاتفياة  239عيناة ماان 
 نتائج الدراسة:

عدم وجود اختالفات دالة إحصائيا بين كثيفي المتابعة وقليلي المتابعة للمسلسالت الدرامية من  -
جهة وبين طبيعة إدراكهن للعالقات الشخصية والجنسية بين الرجل والمرأة وان كان هذا اإلدراك ال 

ة والرومانسية والجنسية بين الرجل والمرأة في العالم يؤثر على إدراكهن لطبيعة العالقات الشخصي
 الواقعي.

فشاالت الدراسااة فااى التوصاال إلااى عالقااة باااين صااورة العالقااة بااين الرجاال والماارأة المقدمااة علاااى  - 
 المسلسالت التليفزيونية واتجاهات الفتيات نحو العالقات الرومانسية والجنسية.

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1) Greenberg, Bradley S.; Heeter, Carrie. Soaps, Sex, and College Women. in: Reports - Research; 

Speeches/Meeting Papers. 1986 .In: /www.eric.ed.gov. (Abstracts).   

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Greenberg+Bradley+S.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Heeter+Carrie%22
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 المرأة في الدراما التلفزيونية:دراسات تناولت تناول قضايا ثانيا: 

1 ).The battle of the sexes in Korean entertainment media Husband 

vs. Wife in T.V Drama: (2008) )1( 
طبقااات الدراساااة علاااى الااادراما الكورياااة وتااام اختياااار أرباااع مااان أشاااهر المسلساااالت الكورياااة لتحليااال  

هاذه المسلساالت التاي تعتماد علاى قضاايا حقيقياة  الصراعات الزوجياة بهاا كعيناة للدراساة واختيارت
 قدمت أمام المحاكم الكورية.

 وقد خلصت الدراسة لنتائج عديدة منها:

إن أباارز الخالفااات الزوجيااة بااين الرجاال والماارأة كاناات الخالفااات فيمااا ترجااع إلااى أسااباب ماديااة  -
 كزيادة األعباء المالية، وفضاًل عن الخالفات بين الزوجين.

عاطفية كالبكاء  وانفعاالتل كل من الزوجين في صراعات لفظية وعنف جسدي تم تمثي -
 والصراخ.

 :(2) (0225(. "معالجة الدراما التلفزيونية للمشكالت االجتماعية وأثرها" )0

اسااتهدفت الدراساااة التعااارف علاااى مااادى تعااارض الشاااباب المصاااري للااادراما التلفزيونياااة والتعااارف 
عرفاة دوافاع تعرضاهم وأهام اإلشاباعات التاي حققوهاا مان وراء على عادات وأنماط هاذا التعارض وم

 هذا التعرض.

وقاااد اعتمااادت الدراساااة علاااى مااانهج المساااح، وطبقااات علاااى عيناااة متعاااددة المراحااال مااان شاااباب 
( مبحوثااااا وقااااد اسااااتخدمت الدراسااااة أساااالوب تحلياااال 433الجامعااااة ماااان الااااذكور واإلناااااث حجمهااااا )

وخلصات  2335م عرضها في شهر رمضان عام المضمون للمسلسالت العربية المصرية والتي ت
 لنتائج عديدة منها:

فاي القناوات الفضاائية  %83.8يقبل الشباب عينة الدراسة على متابعة األعمال الدرامية بنسبة  -
 في القناة األولى المصرية. %44.5في القناة الثانية المصرية، و %45و

                                                           
(1) Shinhee, Jamie lee. The battle of the sexes in Korean entertainment media: Husband vs. Wife in 

T.V Drama ". In journal of pragmatic  issue . Vol 40. 12. December 2008, pp 2175-2196 Available 

in: www. Science direct. Com. (Abstracts).  
)القاهرة: مجلد  ث الرأي العاممجلة المصرية لبحومحمد محمد بكير. معالجة الدراما التلفزيونية للمشكالت االجتماعية وآثارها "،  (2)

 .2335، (السادس، العدد الثاني
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، يليهاااا األعماااال %93.1ماعياااة بنسااابة شاااباب عيناااة الدراساااة يفضااالون األعماااال الدرامياااة االجت -
، %8.5، واألعماال التاريخياة بنسابة %11.5، واألعمال الدينية بنسبة %17.35البوليسية بنسبة 

 .%57.5واألعمال السياسية بنسبة 

 :(1) (0224(."الوضع االجتماعي للمرأة كما يعكسه التلفزيون وعالقته بالواقع الفعلي "   )3

رف على الوضع االجتمااعي للمارأة المصارية كماا قدمتاه الادراما التليفزيونياة استهدفت الدراسة التع 
والتعرف على ما يقدم مان دراماا عان الواقاع الفعلاي وقاد اساتخدمت تحليال المضامون بشاقيه دراساة 
ميدانيااة وطبقاات علااى عينااة ماان القااائمين باالتصااال ماان الااذكور واإلناااث ماان الرائاادات فااي العماال 

ن. وعينة من األعضاء بالمجلس القومي للمارأة، وخلصات لعدياد مان النتاائج اإلخراجي في التلفزيو 
 ومنها:

إن الماارأة وهااي أكثاار أميااة وهااذا يتفااق مااع الواقااع كمااا تتفااق كاال ماان الااذكور واإلناااث فااي عينااة  -
 الدراسة على أن المرأة تظهر وهي ربة بيت، وهذا يتطابق مع الواقع في اعتقادهم.

فااي تقاايم صااورة الماارأة المقدمااة فااي الاادراما، فالااذكور يعتقاادون أنهااا  اختلااف الااذكور عاان اإلناااث -
 تظهر أكثر وهي متعلمة، بينما أشارت اإلناث إلى أنها تظهر أكثر وهي أمية في الدراما.

 :(2) (0223)" دور المسلسالت العربية التلفزيونية في التوعية الصحية للمرأة الريفية (. 4

فاردة مان المبحوثاات مان قرياة قلوصانا مركاز سامالوط محافظاة م 433 طبقات علاى عيناة قوامهاا  
 المنيا، وخلصت إلى نتائج عديدة ومنها:

موزعة بين نمط المتابعاة المرتفاع بنسابة  %133تتابع عينة الدراسة المسلسالت العربية بنسبة  -
 .%23.25والمنخفض بنسبة  %27.53، والمتوسط 52.25%

ة بااين نمااط متابعااة المسلسااالت التليفزيونيااة وبااين كاال ماان وجااود عالقااة ارتباطيااة دالااة إحصااائي -
)السااان، المساااتوى التعليماااي لهاااا، المهااان التاااي تزاولهاااا المااارأة الريفياااة، والمساااتوى االقتصاااادي لهاااا، 

 والحالة االجتماعية لها(.

(. "االلتزام األخالقي في الدراما التلفزيونية مفسرًا أهمية دور التلفزيون في المجتمع حسب 5
 :(1) (0223)" كات المشاهدينإدرا

                                                           
 "، رسالة دكتوراه غير منشورة( أماني عبد الرؤوف: " الوضع االجتماعي للمرأة كما يعكسه التلفزيون وعالقته بالواقع الفعلي 1)

 (. 2334قسم اإلذاعة ،  -)جامعة القاهرة: كلية اإلعالم 

،  المجلة المصرية لبحوث الرأي العامالت التلفزيونية العربية في التوعية الصحية للمرأة الريفية "، ( صابر سليمان. دور المسلس2)

 .2333)جامعة القاهرة:كلية اإلعالم، العدد الواحد والعشرون( أكتوبر، ديسمبر،
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استهدفت الدراسة التعرف على إدراك مشاهدي الدراما التلفزيونية من منظور مدى التزامهم    
 بأخالقياتها مع ربط هذه الفكرة بإدراك المشاهدين ألهمية دور التلفزيون في المجتمع.

 عديدة ومنها:مبحوثًا وخلصت الدراسة إلى نتائج  243وقد طبقت على عينة حجمها     

إن المبحوثين أصغر سنًا قد أعطوا التلفزيون تقييمًا أعلى ألهمية دوره في المجتمع مقارنة  -
 باألكبر سنًا.

إن المبحوثين أكثر تعليمًا قد أعطوا التلفزيون تقييمًا أعلى ألهمية دوره في المجتمع مقارنة  -
 باألقل تعليمًا.

ى في البث الفضـائي العربـين نمـاذخ مختـارة للعمـال (. "مظاهر العولمة في الشكل  والمستو 6
 : (2) (0221الدرامية"  )

اساااتهدفت الدراساااة كشاااف أفكاااار العولماااة ومضاااامينها ومخاطرهاااا فاااي الباااث الفضاااائي العرباااي،    
والكشف عن وسائل تجسيد مفاهيم العولمة في أعماال تظهار فاي الباث الفضاائي العرباي، والبحاث 

أخطااار العولمااة فااي البااث الفضااائي العربااي، وقااد اعتماادت الدراسااة عاان طريقااة ناجحااة فااي تجنااب 
أعمااال دراميااة منهااا فيلمااان أجنبيااان  5علااى أساالوب تحلياال المضاامون، وقااد شااملت عينااة الدراسااة 

وهماا )قااوس الماضااي، أساارار عائليااة دفينااة( وفاايلم عربااي هااو )الجينااز(، وحلقااة ماان سلساالة أجنبيااة 
(VIP(، وعمل درامي لألطفال )القناع.) 

 وخلصت الدراسة إلى نتائج عديدة ومنها:

ظهااور العولمااة بشااكلها الحااالي يعااود إلااى قاادرة الواليااات المتحاادة األمريكيااة فااي ساايطرتها علااى  -
وسائل اإلعالم، ويتضح ذلك من خالل سايطرتها علاى أضاخم المؤسساات والمحطاات التليفزيونياة 

 في العالم.

حاااديات العولمااااة ممااااا أفسااااح المجااااال االنتشااااار ضاااعف قاااادرة اإلعااااالم العربااااي علااااى مواجهااااة ت  -
 األعمال األجنبية والسيما األمريكية منها.

                                                                                                                                                                      
فزيون في المجتمع حسب إدراكات ( بركات عبد العزيز محمد. االلتزام األخالقي في الدراما التلفزيونية مفسر ألهمية دور التل1)

 (.2333، أخالقيات اإلعالم بين النظرية والتطبيق، )جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، المؤتمر العلمي السنوي التاسعالمشاهدين "، 

درامية "، ( عبد الباسط سلمان مالك: " مظاهر العولمة في الشكل والمحتوى في البث الفضائي العربي، نماذج مختارة لألعمال ال2)

 (.2331) جامعة بغداد: كلية الفنون الجميلة،  رسالة دكتوراه غير منشورة
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عااادم تمكااان الااادول العربياااة فاااي ساااد احتياجاااات المتلقاااي العرباااي مااان بااارامج وأعماااال تليفزيونياااة  -
 وسينمائية منافسة لألعمال األجنبية مما جعل المتلقي يلجأ لألعمال األجنبية

ــة( "دور المسلســالت العر 7 ــي إدراا الشــبا  المصــري للمشــكالت االجتماعي ــة ف ــة التلفزيوني  "بي
(0222) (1) : 

اساااتهدفت الدراساااة التعااارف علاااى دور متابعاااة المسلساااالت العربياااة فاااي إدراك الشاااباب لااابعض 
المشكالت االجتماعية وقد اعتمدت الدراسة على منهج المسح مان خاالل إساتمارة ميدانياة وطبقات 

 وث، وخلصت لنتائج عديدة منها:مبح 433على عينة حجمها 

تااازداد شااادة الدراساااة باااين مساااتوى متابعاااة المسلساااالت العربياااة ومساااتوى مباااالغتهم فاااي تقاااديرات  -
 المشكالت االجتماعية لدى اإلناث أكثر من الذكور.

تااازداد العالقاااة باااين مساااتوى متابعاااة الشاااباب للمسلساااالت العربياااة ومساااتوى إدراكهااام للمشاااكالت  -
 عرض من خالل هذه المسلسالت وخاصة لدى اإلناث.االجتماعية كما ت

بشاكل  %79.8من العينة يتابعون المسلسالت بشكل مكثف ونسبة  %63.7أثبتت الدراسة أن  -
 نشط.

 : (2) (0222(. "تأثير الدراما التلفزيونية علي إدراا الواقع االجتماعي للسرة المصرية" )8

رض األفراد للمضامين التي تقدمها الدراما اهتمت هذه الدراسة باختيار العالقة بين تع
التلفزيونية للواقع االجتماعي لألسرة المصرية وبين إدراك المشاهدين لهذا الواقع في اتجاهه لما 
يعرض في التلفزيون، واعتمدت علي منهج المسح من خالل إستمارة تحليل المضمون وإستمارة 

( مبحوث، وقد 433لقاهرة الكبرى قوامها )ميدانية، والتي طبقت علي عينة من سكان أحياء ا
 خلصت الدراسة إلي عديد من النتائج منها :

 جاءت دوافع التعلم واكتساب المعرفة من أهم الدوافع األساسية لمتابعة الدراما. -

 (% 77.3)اإلنااث أكثاار تعرضااا للادراما التلفزيونيااة ماان الااذكور وقاد أوضااحت النتااائج أن نساابة  -
 فقط للذكور.  %22.7الدراما بكثافة عالية في مقابل  من اإلناث يتابعن

                                                           
رسالة ماجستير غير ( أمير سمير طه: " دور المسلسالت العربية التلفزيونية في إدراك الشباب المصري للمشكالت االجتماعية "، 1)

 (.2333قسم اإلذاعة،  -،) جامعة القاهرة: كلية اإلعالم منشورة

، رسالة دكتوراه غير منشورة( عزة عبد العظيم محمد: " تأثير الدراما التلفزيونية علي إدراك الواقع االجتماعي لألسرة المصرية "، 2)

 (. 2333قسم اإلذاعة،   -)جامعة القاهرة، كلية اإلعالم
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  (1) (1997(. " دور الدراما التلفزيونية في تشكيل الوعي للمرأة " )9

استهدفت الدراسة التعرف على دور الدراما التلفزيونية في رفع مستوى الوعي لدي المرأة المصرية 
 إلي العديد من النتائج منها:  ( مبحوثة. وخلصت الدراسة 133وطبقت علي عينة قوامها ) 

للنساء  %63من النساء األميات للمسلسالت والتمثيليات التلفزيونية في مقابل  %88تفضيل نسبة  -
 المتعلمات 

مااان المبحوثاااات األحاااداث إلاااي أنهااان يساااتقين معلومااااتهن مااان خاااالل المسلساااالت  %78أشاااارت  -
 التلفزيونية. 

 43.7بعوثاات عيناة الدراساة بالترتياب هاي: القالاب الادرامي أهم األشكال التلفزيونياة المفضالة لادي الم -

 . % 33.2برنامج حواري  %32.1، حديث مباشر  %34.9، رسائل نوعية %

تزايااااد تفضاااايل الساااايدات عينااااة الدراسااااة للمسلسااااالت والتمثيليااااات العربيااااة ، كااااأهم المااااواد والباااارامج  -
  %76.8التلفزيونية  بنسبة 

 .  %74.5ى عينة الدراسة هي قضاء على وقت الفرات بنسبة أهم دوافع متابعة التلفزيون لد -

 :دراسات تناولت صورة المرأة المقدمة في الدراما التلفزيونيةثالثًا: 
1). IN THE MIDDLE OF EVERYWHERE: THE REPRESENTATON OF WOMEN 

INCONTEMPORARY CHINESE FAMILY-MORALITY  TELEVISION DRAMAS: 

(2009) )2(  

هااذه الدراسااة إلااى التعاارف علااى الصااورة التااي تقاادم بهااا الماارأة فااي األساارة الصااينية عباار  تسااعى  
المسلسااالت التليفزيونيااة، وماادى توافااق هااذه الصااورة مااع واقااع الماارأة الصااينية المعاصاارة وانعكاااس 

 الهوية الصينية بهذه المسلسالت.

ية التاااي اشاااتهرت باااين وتااام االعتمااااد علاااى أداة تحليااال المضااامون لثالثاااة مااان المسلساااالت الصاااين
 الجمهور والنقاد بالصين. وأظهرت الدراسة:

إن صورة المرأة في الدراما األسرية كانت تقليدية إذ اقتصرت على خدمة األسرة والحفاا  علاى  - 
 القيم األسرية، ولكن ظهر التميز لصالح الرجل في قضية العمل والتوظيف.

                                                           
دانية ) القاهرة:  الهيئة العامة للكتاب، "، دراسة اجتماعية مي دور الدراما التلفزيونية في تشكيل وعي المرأة( نادية رضوان. 1)

1997. 

(2) Guo, Dawei. IN THE MIDDLE OF EVERYWHERE: THE REPRESENTATON OF 

WOMEN IN CONTEMPORARY CHINESE FAMILY-MORALITY TELEVISION DRAMAS . In: 

Paper presented at the annual meeting of the International Communication Association, TBA, San 

Francisco, CA, May 23, 2007 Online <PDF>. 2009-05-19 

www.allacademic.com/meta/p170358_index.html>. (Abstracts).   

http://www.allacademic.com/one/www/research/index.php?cmd=Download+Document&key=unpublished_manuscript&file_index=4&pop_up=true&no_click_key=true&attachment_style=attachment&PHPSESSID=f6b639b9440336375b6f33b96d36d20f
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 صينية ويحافظ عليها.إن صورة المرأة بشكل محلى يخدم الهوية ال - 

0)   . Women On Screen and Behind the Scenes in the 2007-08 Prime-

time Season " (2009): )1(  
تساعى هااذه الدراسااة إلااى التعاارف علااى صااورة المارأة فااي المسلسااالت التليفزيونيااة التااي قاادمت فااي   

 .ABC-CBS-CW-FOX-MY NETWORK TV-NBCبشبكات 2338-2337موسم 

من إجمالي  %43ت الدراسة إلى أن ظهرت النساء في المسلسالت التلفزيونية بنسبة وتوصل
عن الموسم الماضي وهو ما ال يتالءم مع حجم السكان في الواليات  %1الشخصيات بزيادة 

مما يعنى أن المرأة مازالت غير ممثلة لنسبتها  %51المتحدة األمريكية من النساء والذي يبلغ 
تمع األمريكي. وظهرت النساء بشكل أكبر فى األعمال الدرامية والواقعية بنسبة الحقيقية في المج

في  %16وظهرت المرأة فى صورة زوجة بنسبة  %13مقارنة باألعمال الكوميدية بنسبة 45%
 %52حين ظهرت غير متزوجة بنسبة 

وعالقتهــا (. "صــورة المــرأة الريفيــة فــي المسلســالت العربيــة التــي يقــدمها التلفزيــون المصــري 3
 : (2) (0228بإدراا الجمهور للواقع االجتماعي" )

اسااتهدفت الدراسااة رصاااد صااورة المااارأة الريفيااة فااي المسلساااالت العربيااة التاااي يقاادمها التليفزياااون    
المصري، والتعرف على أوجه االختالف والتشابه بين الواقع الذي يقدماه التليفزياون عبار األعماال 

فية وبين الواقع الفعلاي لهاا وقاد اعتمادت الدراساة علاى مانهج المساح، مان الدرامية لصورة المرأة الري
( مفاردة مان الجمهاور 433خالل استمارة التحليل واإلستمارة الميدانية وطبقت على عينة حجمها )

 العام وخلصت لعدة نتائج منها:

ونيااة هااي ماان المبحااوثين علااى أن صااورة الماارأة الريفيااة بالمسلسااالت التليفزي %61.3أن نساابة   -
ماان المبحااوثين إلااى أن صااورتها واقعيااة، وأشااارت  %21.3صاورة غياار واقعيااة، بينمااا أشااار بنساابة 

 من المبحوثين التحديد. %3.5إلى أنها واقعية إلى حد ما، بينما لم يستطيع نسبة  %14بنسبة 

                                                           
(1) Lauzen, Martha M:  Women On Screen and Behind the Scenes in the 2007-08 Prime-time Season 

.In: Center for the Study of Women in Television and Film In: womenintvfilm.sdsu.edu(Abstracts).   

هبة محمد عفت خطاب: " صورة المرأة الريفية في المسلسالت العربية التي يقدمها التلفزيون المصري وعالقتها بإدراك الجمهور  (2)

 (.2338قسم اإلذاعة،  -،) جامعة القاهرة: كلية اإلعالم ةرسالة ماجستير غير منشورللواقع االجتماعي "، 
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ي من المبحوثين على أن المرأة الريفياة تظهار ولايس لهاا دور فاي المجتماع فا %73.3أن نسبة  -
من المبحوثين على أن المارأة الريفياة لهاا دور  %23.3المسلسالت التلفزيونية، بينما أشارت نسبة 

 مهم في المجتمع.

(. "صورة األسرة العربية في الدراما التلفزيونية بالقنوات الفضائية وأثرها علـى إدراا الجمهـور 4
 : (1) (0228العربي للواقع االجتماعي لها" )

رصااد صااورة األساارة العربيااة فااي المسلسااالت االجتماعيااة العربيااة بااالقنوات اسااتهدفت الدراسااة 
العربية، ومعرفة مالمح هذه الصورة والعناصر اإليجابية والسلبية فيها، وقد اعتمادت الدراساة علاى 

مسلسااًل بواقاع ساتة مسلساالت مان كال دولاة مان الادول األرباع  24منهج المسح من خاالل تحليال 
 433ألردنيااة، اللبنانيااة( واسااتمارة ميدانيااة والتااي طبقاات علااى عينااة حجمهااا )المصاارية، السااورية، ا

واحاادة ماان كاال دولااة ماان الاادول  133مفااردة ماان مشاااهدي المسلسااالت االجتماعيااة العربيااة بواقااع 
 العربية األربع )اإلمارات، سوريا، مصر، تونس(، وخلصت لنتائج عديدة منها:

صااااائية بااااين الاااااذكور واإلناااااث فااااي ماااادى متابعاااااة أثبتاااات الدراسااااة وجااااود فاااااروق ذات داللااااة إح -
المسلسالت االجتماعية العربية التي تقادمها القناوات الفضاائية العربياة، حياث جااءت اإلنااث أكثار 

 متابعة من الذكور للمسلسالت االجتماعية العربية.

رفااة أشااارت نتااائج الدراسااة إلااى أن أهاام دوافااع المتابعااة للمسلسااالت االجتماعيااة العربيااة هااي مع -
( يليهاااا معرفاااة كياااف يحااال اآلخااارون %93.67سااالوكيات وتعاااامالت النااااس ماااع بعضاااهم بنسااابة )

( ثاام اكتساااب %93مشاااكلهم التااي تشااابه المشااكالت التااي أواجههااا داخاال وخااارج األساارة بنساابة )
 (.%89، 58ممارسة التعامل مع اآلخرين بنسبة )

التلفزيونيـة وددراا الجمهـور لـواقعهم (. "العالقة بين صورة رجال وسيدات األعمال في الـدراما 5
 : (2)( 0227االجتماعي" )

استهدفت الدراسة رصد طبيعة ومالمح وأبعاد الصورة التي تقدمها الدراما التي تعرض في    
التليفزيون لرجال وسيدات األعمال، ومقارنة ببعض مالمح الصورة التي يقدم بها رجال وسيدات 

قع الفعلي في المجتمع، واعتمدت الدراسة على منهج المسح من األعمال من خالل الدراما بالوا
خالل تحليل المسلسالت واألفالم السينمائية والتليفزيونية التي تعرض على القناة األولى والثانية 

                                                           
(  لبنى محمد الكناني: " صورة األسرة العربية في الدراما التلفزيونية بالقنوات الفضائية وأثرها على إدراك الجمهور العربي للواقع 1)

 (.2338إلذاعة، قسم ا-،)جامعة القاهرة: كلية اإلعالمرسالة دكتوراه غير منشورةاالجتماعي لها "، 

(  جيهان أحمد فؤاد عبد الغني: " العالقة بين صورة رجال وسيدات األعمال في الدراما التلفزيونية وإدراك الجمهور لواقعنا 2)

 (.2337قسم اإلذاعة،   -،) جامعة القاهرة: كلية اإلعالمرسالة دكتوراه غير منشورةاالجتماعي "، 
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وطبقت على عينة قوامها  33/12/2333وحتى  1/1/2333بالتلفزيون المصري لمدة سنة من 
 صت لنتائج عديدة منها:مفردة في محافظة القاهرة وخل 433
 تفوق ظهور الذكور من رجال األعمال باألعمال الدرامية عن اإلناث. -
 معظم رجال األعمال متزوجون . -
ذكر أكثر من نصف أفراد )عينة الدراسة( أنهم يتابعون الدراما التلفزيونية أكثر من ثالثة  -

 لساعات قد تزيد عن ثالث ساعات.ساعات يوميًا في المرتبة األولى ويمكن للمشاهد أن يتعرض 

شغلت األفالم والمسلسالت االجتماعية المرتبة األولى بالنسبة لنوعية الدراما التي تفضل أفراد  -
العينة مشاهدتها والمسلسالت الكوميدية في المرتبة الثانية واألفالم والمسلسالت الدينية في المرتبة 

 الثالثة.

 ربية التي يقدمها التلفزيون المصري"(. "صورة الشبا  في الدراما الع6

(0227) (1): 

استهدفت الدراسة رصد صورة الشباب المصري في الدراما التلفزيونية لمعرفة مكونات الصورة 
في األعمال الدرامية تجاه قضايا ومشكالت الشباب، وقد اعتمدت الدراسة على منهج المسح من 

 13نية وطبقت على خبراء في ست مجاالت بواقع خالل استخدام إستمارة التحليل وإستمارة ميدا
خبيرًا في مجاالت كتابة وإخراج الدراما، علم نفس، طب النفسي،  63خبراء لكل مجال بإجمالي 

علم االجتماع، علم السياسة والقانون، علم اإلعالم، وفي مجال الدين، وخلصت لنتائج عديدة 
 منها:

لجمهاور فاي األعماال الدرامياة بشاكل عاام واألدوار تفوق الذكور مان الشاباب علاى اإلنااث فاي ا -
 الرئيسية منها بشكل خاص.

وجود بعض أشكال العالقات السلبية التي تربط الشاب بأسرته أواًل سواء على مستوى األب  -
 واألم أو مستوى الزوج أو الزوجة وعلى مستوى المحيط.

 اد تصوير الشخصية الدرامية.وجود بعض القيم السلبية في شخصيات الشباب لبعض من أبع  -

أشااار خبااراء عينااة الدراسااة إلااى أن أهاام المعوقااات التااي تواجااه هااي الشااباب العاماال االقتصااادي  -
 يليه فكرة تحقيق الذات، ثم فقدان الهوية والشعور بعدم االنتماء ومشكلة المشاركة في السياسة.

                                                           
رسالة ماجستير غير لشباب في الدراما العربية التي يقدمها التلفزيون المصري "، (  سماح فرج عبد الغفار: " صورة ا1)

 (.2337قسم اإلذاعة  -،)جامعة القاهرة: كلية اإلعالممنشورة
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وأثرها على إدارا الجمهور للواقـع  (. "صورة المرأة كما عكستها الدراما في الفضائيات العربية7
 :(1) (0224االجتماعي" )

اسااتهدفت الدراساااة رصاااد صاااورة المااارأة المقدماااة فااي الفضاااائيات العربياااة، والتعااارف علاااى مااادى 
الحااادود والمظااااهر والتوجهاااات التاااي تحكااام هاااذا التعبيااار وانعكاسااااتها علاااى إدراك الجمهاااور للواقاااع 

علاااى مااانهج المساااح وقاااام الباحاااث بمساااح رساااائل الااادراما االجتمااااعي للمااارأة، وقاااد اعتمااادت الدراساااة 
المقدمااة عباار الفضااائيات العربيااة لماادة شااهرين كاااملين، وطبقاات علااى عينااة ماان الشااباب العربااي 

مبحاوث مان الاذكور واإلنااث وتام  333والمصري الذي يتعرض لمناصرة الدراما والذي بلغ حجماه 
 إلى نتائج عديدة ومنها: من العرب، وخلصت133من المصريين و 233تقسيمهم إلى 

وجااود عالقااة ارتباطيااة بااين طبيعااة الاادراما وطبيعااة الصااورة التااي تقاادمها عاان الماارأة، حيااث تقاادم  -
 الدراما المصرية المرأة بصورة أكثر سلبية من مثيلتها العربية.

 والعرب يميلون إلى إدراك صورة المرأة بشكل الذي تعالجها الدرما التلفزيونية. يون المصر  -

 

 

 ""صورة العنف في العالقة بين الرجل والمرأة كما تقدمها الدراما العربية في التلفزيون المصري (. 8
(0223) (2) : 

اعتمدت الدراسة على منهج المسح من خالل استمارة تحليل المضمون وإستمارة ميدانية والتي 
 نها:نتائج عديدة وم إلى مفردة وقد خلصت الدراسة 433طبقت على عينة قوامها 

 ( ذكروا عدم متابعتها.%6( من عينة الدراسة يفضلون متابعة الدراما العربية مقابل )94%)  -

( يفضلون %35( من عينة الدراسة يفضلون متابعة المسلسالت واألفالم العربية بينما )49%) -
 متابعة الدراما األجنبية.

 :(3) (2332) عربية"رأي الفتاة الجامعية في صورتها التي تقدمها الدراما ال(. 9

                                                           
مؤتمر ( أشرف جالل. صورة المرأة كما عكستها الدراما في الفضائيات العربية وآثارها على إدراك الجمهور للواقع االجتماعي . 1)

 (.2334، )القاهرة: األكاديمية الدولية لعلوم اإلعالم، الفضائيات العربية ومتغيرات العصر :األولالعلمي 

( مايسة محمود طاهر:  " صورة العنف في العالقة بين الرجل والمرأة كما تقدمها الدراما لعربية في التلفزيون المصري "، دراسة 2)

 (.2333قسم اإلذاعة،   -جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، )رسالة ماجستير غير منشورةتحليلية ميدانية، 

جامعة القاهرة:  ،)مجلة المصرية لبحوث الرأي العام( جيهان يسري. رأي الفتاة الجامعية في صورتها التي تقدمها الدراما العربية "، 3)

 .2332كلية اإلعالم،  المجلد الثالث، العدد الرابع ( أكتوبر/ ديسمبر
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استهدفت الدراسة رصد صورة المرأة المصرية كما تقدمها الدراما العربية من وجهة نظار الفتااة 
 433الجامعية واعتمدت الدراسة على منهج المساح مان خاالل اساتمارة طبقات علاى عيناة حجمهاا 

نتائج عديدة  ىإلمفردة من طالبات من كليات مختلفة  بالجامعات المصرية، وقد خلصت الدراسة 
 منها:

ماان عينااة الدراسااة عاادم نجاااح األعمااال الدراميااة فيمااا تقاادم ماان الصااورة  %62.7أشااارت نساابة  -
عان عادم وجاود عالقاة باين الادراما المقدماة فاي  %23الحقيقياة للفتااة الجامعياة، كماا ذكارت نسابة 

 التليفزيون وواقع المرأة المصرية.

 ة منتصف العمر و المرأة المسنة.إهمال الدراما لتقديم المرأة في مرحل -
12 )."Developing media literacy. Skilvto challenge television 

portrayal of older women ": (2002) )1( 

استهدفت الدراسة التعرف على الصورة الذهنية التي تقدم بهاا المسانات فاي المسلساالت التلفزيونياة 
 وإدراك الجمهور لها.

طالبااًا، وتاام تجميااع البيانااات ماان خااالل إجااراء جماعااات النقااا   19حجمهااا وطبقاات علااى عينااة 
المركااازة وذلاااك لمشااااهدتهم حلقتاااين لمسلسااال تليفزياااوني وأظهااارت النتاااائج عااادم وجاااود اتسااااق باااين 
مفااردات العينااة إذا كاناات المسلسااالت التلفزيونيااة تؤكااد الصااورة المنطبعااة للماارأة المساانة أم تجااارب 

حاااث أناااه مااان خاااالل نتاااائج الدراساااة يمكااان للتليفزياااون أن يعكاااس خطاباااًا تلاااك الصاااورة ويقتااارح البا
 اجتماعيًا عن العمر لتقديم صور مختلفة للمرأة المسنة وحياتهم.

( "صووة ا مرأوو لا مرأصوو ال سووال مرأعرعوو ا مر  قاوول مرتووال انووالأ ش مرتر  اووة   وو    وو   11

 :(2) (0221" )0222 –الاعأق   - أضش 

رة المرأة المصرية التاي تقادمها المسلساالت التلفزيونياة العربياة عبار استهدفت الدراسة رصد صو    
، والتعااارف علاااى طبيعاااة الصاااورة مااان النااااحيتين 2333التلفزياااون المصاااري خاااالل شاااهر رمضاااان 

اإليجابياااة والساااالبية مااان خااااالل تحليااال المضاااامون الااادرامي المقاااادم باااالتلفزيون المصااااري وخلصاااات 
بينماا تبلاغ الشخصايات مان  %44عيناة الدراساة ظهارت الدراسة إلى أن الشخصايات النساائية فاي 

                                                           
(1) Cohen, Harriet: " Developing media literacy. Skilvto challenge television portrayal of older women 

", in educational- Gerontology- vol 28 no 7, Aug 2002, pp 599-620. (Abstracts).     

خالل شهر رمضان "، ) القاهرة: عادل عبد الغفار: " صورة المرأة المصرية في المسلسالت العربية التي يقدمها التلفزيون  (2)

 .2331المجلس القومي للمرأة، لجنة الثقافة واإلعالم(، يناير/ 
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 %53.3كما حصرت الدراسة نسبة الشخصيات النسائية المتعلمات بنسبة  %55.9الذكور بنسبة 
 غير متعلمات. %46مقابل 

10) ." Television drama and Taiwanese women ":(2002) )1(   

ا التلفزيونياة التاي تقادم فاي الفتارة الصاباحية استهدفت الدراسة إلاى رصاد صاورة المارأة فاي الادرام   
 وذلك من الناحية االجتماعية والثقافية والسياسية.

كما تسعى الدراساة إلاى التعارف علاى عادة متغيارات متعلقاة بصاورة المارأة وفاي الجيال الاذي تنتماي 
 ان والصين.إليه والطبقة والعرق والزي الوطني والمعتقدات وإدراكها للسياسات المتعارضة بين تايو 

أي إن الدراسااة تسااعى إلااى التعاارف علااى هويااة الماارأة التايوانيااة بهاادف رساام صااورة واضااحة للماارأة 
 التايوانية مقارنة مع صورة المرأة الصينية ونساء العالم الثالث.

13) ."The evolution of television Addressing sing women, 1966-

1990": (1990)  )2( 

التعاااارف علااااى الصااااورة التااااي تقاااادم بهااااا الماااارأة العاملااااة غياااار المتزوجااااة فااااي  اسااااتهدفت الدراسااااة   
المسلسالت التلفزيونية األمريكية. فقد ظل الباحثون لفترة طويلة يهتمون بدراسة الصاورة التاي تقادم 

من النساء بالواليات  %55بها المرأة غير العاملة )ربات البيوت( بالدراما التلفزيونية. في حين أن 
يعملاان، ونظاارًا ألن التليفزيااون يعااد قااوة اجتماعيااة، أصاابح ماان المهاام التساااؤل مااا إذا كااان  المتحاادة

 التغير الحادث في المجتمع األمريكي منعكسًا في الدراما التي يقدمها التليفزيون.

وقد اعتمدت الدراسة على أسلوب تحليل مضمون لكل األعمال التلفزيونية التي تصور المرأة سواء 
وتاام اختيااار هااذه الساانة  1993حتااى  1966أو فااي دور شاابه رئيسااي باادءًا ماان عااام بشااكل رئيسااي 

ألنه عام ظهور الحركة النسائية ونشأة المنظمة الدولية للمرأة وظهور ما يسامى بادراما المارأة. كماا 
 بداية االنتشار الجماهيري للشبكات التليفزيونية. 1966يعد عام 

                                                           
(1) Ping, lin.SUZ. on prime. Time: " Television drama and Taiwanese women ": An intervention of 

identity and ex-presentation. dissertation. (University of Wisconsin Madison, 2000). (Abstracts).    

(2) Atkin David. The evolution of television Addressing sing women, 1966-1990. In journal of 

broadcasting and electronic media. Vol. 35 No 4 fall 1991. pp 517-523. (Abstracts). 
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مسلساااًل دراميااًا، وأغلااب هااذه المسلسااالت تاام  132وقااد طبقاات الدراسااة علااى عينااة حجمهااا 
مسلسااااًل درامياااًا، وقاااد خلصااات  242إعاااادة إنتاجهاااا خاااالل فتااارة الدراساااة ليصااابح عااادد المسلساااالت 

 الدراسة للعديد من النتائج منها:

ازدياد عدد المسلسالت التي تعتمد على المرأة في أدوار رئيسية في أواخر السبعينات وذلك بعد  -
أكثار الشابكات التاي  CBSة في المجتمع األمريكي مع بداية السبعينات وكانت شابكة زيادة اإلباحي

تقدم المسلساالت التاي تقاوم فيهاا المارأة باأدوار رئيساية لكان ذلاك ال يعكاس بالضارورة اتجاهاًا تتبعاه 
 إدارة الشبكة إلبراز دور المرأة وإنما محاولة الستقطاب قطاع عريض من الجمهور.

من المسلسالت في حين ظهرت فاي  %96.2لعاملة في مشاهد كوميدية بنسبة قدمت المرأة ا -  
 .%33.2الدراما الجادة بنسبة 

 

 

14 ). " Susan Brown perceptions of the traits of women on television: 

(1986) " 
)1(  

تلفزيااون اسااتهدفت الدراسااة إلااى التعاارف علااى الكيفيااة التااي ياادرك بهااا الجمهااور صااورة الماارأة فااي ال
حيث تركز الدراسة على السمات السلبية واإليجابية التي يراها الجمهور في الصورة التي تقادم بهاا 

 المرأة في التلفزيون.

اماارأة،  154شخصااًا )  263واعتماادت الدراسااة علااى إسااتمارة اسااتبيان وطبقاات علااى عينااة حجمهااا 
بالت التلفزيونياة.  وقاد خلصات رجاًل( وتم جمع البيانات مان عيناة الدراساة عان طرياق المقاا 139

 لنتائج عديدة منها:

 أظهرت الدراسة أن هناك سمات رئيسية إيجابية لصورة المرأة وقسمت إلى أربع فئات هي: -

( حياث يارى أفاراد عيناة الدراساة باأن المارأة قاادرة %36.7حازمة، وقوية، معتمدة على نفسها ) -1
 أجل معتقداتها.على مواجهة العواقب ويعتمد عليها وتحارب من 

 حيث تعامل مهن المرأة باحترام ويتم تقديرهم على يقمن بعمله.( %25.7)محترفة ذكية وماهرة  -2
                                                           

(1) Atwood RitaA and Zahn, " Susan Brown perceptions of the traits of women on television . in: 

Journal of broadcasting and electronic media. Vol 30. nol. Winter 1986. (Abstracts).    
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 ( حيث تصور المرأة على أنها طيبة وجذابة.%23.8تقليدية، حريصة وأنثوية ) -3

 ( حيث تصاور علاى أنهاا علاى قادم المسااواة ماع الرجاال أماا%13.8واقعية ومساوية للرجال ) -4
 السمات السلبية التي يراها الجمهور في صورة المرأة فهي:

 ( وهي صورة سطحية للمرأة.%43.3ربة منزل غبية، شقراء، حمقاء، ومصدر للجنس ) -

 ( حيث يصورن على أنهن غير أمينات وقاسيات وغيورات.%36.2أنانية عدوانية وشيطانية ) -

خاااااارين وأنهااااان ضااااااعيفات وغياااااار حيااااااث يعتماااااادن علاااااى اآل( %23.5)ضاااااحايا وغياااااار مساااااتغالت  -
 صحيحات.

 

 

 دراسات تناولت المرأة كقائمات بالعمل في الدراما التلفزيونية:رابعًا: 

1 ). " The relationship between behind- the screen, women and on 

T.V screen portrayals in the 2002. 2003 season ":(2004) )1(  
القااااة بااااين تواجااااد النساااااء ضاااامن فريااااق عماااال األعمااااال الدراميااااة اسااااتهدفت الدراسااااة تحلياااال الع   

 التلفزيونية )ما وراء الكاميرا( والصورة التي تقدم الشخصيات النسائية في هذه األعمال.

 اإلجابة على التساؤالت التالية:إلى وسعت هذه الدراسة 

ت النساائية وأكثار ظهاورًا هل الشخصيات الذكورية بالدراما التلفزيونية أكثر احتمااًل مان الشخصايا  -
 في وظائف هامة ويقمومن بأدوار رئيسية ولديهن أهداف وتسعى إلنجازها بفاعلية؟

هل توجد عالقة بين وجاود سايدة أو أكثار ضامن فرياق العمال ساواء كان كاتباات أو مؤلفاات أو  -
منتجااات منفااذات، ووجااود صااور غياار متساااوية للشخصاايات النسااائية والذكوريااة وذلااك ماان حيااث 

 همية الوظائف التي يقمن بها واألدوار الرئيسية ووجود أهداف يسعين لتحققها بفاعلية؟أ 

                                                           
(1) Evening the score in prime time: " The relationship between behind- the screen, women and on 

screen portrayals in the 2002. 2003 season . in journal of broad casting and electronic media vol. 48. 

no3. sep 2004. pp 484-501. (Abstracts).    



 09 

وقااد أجرياات الدراسااة علااى عينااة ماان المسلسااالت التليفزيونيااة التااي تقاادمها سااتة شاابكات تليفزيونيااة 
 2333-2332خااالل عااامي   ABC – CBS – NBC – FOX – WB – UPRVأمريكيااة وهااي 

 مسلساًل. 98وشملت 

 لصت الدراسة إلى نتائج عديدة ومنها:وقد خ

فقاط  %6من الشخصيات الرئيسية كانت من الذكور في حين كانت  %15أظهرت النتائج أن  -
 من النساء يجسدن دورالشخصيات الرئيسية.

ماان الشخصاايات الذكوريااة تقااوم بوظااائف هامااة ولااديها قااوة ونفااوذ علااى اآلخاارين  %7ووجااد أن  -
 %72لذكوريااة ذوات أهااداف يسااعون لتحقيقهااا فااي حااين ظهاار ماان الشخصاايات ا %77وظهاار أن 

 من الشخصيات النسائية أنهن ذوات أهداف يسعين لتنفيذها.

وفااي إنجاااز األهااداف لاام يظهاار اخااتالف واضااح بااين الشخصاايات األنسااائية والذكوريااة فااي ذلااك  -
 وإن كان الذكور أكثر احتمااًل لتحقيق هذه األهداف.

 %17الدراما التي قام بكتابتها رجاال كانات الشخصايات الذكورياة تمثال  كما تشير الدراسة إلى أن -
فقااط ماان النساااء يمااثلن أدوارًا رئيسااية فااي حااين كاناات الاادراما التااي كتبتهااا  %6ماان األدوار الرئيسااية و

 من المذكور %9مقابل  %5النساء تمثل الشخصيات النسائية بها 

0) ."Women and Korean television":(2001)  )1( 

اسااتهدفت الدراسااة إلااى التعاارف علااى القضااية النسااوية والذكوريااة، والعالقااات بااين النااوع فااي كوريااا 
 وخاصة في مجال الدراما التليفزيونية.

وقد توصلت الدراسة في نتائجها إلى أن النساء ال يعملن في مجال اإلنتاج أو اإلخراج بالدراما 
 ن من أجله سوى الكتابة التلفزيونية.الكورية التلفزيونية، ولم يعد هناك مجال يكافح

وهؤالء الكاتبات يكافحن في مجال الدراما التلفزيونية من أجل التعبير عن الناوع فاي هاذه األعماال 
 التي ساعدن في إنتاجها.

                                                           
(1) Park, Jinhee. Cho. Voices of struggle: "Women and Korean television ".  dissertation (USA: 

university of southern California, 2001). (Abstracts).    
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وقد اختاار الباحاث اثناين مان المسلساالت التلفزيونياة بهادف تحليال كال منهماا لتوضايح دور المارأة 
 .الثقافي بهذه المسلسالت

3) ." Making a different in prime time: Women on screen and behind 

the scenes in the 1995-1996 television season:(1999)  )1(  

استهدفت الدراسة التعرف على طبيعة العالقة بين عمل المرأة وراء الكااميرا واساتخدام الشخصايات 
، عاادد الماارات التااي Powerful languageالقويااة النساائية كلغااة قويااة مسااموعة، ويقصااد باللغااة 

تتحدث بها الشخصيات النسائية وعدد المرات التي كانت كلماة البداياة للمارأة وكام مارة كانات كلماة 
 النهاية للمرأة وكم مرة تم مقاطعتها وكم مرة تنصح المرأة اآلخرين.

دمت في الفتارة الصاباحية مسلساًل دراميًا ق 65وقد اعتمدت الدراسة على أسلوب تحليل مضمون ل
 .1996-1995أسبوعًا من موسم  14لمدة 

وخلصت الدراسة في نتائجها إلى أنه يوجد عالقة غير متسقة بين تواجد النساء ضمن فريق عمل 
المسلساال واساااتخدام الشخصااايات النسااائية لنمااااذج اللغاااة التلفزيونياااة القويااة. ولقاااد كانااات المنتجاااات 

 تخدام اللغة التلفزيونية الناقدة من الكاتبات والمخرجات.المنفذات أكثر تأثيرًا في اس

 4). "Gender, Genre, and the politics of representation"(1997)  )2(  

اساااتهدفت الدراساااة تحليااال مضااامون األفاااالم التاااي أخرجتهاااا النسااااء البريطانياااات خاااالل الثمانيناااات 
 ات هي:والتسعينات. وقد أخذ الباحث في االعتبار عدة متغير 

 اإلنتاج، العرض، التوزيع، االستقبال.

 وهذه المتغيرات تلعب دورًا في الطريقة التي تخرج بها المخرجات البريطانيات أفالمهن في بريطانيا.

 وقد طبقت الدراسة على عينة من األفالم التي ركزت على الهوية النسوية وتمثيل النوع واإلباحية.-

                                                           
(1) Lauzen, Martha. M. Dozier, David.m." Making a different in prime time: Women on screen and 

behind the scenes in the 1995-1996 television season . In: Journal of broadcasting and electronic 

media- vol. 43. No. winter 1999, p1-19. (Abstracts). 

(2) Ciecko, Annet, : " Gender, Genre, and the politics of representation ",  in contemporary British 

films by women ".  dissertation. (Ul: University of Pihsburgh, 1997).  (Abstracts). 
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لى أن المرأة ما زالات لام تأخاذ مكانهاا باين المخارجين البريطاانين وقد خلصت الدراسة في نتائجها إ
وإن كاناات قااادرة علااى إيجاااد مساااحة ولااو صااغيرة بااين صااناع األفااالم فااي بريطانيااا و فااي صااناعة 

 األفالم التجارية تحديدًا.

 :(1)( 1993). " المرأة ومساهمتها في مجال الفيلم الوثائقي في مصر" (5
ة تحليااال مضااامون وقاااد اتبعااات الدراساااة أسااالوب الحصااار الشاااامل اعتمااادت الدراساااة علاااى أدا 

بالنسابة ألعماال المخرجاات المصاريات فاي مجااال األفاالم التساجيلية مناذ بداياة ممارساتهن اإلنتاااج 
 .1983إلى عام  1961السينمائي الوثائقي عام 

 وقد خلصت إلى نتائج عديدة ومنها:

ئي الوثائقي نسبة ضعيفة من مجموع من يباشر تمثل العناصر النسائية في مجال اإلخراج السينما -
 مخرجات. 13بمقابل  134هذا النشاط من الرجال 

اتساااعت دائااارة اهتماااام المخرجاااات لتشااامل أعماااالهن موضاااوعات عااادة ومجااااالت مختلفاااة اقتصاااادية  -
 ودينية وسياسية وثقافية واجتماعية وقد جاءت الموضوعات االقتصادية في المرتبة األولى.

 
 : (2) (1991) ل الدرامية السينمائية والتلفزيونية للكاتبات المصريات""األعما(. 6

اعتمااادت الدراساااة علاااى مااانهج المساااح مااان خاااالل إساااتمارة تحليااال المضااامون وإساااتمارة االساااتبيان، 
 مفردة من الكاتبات، وخلصت إلى نتائج عديدة منها:14وطبقت على عينة قوامها 

ة خاصة في الموضوعات التي تخل المرأة بالدرجة وجود تعاون كبير بين الكاتبة والمخرج  -
األولى وأظهرت أن أكثر من نصف المبحوثات ال يفضلن العمل مع المرأة في مجاالت كتابة 
السيناريو أو  اإلخراج حتى إذا كان موضوع الفيلم عن قضايا تخل المرأة. مما يؤكد أن هذا 

 ت أو المخرجات.التعاون ليس موجودًا أو غير مستهدف من قبل الكاتبا

أهملاات الكاتبااات القطاااعين الهااامين ماان قطاعااات الماارأة المصاارية همااا الريفيااة والبدويااة وقاادمت  -
 المرأة الغجرية في صورة نمطية سلبية وغير واقعية.

 .%6.9والسكرتيرة  %12.9والممرضة  %35.1جاءت المرأة في أفالم الكاتبات كالموظفة  -
                                                           

الندوة اإلقليمية الخاصة لمشاركة المرأة وصورتها في مصر "،  منى سعيد الحديدي. المرأة ومساهمتها في مجال الفيلم الوثائقي في (1)
 .33-22(. ص ص1993،) تونس: وسائل االتصال بالعالم العربي

، )جامعة القاهرة: رسالة دكتوراه غير منشورةهبة الله السمري: " األعمال الدرامية السينمائية والتلفزيونية للكاتبات المصرية " ،  (2)
 (.1991م اإلذاعة، قس  -كلية اإلعالم
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ماان مشاااهد الجاانس الصااريح.  %84.8 ثااارة حيااث ظهاارت فاايظهاارت الماارأة كرمااز للجاانس واإل -
وأكدت الدراسة أن أكثر من نصف المبحوثات أن اهتماامهم األول فاي الساينما والتليفزياون ينصاب 

 ن التخصل في قوالب درامية معينة.على القضايا العامة وأنهن يرفض

 و نستخلص مما سبق من خالل الدراسات السابقة مايلي:

ات اإلعالمياااة العربياااة واألجنبياااة التاااي تمكااان الباحاااث مااان اإلطاااالع عليهاااا والتاااي . تعااادد الدراسااا1
تناولاات الاادراما التلفزيونيااة، حيااث أشااارت تلااك الدراسااات إلااى أن الاادراما التلفزيونيااة هااي ماان أكثاار 
القوالب البرامجية قربًا من حياة المشاهدين لماا تتمتاع باه مان الخصاائل المميازة لجاذب الجمهاور 

 .لمشاهدتها

. اشارت معظام الدراساات علاى ارتفااع متابعاة المارأة للادراما التلفزيونياة مقارناة بفئاات أخارى مان 2
 الجمهور.

. أغلبية الدراسات التي تتعلق بالمرأة والادراما التلفزيونياة تناولات صاورة المارأة المقدماة مان خاالل 3
المارأة والتعارف علاى  الدراما وقاد اعتمادت علاى أسالوب )تحليال المضامون( بادون أخاذ وجهاة نظار

 مدى إدراكها حول صورة المرأة المقدمة في األعمال الدرامية.

. باااالرغم أن المااارأة مااان أكثااار الفئاااات التاااي تتاااابع الااادراما التلفزيونياااة ، وماااع تزاياااد عااادد القناااوات 4
الفضااائية وإطااالق القنااوات الخاصااة لعاارض الاادراما ماان بااين تلااك القنااوات؛ لكنهااا حجاام الدراسااات 

جريااات عليهاااا يعتبااار قلاااياًل ليمكنهاااا مااان رصاااد جوانبهاااا وأبعادهاااا المتعاااددة وخاصاااة فاااي بلاااد التاااي أ
 الباحث.

تأثير ديموغرافية الجمهور على معدل تعرضه للدراما التليفزيونية مما حذا باهتمام الباحثين . 5
ئة الجراء الدراسات حول عالقة فئات معينة من الجمهور للدراما التلفزيونية إذ أن عالقة ف

الشباب بالدراما التليفزيونية تمثل أكبر نسبة من الدراسات مقارنة بالفئات األخرى من الجمهور، 
 بالرغم من أن الدراسات السابقة أكدت أن فئة المرأة من أكثر الفئات التي تتابع الدراما.

ياال صااورة . أغلااب الدراسااات التااي تناولاات الماارأة وعالقتهااا بالاادراما التلفزيونيااة أخااذت جانااب تحل6
المرأة المقدماة للادراما التلفزيونياة، وأكادت معظام الدراساات علاى أن الادراما التليفزيونياة تقادم صاورة 

 تقليدية وغالبا سلبية عن المرأة، وقد تمثلت مالمح هذه الصورة في:
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المرأة غالبًا ما تقوم بادوار تقليدية داخل المنزل وأم مربية هذا ال يتناسب مع طموحاتها  -
 دوار التي يفترض أن تقوم بها بينما يقوم الرجال غالبًا خارج المنزل.واأل

تظهاار الماارأة غالباااًا وهااي شااابة وجميلاااة ممااا أثااار الشاااكوك لاادى الجمهااور عااان واقعيااة الصاااورة  -
المقدمااة للمجتمعااات حيااث يقياال أن الاادراما تقاادم صااورة دبلوماسااية ورساامية للمجتمعااات باادل ماان 

 صورتها الواقعية والحقيقية.

 تظهر المرأة في المستوى االجتماعي واالقتصادي أقل من الرجل. -

. أن الدراما تقدم مالمح سلبية عن صورة المرأة أكثر من مالمحها اإليجابية وكما بينت 7
الدراسات التي أجريت على القائمات باالتصال في الدراما األجنبية أن كاتبات األعمال الدرامية 

ار التي تقوم بها المرأة في الشخصيات الرئيسية أقل من نسبة الذكور يبين في أعمالهن أن األدو 
التي تقوم بتجسيد تلك األدوار، مما يدل على عدم جود فرق ذات داللة بين الدراما العربية 
واألجنبية سواء عن ما تقدم صورة المرأة ودور القائمات باالتصال بشأن تحسين صورة المرأة 

 الدراما. واألدوار التي تمارسها في

. ندرة الدراسات التي أجريت على القائمات باالتصال في الدراما التلفزيونية فيما عدا بعض 8
الدراسات والتي لم تأخذ الموضوع بشكل أساسي ودقيق مثل مجاالت األفالم الوثائقية وكاتبات 

ا في الدراما األعمال الدرامية، كما أوصت نتائج أغلب الدراسات عن أهمية دور المرأة ومساهمته
 وإجراء الدراسات عليها.

. استخدام المصادر العديدة واألساليب المتنوعة لجمع البيانات إلجراء الدراساة ومنهاا المقاابالت 9
 الشخصية، المقابالت التلفزيونية، تحليل مضمون االستقصاء.

في، ماادخل . تعاادد النظريااات التااي ارتكاازت عليهااا الدراسااات السااابقة مثاال نظريااة الغاارس الثقااا13
 االستخدامات واإلشباعات، نظرية التنشئة االجتماعية.

. ناادرة الدراسااات السااابقة فااي بلااد الباحااث سااواء علااى الاادراما التلفزيونيااة بشااكل عااام أو عالقااة 11
المرأة بالدراما التلفزيونية كما ال توجد أية الدراسة على عالقة المرأة العراقية بالدراما التلفزيونية فاي 

 ع الباحث.حدود اطال
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 حـدود االستفادة من الدراسات السابقة: 

 تعميق مشكلة الدراسة وبلورتها، للتعرف على عالقة المرأة العراقية بالدراما التلفزيونية. -1

 صياغة تساؤالت الدراسة و تحديد الخطوات المنهجية.  -2

 تصميم إستمارة الدراسة الميدانية. -3

 لمستخدمة لسحب العينة وتوزيعها .تحديد نوع وحجم عينة الدراسة واألساليب ا -4

مقارنااة النتااائج التااي توصاالت إليهااا الدراسااات السااابقة بنتااائج الدراسااة الحاليااة، للتعاارف علااى أوجااه  -5
االتفاق واالختالف وخاصة في الموضوعات التي لهاا العالقاة المباشارة بموضاوع الدراساة الحالياة: 

ع وأنماااط مشاااهدتها للاادراما التلفزيونيااة، معالجااة كالنساابة التعاارض الماارأة بالاادراما التلفزيونيااة، دوافاا
قضاياها وكيفية تنولها وعرض صورتها المقدمة بالدراما، أساليب عمل المرأة كقائمات بالعمال فاي 

 مجاالت الدراما التلفزيونية ومدى اهتماماتهن بالقضية المرأة وتحسين صورتها المقدمة بالدراما.

 

 ثانياً: مشكلة الدراسة

أدى إلى تطورات سياسية واقتصادية وإ عالمية،  2333ط النظام العراقي بعد عام إن سقو    
حيث فتحت السماء العراقية أمام البث الوافد، فوجد المواطن العراقي نفسه أمام العديد من القنوات 

محصورة على قناتين تلفزيونيتين  تابعتهالفضائية سواء العربية أم األجنبية، بعدما كانت م
فقط، باستثناء إقليم كردستان؛ إذ لم يكن استقبال القنوات الفضائية فيه ممنوعًا، فخرج  رسميتين

العراق بأكمله عن العزلة اإلعالمية في ظل هذه الطفرة من القنوات الفضائية، كما تغيرت أنماط 
، وزاد ملكية القنوات التلفزيونية في العراق نتيجة التطوارات السياسية، فانطلقت القنوات العديدة

الطلب على إنتاج الدراما العراقية، وأيضا ازدادت القدرة االنتقائية للمشاهد العراقي للمضامين 
التلفزيونية سواًء العراقية أو العربية أو األجنبية هذا من جهة، ولتركيز هذه القنوات على جذب 

ها من أكثر الجمهور، وخاصة المرأة، بأعمالهم الدرامية المقدمة من جهة أخرى، باعتبار 
 المشاهدين لها؛ نظرًا لزيادة وقت فراغها وانتشار معدالت األمية بينها مقارنة بالذكور.

كما تغيرت المرأة ذاتها لسقوط النظام سلبًا وإيجابًا، حيث اتسعت رقعة مشاركتها السياسية، 
وحضورها في المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني، ورصدت بعض االنجازات في 
مجال التمييز ضد المرأة في مختلف الميادين ومنها: تعديل بعض النصوص القانونية والتنظيمية 
التي تحد من حرية المرأة وتميزها، إال أنها رافقت هذه التطورات اإليجابية بعض المظاهر السلبية 
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 نتيجة األوضاع األمنية المتردية في بعض المناطق بسبب العنف الطائفي وصعود التيارات
 الدينية التي تناهض حرية المرأة وتعوق ممارسة أدوارها.

فهذه التطورات على مستوى حقوق المرأة و زيادة فرص مشاهدتها للتلفيزيون وخاصة األعمال 
الدرامية في تلك القنوات سواًء العراقية أم العربية أم األجنبية ، بجانب عدم تهيؤ المناخ المالئم 

لمتردية، وانعدام أية دراسة ترصد ذلك، وهذا يشكل تناقضًا و تباينًا لها، بسبب االوضاع األمنيةا
وبذلك تتبلور مشكلة في وجهات النظرعن طبيعة عالقة المرأة العراقية بالدراما التلفيزيوينة، 

الدراسة في محاولة رصد عالقة المرأة بالدراما التلفزيونية سواًء الدراما العراقية أو العربية أو 
ناطقة باللغات األجنبية أو المدبلجة إلى اللغة العربية واللغة الكردية مع إجراء األجنبية ال

المقارنة بينها من حيث أنماط ودوافع المتابعة لها وتأثيراختالف ديموغرافية المرأة على طبيعة 
 عالقتها بها.

 

 ثالثاً:أهـــداف الدراســة :

 ما التلفزيونية.مدى إقبال المرأة العراقية على متابعة الدرا تحديد -1

 تفسير دوافع وأنماط متابعة المرأة العراقية للدراما التلفزيونية. -2

 تحليل مدى أثر المتغيرات الديموغرافية على عالقة المرأة العراقية بالدراما التلفزيونية. -3

رصد الدراما التلفزيونية المفضلة لدى المرأة العراقية من حيث نوع الدراما، وجهة إنتاجها:  -4
 ما العراقية، الدراما العربية، الدراما األجنبية(.)الدرا

 رابعاً: تساؤالت الدراسة:

 ما أهم القنوات التي تتابع المرأة العراقية الدراما التلفزيونية من خاللها؟ -1

 ما جهة إنتاج الدراما التلفزيونية التي تفضل المرأة العراقية متابعتها؟ -2

 راما التلفزيونية؟ما دوافع وأنماط تعرض المرأة العراقية للد -3

مااتجاهات المرأة العراقية نحو مدى معالجة قضايا المرأة وتقديم صورتها في الدراما  -4
 التلفزيونية العراقية ؟

ما مدى تأثير اختالف الخصائل الديموغرافية للمرأة العراقية على طبيعة عالقتها بالدراما  -5
 التلفزيونية؟
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قًا لمتغيراتها الديموغرافية في كل من: )كثافة ما مدى وجود فروق لدى المرأة العراقية وف -6
متابعة الدراما،المتابعة النشطة للدراما، الدوافع الطقوسية والنفعية لمتابعة الدرما التلفزيونية و 

 المسلسالت المدبلجة(؟

ما العالقة بين المتابعة النشطة و كثافة متابعة المرأة العراقية للدراما التلفزيونية ومدى  -7
 على زيادة مشاركة المرأة في الدراما العراقية؟ موافقتها

ما العالقة بين كثافة متابعة المرأة العراقية للدراما التلفزيونية وكل من: المتابعة النشطة، الدوافع  -8
 الطقوسية والنفعية لمتابعة الدراما التلفزيونية، االعتقاد في واقعية الدراما العربية؟

النشطة للمرأة العراقية للدراما التلفزيونية وكل من:) الدوافع الطقوسية ما العالقة بين المتابعة  -9
 والنفعية لمتابعة الدراما التلفزيونية، االعتقاد في واقعية الدراما التلفزيونية العربية(؟

)الدوافع الطقوسية اما التلفزيونية العربية وكل من:العالقة بين اعتقاد في واقعية أحداث الدر ما  -13
 عية لمتابعة الدراما التلفزيونية، ومدى متابعة الدراما التلفزيونية العراقية( ؟والنف

 ما الموضوعات التي ترغب المرأة العراقية في أن تناولها الدراما التلفزيونية؟ -11

ما مقترحات المرأة العراقية لمعالجة قضاياها في الدراما التلفزيونية وزيادة مشاركة المرأة  -12
 فيها؟

 :ومنهجها اً: نوع الدراسة وخامس

 نوع الدراسة:  -أ

التي ال تقف عند حد جمع البيانات وإنما يمتد  الوصفية،هذه الدراسة ضمن الدراسات تدخل   
مجالها إلى تصنيف البيانات والحقائق التي تم تجميعها وتسجيلها، وتفسير هذه البيانات وتحليلها 

منها تؤدي إلى إمكانية إصدار تعميمات بشأن  تحليال شامال واستخالص نتائج ودالالت مفيدة
اكتفت الدراسة بمجموعة من التساؤالت كما  ،(1)الموقف أو الظاهرة التي يقوم الباحث بدراستها

 المطروحة فقط، دون استخدام الفروض.

 منهج الدراسة: -  
قيات، والالتي تعتمد هذه الدراسة على منهج المسح لعينة من الجمهور العام من النساء العرا    

يمثلن جمهور وسائل اإلعالم للتعرف على عالقتهن االتصالية بالدراما التلفزيونية من حيث 
عادات وأنماط ودوافع مشاهدتهن لها. ويستخدم الباحث منهج المسح باعتباره جهدًا علميًا 

                                                           
 . 133-129( ص 2336، 1.)القاهرة: عالم الكتب، ط بحوث اإلعالم: دراسات في مناهج البحث العلمي( سمير محمد حسين . 1)



 37 

سلوكهم للحصول على البيانات، ألنه أحد األشكال الخاصة بجمع المعلومات عن حالة األفراد و 
وإدراكهم ومشاعرهم واتجاهاتهم وهو بهذا المفهوم يعد المنهج الرئيسي لدراسة جمهور وسائل 

 .(1)اإلعالم
ويعد منهج المسح أكثر استخدامًا في بحوث اإلعالم حيث يمكن استخدامه في تحقيق أهداف 

لدراسات التي عديدة قد تكون وصفية أو تفسيرية أو إستكشافية، وتستخدم المسوح بشكل عام في ا
 . (2)تهدف إلى دراسة األفراد

 

 سادساً: اإلجراءات المنهجية للدراسة:

 مجتمع البحث: -أ 

يقصد بمجتمع البحث، المجتمع الذي يستطيع الباحث أن يختار منه عينة الدراسة، وهو      
يستهدف ،كما يعرف بأنه " مجموع المفردات التي (3)المجتمع الذي يرغب في تعميم النتائج عليه

 Target Populationالباحث دراستها لتحقيق نتائج الدراسة، وهو يمثل الجمهور المستهدف 
الذي يهدف الباحث إلى دراسته وتعميم نتائج الدراسة على كل مفرداته، إال أنه يصعب الوصول 

الذي يمكن  accessible populationإليه لضخامته لهذا يتم التركيز على المجتمع المتاح 
. ويمثل مجتمع هذه الدراسة الميدانية الجمهور العام من (4)وصول إليه ويتم اختيار العينة منه ال

( %49.6( إمرأة بنسبة )14738563) سنة فأكثر والبالغ عددهن  18النساء العراقيات من سن 
( نسمة طبقًا للتقديرات الرسمية لسنة 29682381) من إجمالي السكان العراقيين البالغ عددهم

لوزارة التخطيط العراقي والتعاون اإلنمائي. وتمثل القومية الكردية في العراق حوالي ستة  2337
 .ينأي تشكل خمس السكان العراقي -ماليين نسمة 

 عينة الدراسة الميدانية: نوعها وحجمها: -  

 نوع العينة: 1 /

ائية الدقيقة حول توافر المصادر اإلحصتجانس المجتمع العراقي وكذلك عدم نظرًا لعدم    
خصائل الديموغرافية للمرأة العراقية وندرة الدراسات واألبحاث التي تناولت عالقة المرأة العراقية 

نة بشكل خاص، تم اختيار بوسائل اإلعالم بشكل عام، وعالقة المرأة العراقية بالدراما التلفيزيوي
                                                           

 .158(، ص 2333)القاهرة : عالم الكتب ، البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية( محمد عبد الحميد. 1)

 .147 ( ص2336، 1رة: عالم الكتب، ط.)القاهمرجع سابق( سمير محمد حسين .2)
 .88(، ص  2331) القاهرة : دار النشر للجامعات،  بحوث اإلعالم والرأي العام: تصميمها و إجراؤها وتحليها( فرج كامل. 3)

 .133. ص مرجع سابق، المنهج العلمي في الدراسات اإلعالمية( محمد عبد الحميد. 4)
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وهي تعتمد  ينات غير االحتمالية،الع التي تندرج تحت فئة العينة العشوائية الطبقية البسيطة 
على تقسيم اإلطار الكلي للمجتمع إلى إطارات فرعية، كل إطار يمثل مجموعة )طبقة( 

 . (1)متجانسة، وتختلف كل مجموعة )طبقة( عن األخرى من حيث الظاهرة التي يراد دراستها

 

 

 

 حجم العينة: 0 /
قوامها  طبقية عشوائيةعلى عينة  2339 اإلستمارة في شهر مايو /َايار عام تطبيقوقد تم     
سنة فأكثر"، وبعد المراجعة  18( مبحوثة من النساء العراقيات في المرحلة العمرية "433)

( من االستمارات ال 8المكتبية لالستمارات التي تم توزيعها على المبحوثات وجد الباحث أن )
لمبحوثات، وبذلك تم استبعادها، يصلح لالستخدام نظرًا لعدم إمالئها بشكل صحيح من ِقبل ا

 ( عددًا.392وأصبح حجم العينة )

وروعي فيها تمثيل المتغيرات األساسية في الدراسة، من حيث الفئات العمرية، المستوى    
التعليمي، المستوى االجتماعي االقتصادي، التركيبة السكانية من حيث القومية العربية والكردية، 

لى اللغة الكردية؛ ألن أغلب المبحوثات الكرديات يفضلن اإلجابة باللغة وقد تم ترجمة االستمارة إ
 الكردية، أما غير الكرديات تم توزيع االستمارة عليهن باللغة العربية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 22(، ص 4،2337)القاهرة: دار الفكر العربي، ط  والرأي العام : تصميمها وتنفيذهابحوث اإلعالم ( عاطف عدلي العبد. 1)
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 : توصيف العينة:3 /
 (1جدول رقم  )

 توزيع عينة الدراسة وفقًا للمتغيرات الديموجرافية المختلفة للمرأة العراقية

 )%( )ا( متغيرات الديموجرافيةال

 المرحلة العمرية

 35إلى  18من 
335 78 

 55إلى  36من 
76 19 

 فأكثر 55من 
11 33 

 القومية
 74 293 العربيات

 26 132 الكرديات

 مكان اإلقامة

 51 233 بغداد

 13 52 السليمانية

 13 53 الموصل

 13 53 أربيل

 13 43 ديالى

 ليميالمستوى التع

 37 29 دراسات عليا

 56 218 الجامعي)بكالوريوس(

 23 89 إعدادي ) ثانوي (

 37 26 متوسطة)أقل من ثانوي(

 38 33 ابتدائي فأقل

 الحالة الزواجية

 58 227 عزباء

 43 155 متزوجة

 31 35 أرملة

 31 35 مطلقة

المستوى االجتماعي 
 االقتصادي

 38 23 منخفض

 76 297 متوسط

 16 62 مرتفع

 122 390 إجمالـي العينـة
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 ( يتضح توزيع العينة كاآلتي:1بالنظر إلى بيانات الجدول رقم)

يتبين من بيانات الجدول عدم توزيع المتساوي بين الفئات العمرية، و يرجع ذلك إلى  طبيعة  -
مجتمع، وتبدأ تشكل أكبر نسبة في ال 35 – 18المجتمع، حيث يزيد فئة الشباب فيه ، فإن فئة 

سنة، ألن هذه الفئة من الفئات المستهدفة من قبل القنوات  18سن المبحوثات عينة الدراسة من 
التي تعرض الدراما التلفزيونية، ومن ثم هي من أكثر الفئات التي تتابع الدراما التلفزيونية، وتليها 

 فأكثر. 55في المرتبة الثانية، وتليها فئة من  55 -36فئة  

في العراق قوميتان رئيسيتان هما العربية والكردية ويشتركون في بعض الخصوصيات  توجد -
ويختلفون في أخرى؛ وهذا ما يجب أن يؤخذ بعين االعتبار، وقد روعي سحب هذه العينة من 
حيث حجمها، حيث تشكل القومية الكردية قرابة خمس سكان المجتمع العراقي فلذلك تم سحب 

النسبة تزيد عن نسبة الكرد في المجتمع إألنها يعتبر مناسبة، وإن  ( رغم أن هذه%26نسبة )
 ( للعربيات.%74النسبة الباقية تمثل )

يتبين أن هذه العينة شملت المدن العراقية الكبرى في وسط وشمال العراق كمدينة بغداد وهي  -
نة على مستوى أكبر مدينة عراقية وتأتي بعدها الموصل وهي أكبر مدينة في الشمال وثالث مدي

العراق، ثم السليمانية باعتبارها رابع مدينة على مستوى العراق واألولى على مستوى إقيلم 
كردستان، ثم أربيل باعتيارها عاصمة إقليم كردستان وهي خامس مدينة على مستوى العراق 

ومن  والثانية على مستوى إقليم كردستان، ومن ثم ديالى وهي من كبرى المدن في وسط العراق،
المعروف أن العراق اليزال وضعه األمني مترديًا باستثناء إقليم كردستان إال أن الباحث حرص 
أن يسحب العينة من باقي المدن العراقية بالرغم من التهديدات األمنية الموجودة مع عدم قدرته 

 على سحب العينة من المنطقة الجنوبية وذلك ألسباب أمنية مشددة. 
زباء تشكل أكبر من نصف نسبة العينة ويعود ذلك إلى طبيعة العينة؛ ألنه قد يتبين أن فئة ع -

تم سحب نسبة كبيرة منها في الجامعات والمؤسسات العامة والخاصة لذا فإن أغلبهن من الفتيات 
الشابات؛ وقد جاءت نسبة األرامل والمطلقات بنسبة أقل مقارنة بالفئات األخرى، ألن المطلقات 

قليلة في المجتمع العراقي مقارنة ببعض المجتمعات األخرى، أما األرامل فإن  أساسًا نسبتهن
نسبتهن تزيد في المستويات االجتماعية االقتصادية المنخفضة وخاصة في القرى كما أن أغلبهن 
من ربات البيوت، وقد سحبت هذه العينة مثل ما سبقت اإلشارة إليها في الجامعات والمؤسسات 

 فيعتبر نسبة األرامل بينهن أقل من الشرائح األخرى في المجتمع. العامة والخاصة،
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يتبين أن فئة المستوى المتوسط من أكبر فئات العينة، ألن فئة المتوسط هي في األساس تمثل  -
( وتعتبر هذه النسبة مناسبة مقارنة %16غالبية المجتمع العراقي، ويليها الفئة المرتفعة بنسبة )

( وهذه النسبة أقل من نسبة %8قي، بينما جاءت الفئة المنخفضة بنسبة )بواقع المجتمع العرا
الفقر في العراق، ويعود ذلك إلى األماكن التي سحبت فيها العينة، حيث سحبت حوالي ربع 

( بينما سحبت %1العينة من محافظتي أربيل والسليمانية التي تقدر نسبة الفقر فيهما حوالي )
 الوسطى التي تقل نسبة الفقر فيها مقارنة بالمناطق الجنوبية. النسبة الباقية من المناطق

 خ/أدوات جمع البيانات:

 صحيفة استقصاء: 1خ/

تعتمد الدراسة في جمع بياناتها على صحيفة استقصاء مقننة لتجيب على التساؤالت     
 المطروحة للدراسة وتحقيق أهدافها، وقد روعي في إعدادها جميع الخطوات المنهجية. 

 المقابالت المتعمقة: 0/خ

اعتمدت هذه الدراسة على المقابالت المتعمقة مع الرائدات العراقيات في مجال الدراما التلفزيونية 
العراقية:)إخراج، تأليف، انتاج، نقد( باعتبار أن المقابالت من األدوات الهامة لجمع البيانات، 

موضوعية، حيث أثرت على الدراسة وقد استفاد الباحث من تلك المقابالت بالخروج بمؤشرات 
 وأضاءت بعض الجوانب التي كانت من الصعب الوصول إليها.

 

 / إختبارا الصدق والثبات:د

 : إختبار الصدق الظاهري إلستمارة استبيان:1د/

المقصود بصدق االستمارة قدرة االستمارة على قياس المتغيرات المطلوب قياسها. فبعدة إنتهاء    
ورتها النهائية بناًء على تساؤالت وأهداف الدراسة وعلى ضوء الدراسات السابقة اإلستمارة في ص

التي تمت في هذه المجال في صياغة األسئلة، تم عرضها على عدد من المحكمين األكادميين 
في مجال اإلعالم ومناهج البحث وبعض التخصصات األخرى في مجال العلوم االجتماعية 

، وتم تعديل االستمارة وفقًا إلضافاتهم وباالتفاق مع األستاذة )*(راميةوالنقد األدبي والفنون الد
 مشرفة الرسالة .

                                                           
 السادة المحكمين: أسماؤهم مرتبة أبجديا    )*(

 جمهورية مصر العربية/

 جامعة القاهرة . –كلية اإلعالم  –أ.د. بركات عبد العزيز: األستاذ بقسم اإلذاعة والتلفزيون  -1
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 :اختبار الثبات الستمارة االستبيان:  0د/

؛ حيث تم إعادة تطبيق عشرة في المائة من Test Re-testتم من خالل استخدام أسلوب   
 .8,3وبلغ صحائف االستقصاء بعد اسبوعين من انتهاء العمل الميداني، 

 

 هـ/ مقاييس الدراسة:

 :مقياس كثافة متابعة الدراما 

هدف المقياس إلى التعرف على كثافة متابعة الدراما التلفزيونية لدى المبحوثات وأشتمل المقياس 
)عدد ايام متابعة الدراما التلفزيونية في  5)مدى متابعة الدراما التلفزيونية( + س 3على س

ت متابعة الدراما التلفزيونية يوميًا(، وتم تقسيم المبحوثات إلى ثالث )عدد ساعا 6االسبوع( + س
 مستويات وفقًا لكثافة متابعة الدراما التلفزيونية كما يلي:

 درجات(. 5إلى  2منخفض )من  -

 درجات(. 13 إلى 6متوسط )من  -

 درجة(. 14إلى  11مرتفع )من  -

                                                                                                                                                                      

 جامعة عين الشمس . –كلية اآلداب   -بقسم علم االجتماع  أ.د. ثروت إسحاق : األستاذ -2
 جامعة القاهرة . –كلية إعالم  –أ.د. راجية قنديل: األستاذة بقسم الصحافة  -3
 جامعة القاهرة . –كلية اإلعالم  –أ.د. سامية أحمد علي: األستاذة بقسم اإلذاعة التلفزيون  -4

 جامعة القاهرة . –كلية اإلعالم  –زيون أ.د. سلوى إمام : األستاذة بقسم اإلذاعة والتلف -5

 جامعة القاهرة .  -كلية اإلعالم –د. شيماء ذو الفقار: األستاذة المساعدة بقسم اإلذاعة والتلفزيون  -6

 جامعة القاهرة. –كلية اإلعالم  –د . عادل عبد الغفار: األستاذ المساعد بقسم اإلذاعة والتلفزيون  -7

 جامعة القاهرة . -كلية اإلعالم  -اإلذاعة والتلفزيون أ.د. عاطف العبد: األستاذ بقسم  -8

 د. عواطف نعيم : المخرجة والكاتبة األعمال الدرامية بالعراق. -9

 جامعة بغداد. –كلية اإلعالم  –د. طالب عبد المجيد: األستاذ المساعد بقسم اإلذاعة والتلفزيون  -13

  معة القاهرة.جا –كلية اإلعالم  -أ.د. نجوى كامل: األستاذة بقسم الصحافة -11
 أكاديمية الفنون بالقاهرة. –قسم النقد األدبي  –أ.د. نهاد صليحة: األستاذة بقسم النقد السينمائي والتلفزيوني  -12

 جامعة بغداد. –أ.د. وسام فاضل: معاون العميد ، كلية اإلعالم لشؤون اإلدارة  -13
 جامعة القاهرة. –كلية اإلعالم  –د. وسام محمد : المدرسة بقسم اإلذاعة والتلفزيون  -14

 جامعة بغداد. –كلية اإلعالم  –محمد العامري: المدرس بقسم العالقات العامة  -15
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 :مقياس المستوى االجتماعي االقتصادي 

لتعرف على المستويات االجتماعية االقتصادية لعينة الدراسة وتضمن هدف المقياس إلى ا
 -متوسط الدخل اللشهري لألسرة –المستوى التعليمي  -المقياس المتغيرات التالية:)جهة العمل

عدد أفراد االسرة في الخارج( وتمثلت محصلة  –نوع السكن  –ملكية السكن  –امتالك سيارة 
درجة، تم تقسيم المبحوثات إلى ثالثة مستويات كما  37قتصادي مقياس المستوى االجتماعي اال

 يلي:

 درجة(. 14إلى  4منخفض )من  -

 درجة(. 26إلى  15متوسط )من  -

 درجة(. 37إلى  27مرتفع )من  -

  :المتابعة النشطة 

 يتكون المقياس على مجموعة من العبارات توضحها فيما يلي:

 أنظم وقتي بحيث التفوتني متابعة المسلسل. (1

 .اكانت هناك أفالم والمسلسالت في وقت متأخر أنتظر وأشاهدهاإذ (2

 .أثناء متابعة األفالم والمسلسالت يمكن أن أقوم بأعمال أخرى  (3

 .أتضايق إذاقاطعني أحد أثناء متابعة األفالم و المسلسالت (4

 .أقوم بمناقشة أحداث المسلسل مع ااَلخرين (5

 .يأقارن بين ما أشاهده في المسلسل وما أراه من حول (6

 .أؤجل إنجاز بعض األعمال حتى أستطيع متابعة المسلسالت (7

 .أستطسع تذكر أسماء أبطال المسلسل لفترة من الوقت (8

 .أنتبه جيدًا لما يدور في المسلسل من أحداث (9

وقد قدرت اجابة المبحوثة عن العبارات االيجابية ب "نعم" بثالث درجات، وإلى حدما "درجتين"  
عكس الدرجات في العبارات السلبية ثم جمعت الدرجات فتكون لدينا  وال "درجة واحدة"، وقد تم

 درجة.  27إلى  9مقياس يتراوح من 

 وتم تقسيم المبحوثات إلى ثالثة مستويات كما يلي:
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 درجات(. 15إلى  9منخفض )من  -

 درجات(. 22إلى  18متوسط )من  -

 درجات(. 29إلى  23مرتفع )من  -

 :دوافع التعرض للدراما التلفزيونية 

وتضمن مجموعة من العبارات التي تقيس كاًل من: دوافع التعرض الطقوسية، ودوافع التعرض 
النفعية، حيث تعطي المبحوثة على كل عبارة درجة من ثالث درجات وفقًا إلجابتها التي تترواح 

 وتضمنت بين: نادرًا )درجة واحدة(، أحيانًا )درجتان(، غالبًا)ثالث درجات(، 

 :العبارات التالية

 الدوافع الطقوسية لمتابعة الدراما التلفزيونية: -أ

 .التسلية وتمضية أوقات الفرات (1

 .أتابع المسلسالت واألفالم هروبًا من الروتين اليومي (2

 متابعة المسلسالت يجعلني أقل حدة.  (3

 تعودت على متابعة المسلسالت واألفالم. (4

 أتابع المسلسالت واألفالم لالسترخاء والهروب من الواقع. (5

 دوافع النفعية لمتابعة الدراما التلفزيونية: ال  - 

 .معرفة عادات وتقاليد شعوب األخرى  (1

 .تساعد في معرفة حلول المشكالت المختلفة (2

 .أناقش مع العائلة واألصدقاء ما أتابعه من المسلسالت واألفالم (3

 .تزيد من إرتباطي بمن حولي (4

 .تعلمني أشياء ال أتعلمها في الواقع (5

 الت المدبلجة:دوافع التعرض للمسلس 
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وتضمنت مجموعة من العبارات التي تقيس كاًل من: دوافع التعرض الطقوسية، وداوفع التعرض 
النفعية، حيث تعطي المبحوثة على كل عبارة درجة من ثالث درجات وفقًا إلجابة التي تترواح 

 رات التالية:وتضمنت العبابين نادرًا )درجة واحدة(، أحيانًا )درجتان(، وغالبًا )ثالث درجات( 

 الدوافع الطقوسية لمتابعة المسلسالت المدبلجة: -أ

 .إتاحة فرصة لتمضية الوقت مع األسرة (1

 .بحثًا عن تسلية والمتعة والشعور باالسترخاء عندما أكون متضايقة (2

 .بحكم العادة فمتابعة المسلسالت المدبلجة تعتبر روتين يومي في حياتنا (3

 .ولياتهاالهروب من ضغوط الحياة اليومية ومسئ (4

 الدوافع النفعية لمتابعة المسلسالت المدبلجة: - 

 .بها مواقف مثيرة وأحداث مشوقة (1

 .تتناول موضوعات رومانسية أحبها (2

 يعجبني أداءالممثلين والممثالت. (3

 أشعر باالنجذاب لشخصيات المسلسل إلعجابي بمظهرها وتصرفاتها. (4

 .أهتم بالتعرف على الثقافات والعادات والتقاليد األجنبية (5

 .التعرف من خاللها على أشياء جديدة غير موجودة في محيطي الذي أعيشه (6

أتعلم كيف أتصرف في مواقف معينة ألني أكتسب مهارات وخبرات جديدة في تعاملي مع  (7
 .ااَلخرين

 و/المعالجة اإلحصائية للبيانات:

لها إلى الحاسب بعد االنتهاء من جمع بيانات الدراسة الميدانية، تم ترميز البيانات وإدخا    
ااَللي، ثم معالجتها وتحليلها اإلحصائية باستخدام برنامج"الحزمة اإلحصائية للعلوم 

  SPSS " Statistical Package "for Social Scienceاالجتماعية

 وتم اللجوء إلى المعامالت واالختبارات التاليةفي تحليل بيانات الدراسة:

 التكرارات البسيطة والنسب المئوية. -1
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 لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.ا -2

 الوزن المرجح  -3

( على الدرجة 133× الوزن النسبي الذي يحسب بالمعادلة اآلتية )المتوسط الحسابي  -4
 العظمى للعبارة.

( لدراسة الداللة اإلحصائية للعالقة بين متغيرين من Chi Square Test)  2اختباركا -5
 (.Nominalالمتغيرات االسمية)

( الذي يقيس شدة العالقة بين متغيرين Contingency Coefficientالتوافق) معامل -6
واعتبرت العالقة ضعيفة إذاكانت قيمة المعامل أقل من  2×2اسميين في جدول أكثر من 

 .3.73وقوية إذا زادت عن  3.73 -3.33 ومتوسطة إذا ترواحت بين 3.33

( لدراسة شدة واتجاه Person Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون) -7
( وقد Interval Or Ratioالعالقة االرتباطية بين متغيرين من نوع الفئة أو النسبة )
 ومتوسطة إذا تراوحت بين  3.33اعتبرت العالقة ضعيفة إذاكانت قيمة المعامل اقل من من

 .3.73وقوية إذا زادت عن  3.73 -3.33

ة للفروق بين المتوسطات الحسابية ( لدراسة الداللة اإلحصائيTe- Testاختبار ) -8
 (.Interval Or Ratioلمجموعتين في أحد متغيرات الفئة و النسبة )

( المعروف اختصارًا One Analysis of Varianceتحليل التباين ذي البعد الواحد ) -9
ANOVA  لدراسة الداللة اإلحصائية للفروق بين المتوسطات الحسابية ألكثر من

 (.Interval Or Ratioيرات الفئة و النسبة)مجموعتين في احد متغ

 Least Significance( بطريقة اقل فرق معنوي )Post Hoc Testsاالختبارات البعدية ) -13

Difference والمعروف مصدر التباين وإجراء المفارنات الثنائية بين المجموعات التي )
 وجود فروق دالة إحصائيًا بينها. ANOVAيثبت 

 المفاهيم والمصطلحات:تعريف سابعاً: 

 الدراما التلفيزيونية: -أ

كلمة يونانية ارتبطت منذ القدم باألعمال التمثيلية المسرحية التي عرف بها اليونانيون،     
وتطور مفهوم الدراما بتطور وسائل االتصال الجماهيري، وظهرت الدراما السينمائية بعد ظهور 
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ة بعد ظهور التلفزيون. لكن المقصود بالدراما التلفزيونية السينما ومن ثم ظهرت الدراما التلفزيوني
إذ يتم تصنيفها في هذه الدراسة: المسلسالت واألفالم التلفزيونية والسينمائية المقدمة بالتلفزيون، 

 إلى:

 الدراما العراقية: 1أ/

اخل العراق ويقصد بها المسلسالت العراقية والتي تنتجها الجهات اإلنتاجية العراقية سواًء في د  
 أو خارجه وتصنف الدراما العراقية إلى:

 الدراما العراقية باللغة العربية: -

وهي المسلسالت الناطقة باللغة العربية، التابعة إلى جهات إنتاج عراقية والتي تعبر عن      
 واقع حياة المجتمع العراقي سواًء يتم إنتاجها في داخل العراق أو خارجه.

 ة باللغة الكردية:الدراما العراقي -

وهي المسلسالت التلفزيونية الناطقة باللغة الكردية التي تنتجها المؤسسات الكردستانية العراقية    
 وتعرض حياة وواقع القومية الكردية في العراق.

 

 الدراما العربية: 0أ/

فضائية العربية ويقصد بها المسلسالت واألفالم التلفزيونية والسينمائية المقدمة في القنوات ال    
والقنوات التلفزيونية العراقية، والناطقة باللغة العربية ويتم حصرها في هذه الدراسة إلى: الدراما 

 المصرية، والدراما السورية، والدراما األردنية، والخليجية.

 الدراما األجنبية:  3أ/

لجهات اإلنتاجية األجنبية وهي المسلسالت واألفالم السينمائية المقدمة بالتلفزيون، والتابعة ل   
سواًء الناطقة باللغات األجنبية أو المترجمة أو المدبلجة إلى اللغتين: العربية أو الكردية، ويتم 
حصر المسلسالت المدبلجة إلى: الدراما التركية، والدراما المكسيكية، والدراما اإلسبانية، والدراما 

 ية .الكورية، والدراما اليابانية، والدراما الفارس

 المرأة العراقية: - 

 يقصد بالمرأة العراقية، تلك المرأة التي تبدأ من ثمانية عشرة سنة فما فوق.   
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 تمهيــد: 

لاااك يالحاااظ قلاااة الدراساااات التاااي تعاااد المااارأة العراقياااة مااان أهااام شااارائح المجتماااع العراقاااي، وماااع ذ   
تناولتهاا والبحااوث التااي تركاز عليهااا، ولااذلك تحاااول هاذه الدراسااة اسااتدراك ذلاك، وخاصااة ماان جهااة 

لهااا ومشاااركتها فيهااا كمؤلفااة،  متابعتهااارصااد عالقااة الماارأة العراقيااة بالاادراما التلفزيونيااة ماان حيااث 
 ومخرجة، ومنتجة، وناقدة. 

ع المرأة العراقية في مجاالت )الصحة، التعليم، العمل، السياسة، وفي هذا الفصل يتم تناول واق   
والواقع االجتماعي( ألن الواقع الذي تعيش فيه المرأة يؤثر على طبيعة متابعتها للدراما 
التلفزيونية،وكذلك على نسبة ونوع مساهمتها فيها، باإلضافة إلى تناول  ظهور الدراما التلفزيونية 

 اقعها الحالي ومدى مشاركة المرأة فيها.العراقية و تطورها وو 

وقاااد واجاااه الباحاااث مشاااكلة قلاااة الكتاااب واألبحااااث والدراساااات التاااي تتعلاااق بالااادراما التلفزيونياااة     
العراقية والسيما المختصة بالمرأة العراقية لالستفادة من نتائجها ومقارنة الدراسة الحالية بها، حياث 

عتماد علاى المقاابالت المتعمقاة التلفزيونياة ولاذلك ا  ة والادرمالم يجد الباحاث أي دراساة تناولات المارأ 
ماااع الرائااادات العراقياااات والفناااانين القااادامى، لساااد فجاااوة المعلوماااات والبياناااات الوثائقياااة التاااي تااارتبط 

 بالدراما التلفزيونية العراقية وواقع مشاركة المرأة فيها.

 أوالً: أوضاع المرأة العراقيـة:

 غرافية للمرأة العراقية: (: االتجاهات الديمو1)

( 14738563) 2337بلغ عدد السكان من اإلناث في العراق حسب التقديرات الرسمية لسنة    
( 29682381من مجموع السكان البالغ عددهم )( %49.6نسمة أي إن المرأة تشكل نسبة )

سبة ، وهذا يعنى أن ن(2)من مجموع السكان( %53.23بعد أن كانت تشكل نسبة ) (1)نسمة 
 اإلناث أصبحت أقل من الذكور، إال أنها تشكل نصف المجتمع العراقي تقريبًا. 

 

 : معدل نمو سكان:  1/1

                                                           
وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائى العراقيةة ، الجهةاز المركةزى لالحصةاك وتكنولوجيةا المعلومةات والمجموعةة االحصةائية السةنوية   (1)

2336 – 2337 ،http://cosit.gov.ig. 

 .242( دون الناشر، ص 2332)العراق: بغداد، المرأة العراقية ، إدارة االرتقاء وتحديات الحصار .اد العام لنساك العراقاالتح (2)
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( مسجاًل زيادة ملحوظة  2337 -  1995سنوات بين) ال( في 3.12بلغ معدل نمو السكان)   
(، وهذا يبين أن معدل نمو 2.83( فكانت) 1995 – 1985عن المعدل السابق في سنوات ) 

 (.  2.5السكان في العراق يفوق المعدل الطبيعي الذي يقدر با ) 

 : (1)كما يبين الجدول التالي معدل الخصوبة:  1/0

 (2جدول رقم )

 معدالت الخصوبة لدى المرأة العراقية

 معدالت الخصوبة السنة

1987(2) 7.1 

1997 5.7 

2334 4.3 

2336 4.3 

نسااابة الخصااوبة لااادى المااارأة بصااورة تدريجياااة مناااذ  يتضااح مااان بيااات الجااادول الساااابق انخفاااض   
ثمانينااات  القاارن الماضااي، ومااع ذلااك فإنهااا مازالاات مرتفعااة مقارنااة بالمعاادالت العالميااة فااي الاادول 

( 2.52( مولااودًا، فااي الاادول المتقدمااة )  3.62المتقدمااة، فقااد بلغاات نساابة الخصااوبة فااي العااالم ) 
 . ( مولوداً  4.17مولودًا، والدول النامية ) 

 : توزيع اإلناث وفقًا للحالة الزواجية:  1/3

إلااى  1987، عااام  21.81الااى  1977عااام  2.8ارتفااع متوسااط عماار الماارأة عنااد الاازواج ماان    
، ويعتباار ارتفاااع متوسااط عماار الماارأة عنااد الاازواج أحااد األسااباب المااؤثرة علااى 1997( عااام 24.2)

( خالل 7.3لنساء غير المتزوجات إلى )انخفاض معدالت الخصوبة اإلجمالية وقد ارتفعت نسبة ا
حتااااى توضااااح  1997حيااااث لااام يااااتم إجااااراء تعاااداد سااااكان بعااااد سااانة   ،(3)(1997–1987الفتااارة ) 

البيانات الجديدة الحالة الزواجية للمرأة العراقياة وذلاك بسابب األحاداث التاي مارت علاى العاراق بعاد 
وكااان ماان المفتاارض أن يااتم فااى والتااى لاام تساامح بااإجراء تعااداد سااكاني،  2333سااقوط النظااام عااام 

، إال أن هناااك عااددًا ماان التقااارير الصااحفية التااي تسااتند علااى اسااتطالعات المنظمااات 2337ساانة 

                                                           
 . سابق رجعموزارة التخطيط العراقي،  (1)

 .243، ص سابق جعرماالتحاد العام لنساك العراق،  (2)

 . 43 -42، ص مرجع سابقاالتحاد العام لنساك العراق،  (3)
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المدنيااة والنسااائية تشااير إلااى ارتفاااع نساابة األراماال نتيجااة الظااروف األمنيااة والعنااف الطااائفي الااذي 
لعنوسااة، و نتيجااة تااداعيات حصاال بعااد سااقوط النظااام، كمااا تشااير تلااك التقااارير الااى ارتفاااع نساابة ا

الحصااار االقتصااادي وعاادم اسااتقرار الوضااع األمنااي والااذي أدى الااى ارتفاااع نساابة البطالااة وتاادني 
مستوى المعيشة وتراجع المشاريع السكنية وحركة األعماار التاي تمثال أهام أساباب عازوف الشاباب 

 عن الزواج.

 (: واقع المرأة العراقية في مجال القانون:0) 

عرفة الوضع القانوي للمرأة العراقية من خالل موقف العراق من االتفاقيات التي ويمكن م   
أي قانون األحوال  –تخل الوضع القانوني للمرأة، وأهم القنوانين التي ترتبط بحياة المرأة 

  -الشخصية:

 : تعهدات العراق في القانون الدولي:  0/1

منه ) العراقيون متساوون  14وقد نصت  المادة يضمن الدستور العراقي المساواة لكال النوعين    
أمااام القااانون دون أى تميااز بساابب الجاانس أو العاارق أو القوميااة أو األصاال أو اللااون أو الاادين أو 

 .(1) المذهب أو المعتقد  أو الوضع االقتصادي او االجتماعي(

والسياسااية ، والعهااد وقااد وقااع العااراق علااى االتفاااقيتين )العهااد الاادولي الخاااص بااالحقوق المدنيااة    
الاادولي الخاااص بااالحقوق االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة(  والااذي يرتااب االلتاازام القااانوني بااين 

 جميع الدول الموقعة عليها ومن ضمنها العراق. 

آب/  13كماااا وافاااق العاااراق علاااى اتفاقياااة القضااااء علاااى جمياااع أشاااكال التميياااز ضاااد المااارأة فاااى    
اواة بااين الماارأة والرجاال وتحديااد المجاااالت الخاصااة التااى قااد تواجااه ، لتحقيااق المساا1986أغسااطس 

 المرأة فيها تمييزًا وعدم مساواة في حياتها. 

( فقارة )و(، 2وقد أعلن العراق تحفظه على بعض النصوص من اتفاقية سايداو، ومنهاا الماادة )   
( 9الماارأة المااادة ) و )ز( المتعلقااة باتخاااذ جميااع اإلجااراءات المناساابة للااتخلل ماان العنصاارية ضااد

( المتعلقااة بااالزواج والعالقااات العائليااة، إال أنااه 116( المتعلقااة بالجنسااية، والمااادة )2( و )1فقاارة )
 يسمح بانتقال الجنسية العراقية من أي األبوين.  2335في ظل دستور 

                                                           
 .2336( الدستور العراقي عام 14( المادة )1)
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 : المرأة في قانون األحوال الشخصية:  0/0

(  المساواة الكاملة لكال النوعين،  14ل في المادة ) على الرغم من أن الدستور العراقي قد تكف   
( إذ نصت على أن: ) العراقيون أحرار في 41إال أننا نجد الوضع مختلفًا في حكم المادة )

االلتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو خياراتهم وينضم ذلك إلى 
 .(1)القانون(

إصاادار قااوانين تاانظم األحااوال الشخصااية حسااب الااديانات والمااذاهب، وهااذا فهااذه المااادة توجااب    
القانون مما يتمتع به مان سالطات رجاال الادين، مان حياث السان القاانوني ويقلال مان دور المحااكم 
التااي تاانظم المجتمااع، ويمكاان توضاايح ذلااك ماان خااالل هااذه األمثلااة: زواج بموجااب قااانون األحااوال 

( سانة 18أمار تحدياده للطوائاف المختلفاة فاناه قاد يتاراوح باين )( سنة وإذا تارك 18الشخصية هو )
 ( سنوات من العمر. 9و)

، (2)وقد أثار هذا القانون حفيظة المنظمات النسائية وبعض المحامين والقضاة و طالبوا بتعديله   
قائمًا ومعمواًل به، وهو يوضح  1959إال أنه في الواقع مازال قانون األحوال الشخصية لعام 

حوال الشخصية للمرأة وحقوقها حكمًا، وفيما يلى يتناول الباحث بعض قوانين األحوال األ
الشخصية في محاولة منه لرصد مدى تأثيرها على المرأة العراقية عند ممارستها لدورها كمواطنة 

 في  اكتساب الحقوق ، وتحمل المسئوليات. 

 

 

 

 

 : الموافقةن والسنن والزواخ: 2/2/1

                                                           
 .2336(، الدستور العراقى عام 41المادة ) (1)

زيةةارة موقةةع .  21/4/2338. ورشةةة العمةةل:  ةةما  لقةةو  المةةرأة العراقيةةة يقتضةةو تعةةديالت الدسةةتوريةمعهةةد المةةرأة القيةةادة: " (2)

29/4/2339 .www.almadapaper.net 
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سنة، وبذلك يكون العراق ملتزمًا باتفاقية   (1) (18العراقي السن األدنى للزواج ) حدد القانون   
السيداو، إال أنه يرد على هذه القاعدة بعض االستثناءات، فمثاًل يجيز القانون للقاضي أن يسمح 

( ويقر على تسجيل عقد الزواج فى مكتب 15( سنة ولكن تخطى سنة )18بعقد النكاح لمن بلغ )
 .(2)حوال المدنية ويصبح أمرًا ملتزماً سجل األ

غير قانونية، ويعتبر عقد النكاح  -باإلكراه   أى الزواج -كما تعتبر الزيجات اإلجبارية  
اإلجباري الغيًا ويعاقب القانون المخالفين لهذه األحكام. لكنه في الواقع، سيتم الزواج باإلكراه، 

حقوقهن القانونية، وذلك بسبب القيود االجتماعية، وأغلب النساء ال يلجأن إلى المحاكم لممارسة 
 والجهل بحقوقهن. 

وبالنسبة لحق اختيار الزوج، ال تمتلك المرأة الحق المطلق لتقرير مصيرها أو اختيار زوج   
المستقبل، كما يتمتع به الرجل، بل يستطيع التزوج طرف ثالث: كاألب، أو الولي أن يمنع 

 الزواج. 

 ات:: تعدد الزوج0/0/0

، ويعاقااب المخااالف لهااذه (3)يساامح القااانون العراقااي بتعاادد الزوجااات وفقااًا لشااروط منصااوص عليهااا
( دينار أما في الواقع الفعلي ال يطبق 133األحكام بعقوبة الحبس لمدة عام أو دفع غرامة قدرها )

 هذا القانون أو يعتبر تطبيقه في الواقع ضعيفًا. 

 : موانع الزواخ: 0/0/3

ين مانع من موانع الزواج لدى األنثى المسلمة وليس للذكر المسلم، كما ورد فى قانون اختالف الد
(: يصاح للمسالم أن يتازوج كتابياة، وال يصاح 15( في الماادة )18األحوال الشخصية العراقي رقم )
 زواج المسلمة من غير المسلم. 

 : الوصاية والرعاية:  0/0/4

                                                           
 (.188ل الشخصية العراقي رقم )( لقانون االحوا8/2المادة ) (1)

 (. 188( لقانون األحوال الشخصية العراقي رقم )4المادة ) (2)

 .3( المادة 188قانون األحوال الشخصية العراقي، رقم ) (3)
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ساانوات شااريطة أن  13ور واإلناااث الااى أن يبلغااوا ساان يحااق للمطلقااة الوصاااية علااى أوالدهااا الااذك
تكون قادرة على ذلك، كما تسمح المحكمة في ظروف خاصة للمرأة بجواز الوصاية علاى أطفالهاا 

 سنة.  15حتى يبلغوا 

وكااذلك يجااوز للمطلقااة أن تحااتفظ بالوصاااية علااى األطفااال وإن تزوجاات ماارة أخاارى وفااى مثاال هااذه 
 . (1)م أو األب في الوصاية بما يحقق مصلحة الطفلالظروف، تقضى المحكمة لحق األ

 : الحقوق المالية بعد الزواخ: 0/0/5

حق المرأة في نفقة الزوجية يستمر قائماَا لثالثاة أشاهر بعاد إنهااء الازواج وهاى الفتارة التاي تعارف   
ارهااا بالعاادة، والتااي يجااب علااى الماارأة التااي انتهااى زواجهااا سااواء بساابب الطااالق أو وفاااة الاازوج انتظ

 .(2)لتتمكن من الزواج مرة أخرى 

 : الطالق: 0/0/6

هو نظام ينهي الحياة الزوجية وهو حق لكل رجل عراقي، أما بالنسبة للزوجة فلديها الحق طلب   
 .(3)تفريق وفسخ العقد بشروط

 ميراث: 0/0/7

ية ذات يعتباار الميااراث ماان أكثاار المسااائل التااي يااتم الجاادل حولهااا، ماان قباال المنظمااات اإلنسااان   
التوجهات الليبرالية والعلمانية، وتطالب بالتسوية بين النوعين في اإلرث، إال أنه مقياد فاي اإلساالم 

 بأحكامه الشرعية وهو أن للذكر مثل حظ األنثيين. 

وماان جهتااي أرى أنااه باارغم وجااود القااانون والشاااريعة اإلسااالمية التااي توجااب لألنثااى الحااق فاااي    
عديادة تمناع النسااء مان الحصاول علاى نصايبهن الشارعي والمطالباة  الميراث، إال أن هناك عوامل

باه فاي المحاااكم أومان عاائالتهن وماان هاذه العوامال: عاادم الثقاة بنظاام المحاااكم، وتكااليف المحاااكم 
 المرهقة، والضغوط العائلية، والجهل بحقوقهن. 

 

 : حقوق السفر: 0/0/8
                                                           

 . 57( المادة 188قانون األحوال الشخصية العراقي، رقم ) (1)

 .23(، المادة 188قانون األحوال الشخصية رقم ) (2)

 . 39(، المادة 188األحوال الشخصية العراقي رقم ) قانون (3)
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وتنل على:  2335من دستور عام ( 44يحق للمرأة السفر إلى الخارج وفق للمادة )    
)للعراقيين حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه(، وكانت المرأة العراقية محرومة من 
حق السفر وفقًا لقرار مجلس قيادة الثورة السابق )حزب البعث( وقد منعت المرأة من الحصول 

حرم )زوج، أو أحد أقربائها على جواز سفر دون إذن ولي األمر كما منعن من السفر دون م
الذكور الذين ال يمكنهم الزواج منها(، وقد ألغى هذا القرار عقب سقوط النظام السابق عام 

2333 . 

 حقوق الملكية والجنسية:  :0/0/9

يحااق للماارأة العراقيااة المتزوجااة ماان أجنبااي نقاال ملكيااة أموالهااا الخاصااة الااى زوجهااا، ويحاارم ماان   
 .(1)دما تكون خارج العراق، ويعطي للدولة السلطة على الممتلكاتالتعامل مع الممتلكات عن

 الجنسية والزواخ:  0/0/12

يساامح القااانون العراقااي الااراهن بماانح الجنسااية لاازوج الماارأة العراقيااة ، وكااان مسااموحًا بهااا لزوجااة    
 الرجل العراقي فقط في ظل النظام السابق. 

ماانح الجنسااية لااألزواج األجانااب  ماان حااق وزياار لكاان هناااك فرقااًا حسااب  مااا ذكاار القااانون: ) إن 
الداخلياااة، بينماااا مااانح الجنساااية للزوجاااة األجنبياااة )حاااق ( يعاااود إليهاااا عنااادما تتحقاااق فيهاااا شاااروط 

 .(2)القانونية(

 : تنظيم قانون األحوال الشخصية لغير المسلمين: 0/3

فاي األسار غيار  يوجد نظاام ماواز لمحااكم األحاوال الشخصاية فاي العاراق لحال نزاعاات الازواج    
المساالمة، وتنفصااال هااذه المحااااكم عاان محااااكم األحااوال الشخصاااية اإلسااالمية مااان حيااث كوادرهاااا، 
والقوانين التي تنظم أعمالها، وقيودها. ويتم تدبير أمور غيار المسالمين أحياناًا فاي محااكم األحاوال 

وص عقاااد الشخصاااية اإلساااالمية مااان خاااالل إتبااااع المحااااكم للقااارارات الصاااادرة فاااي الكناااائس بخصااا
الااازواج، وتقاااوم المحكماااة بالمصاااادقة علاااى قااارار الكنيساااة وغيرهاااا مااان األمااااكن الدينياااة، خصوصاااًا 

 للطوائف المسيحية. 

                                                           
 : قرار مجلس قيادة الثورة )سابقاً(.1983لسنة  1194قرار رقم  (1)

 المتعلق بالجنسية.  2336( لعام 66قانون العراقي رقم ) (2)
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 (: واقع المرأة العراقية في مجال التعليم: 3)

يعتباار التعلاايم ماان العواماال المااؤثرة فااي تنميااة الماارأة داخليااًا وإظهااار قاادرتها ومواهبهااا، باعتباااره    
غير نمط البناء االجتماعي، كما أنه يعد من أساسيات العصر الحديث والضروري في يؤدى الى ت

التغيياااار االجتماااااعي، وبالتااااالي فهااااو ماااان أهاااام العواماااال للنهااااوض بااااالمرأة وتنميااااة قاااادرتها وكفاءتهااااا 
( لإلعااالن العااالمي لحقااوق اإلنسااان علااى الحااق العااالمي فااي 21لممارسااة أدوارهااا. وأكاادت المااادة )

، كماا تانل الماادة ذاتهاا علاى أن التعلايم (1)تنل على )أن يتمتع الجميع بحاق التعلايم(التعليم، إذ 
االبتدائي إلزامي ومجاني باإلضافة إلى ضمان المساواة فاي التعلايم العاالي، ومان ثام وجاد أن تعلام 

 .(2)المرأة ضروري لعدم تميزها

عقاد فاى بياروت تماوز يولياو  كما أكد المؤتمر اإلقليمي العربي )عشر سنوات بعاد بيجاين( الاذي  
، علااااى حاااال المشاااااكل التااااي تساااابب تساااارب الفتيااااات ماااان التعلاااايم للحااااد ماااان األميااااة والفقاااار 2334
 .(3)والبطالة

ويعتبر العراق من أكثر الدول تقدمًا من حيث المصادقة علاى أكبار عادد مان االتفاقياات الدولياة   
زالة كافة أشكال التمياز ضاد المارأة، إذ أن بشأن المرأة، والذي صدق مبكرًا على االتفاقية الدولية إل

 القوالب المتعلقة بالتربية والتعليم في العراق هي قوالب شاملة لكال النوعين.

ويمكااان مناقشاااة الوضاااع التعليماااي للمااارأة العراقياااة مااان خاااالل عااادد  مااان الجواناااب وهاااي: الوضاااع   
بهاا العاراق، ومالماح تعلايم المارأة التعليمي للمرأة العراقية بصورة عامة وتأثيرات الظاروف التاي مار 

العراقيااااة فااااي مختلااااف المراحاااال التعليميااااة، ومعوقااااات تعلاااايم الماااارأة، والجهااااود والمقترحااااات والرؤيااااة 
 المستقبلية لتطوير وتحسين وضع المرأة في مجال التعليم. 

 : وضع التعليم للمرأة في العراق بصورة عامة: 3/1

تعليم المرأة ، خصات فيهاا المارأة باهتماام خااص إلاى لقد أصدر العراق جملة قوانين بخصوص    
( لسااانة 188جاناااب الرجااال للحصاااول علاااى حقوقهاااا التعليمياااة، حياااث أوجاااب قاااانون التعلااايم رقااام )

( سانة أن يلتحقاوا فاي 45 -15: )على كال ماواطن ذكارًا كاان أم انثاى تتاراوح أعماارهم باين )1976
لة وطنية لمحو األمياة بموجاب قاانون محاو مراكز محو األمية( ولتطبيق هذه التشريعات بدأت حم

                                                           
  ر العةةالمين، داإلقليميةةةلقةةو  االنسةةا ، الو ةةائق العالميةةة وامحمةةد سةةعدي الةةدقاق، عبةةد العظةةيم وزيةةر: .محمةةود شةةريف بسةةيوني (1)

 . 21/ ص 1988للماليين، مؤسسة الثقافة للتأليف والترجمة، الطبعة األولى، نوفمبر 

 . 131 – 133، ص المرجع السابق (2)

  .2334تموز/  يوليو  9- 8، دعوة السالم :تقرير المؤتمر االقليمو العربي عشر سنوات بعد بيجين (3)
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 1977فاى عاام  %6443ونتيجاة لاذلك انخفضات نسابة الفتياات  األمياات مان  1971األمية لعاام 
 .(1) 1978في عام  %5,25الى 

 – 1983ثم تراجعت هذه النسبة وارتفعت نسابة األمياة عقاب انادالع الحارب العراقياة اإليرانياة )   
ت من الرفاهية االجتماعية والخادمات إلاى المجهاود الحرباي، وقاد أدت ( فقد انتقلت األولويا1988

 إلى التدني المتسلسل و بشكل تنازلي في ميادين التعليم. 

( تحسنت الظروف االقتصادية نسبيًا 1988 – 1983اإليرانية ) –وبعد انتهاء الحرب العراقية    
، حيث أجبر العراق على 1993إال أنها تدهورت ثانية عقب الغزو العراقي للكويت عام 

االنسحاب من الكويت، وتم فرض الحصار االقتصادي من قبل مجلس األمن الدولي بقرار 
، والذي أدى إلى تراجع معظم الخدمات فى جميع المجاالت، وقد انخفضت ميزانية التعليم 986

ة عام مليون دوالر قبل الحرب المذكور  533في العراق حسب تقرير منظمة )اليونسيف( من 
 .(2)1998من ذلك المبلغ سنة  %13الى أقل من  1993

ثم تحسنت الظروف فاى العاراق نسابيًا بعاد رفاع الحصاار جزئياًا ضامن برناامج األمام المتحادة )    
الااانفط مقابااال الغاااذاء( والحاجاااات األساساااية، وقاااد أدى ذلاااك إلاااى انساااحاب التالمياااذ مااان المااادارس 

الجامعااات تسااربوا منهااا بساابب تفاااقم الظااروف المعيشااية االبتدائيااة وكااذلك علااى مسااتوى المعاهااد و 
 التي أجبرت بعض  األسر على إخراج أبنائهم من التعليم.

حدثت التغيرات في البنية األساسية واإلدارية واألمنية، حيث  2333وبعد سقوط النظام عام    
واألساتذة  واجه العراق الفوضى وانتشر العنف الطائفي، وظاهرة اختطاف األطفال والبنات

الجامعيين ، وتوقفت الدراسة في بعض المناطق ألسابيع، وقد أجبر اآلالف على ترك الدراسة، 
نتيجة األوضاع األمنية، إال أن هناك بعض العوامل األخرى التي تعتبر معوقًا لمشاركة المرأة في 

راحله في العراق التعليم سيتم مناقشتها الحقًا كما  يمكن عرض أهم مالمح التعليم في مختلف م
 وموقع المرأة فيها. 

 : مالمح التعليم في العراق وموقع المرأة منها: 3/0

يقااادر عاااادد الطااااالب فااااي  2337حساااب البيانااااات التااااي أوردتهاااا وزارة التخطاااايط العراقيااااة لساااانة    
(ماان الساكان ويساايطر %19.39( طالباًا أي تشااكل حاوالي) 5758378مختلاف مراحاال التعلايم بااا )

                                                           
 .32، ص مرجع سابقق، االتحاد العام لنساك العرا (1)

(2 )  UNICEF: Sanctions hurtlra, Schools associated dress, 10/12/1998. 
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ظهارت  2333القطاع الحكومي في مختلف مراحله، غير أنه بعد سقوط النظاام عاام  على التعليم
الكليات والجامعاات األهلياة، إال أناه ال يازال التعلايم قبال الجاامعي تاوفره الدولاة باعتباار أن التعلايم 
حق لكال العاراقيين فاي مختلاف مراحلاه كماا أن هنااك بعاض المادارس الخاصاة لكان نسابتها قليلاة، 

اهم الحكومااة فيهاااا ولاااذلك يمكاان القاااول باااأن التعلاايم فاااي العاااراق مجاااني وتسااايطر علياااه وكااذلك تسااا
 الحكومة. 

 : األمية بين اإلناث: 3/3

لقاد اعتمااد الباحاث بشااأن البياناات التااي تتعلاق بأوضاااع التعلايم فااي العاراق علااى وزارة التخطاايط    
بنساابة األميااة سااواء بااين الااذكور أو  والتعاااون اإلنمااائي العراقيااة، إال أنااه لاام يجااد أيااة بيانااات تتعلااق

 اإلناث ولذلك رجع إلى بعض التقارير منها: 

والذي يشير إلى أن  2337تقرير إدارة المرأة العربية حول معدالت األمية في الدول العربية لسنة 
. أما التقرير االقتصادي العربي الموحد (1)(%72.4نسبة األمية بين اإلناث في العراق تبلغ )

( بين الذكور حسب %39.1( بين اإلناث و )%68.6إلى أن نسبة األمية في العراق )فيشير 
سنة  15( أما بين الفئات من 24-15وهذا بين الفئات التي تبلغ بين ) 2335التقديرات لسنة 

( للذكور وتقدر األمية في %43.4( مقابل )%74.8فأكثر فتبلغ نسبة األمية بين اإلناث )
 .(2)من المجموع العام للسكان %58.9عام با  المتوسط الحسابي بشكل

 ويمكن عرضه كالتالي:: معوقات تعليم النساء: 3/4

 :: الظروف الطبيعية والجغرافية3/4/1

ال تعتبر فرص التعليم متاحة بطريقة متساوية لسكان المجتماع العراقاي إذ تزياد نسابة التعلايم فاي   
ر القاارى خااارج الماادن والتااي قااد ال يصاال عاادد مراكااز الماادن وتقاال نساابيًا فااي خارجهااا، حيااث تنتشاا

نسامة، هاذا بالنسابة للقارى القاطناة فاي المنااطق الجبلياة، وكاذلك هنااك التجمعاات  33سكانها إلاى 
السكانية الصغيرة المنتشرة في المناطق الوسطى والجنوبية مماا يجعال مهماة الحكوماة فاي إيصاال 

التعلاايم، أي مااا بعااد المرحلااة االبتدائيااة ممااا التعلاايم إلاايهم صااعبة، خصوصااا المراحاال المتقدمااة ماان 
ياااؤدي إلاااى اكتفااااء القااارويين باااالتعليم االبتااادائي دون المراحااال األخااارى؛ ألنهااام ال يفضااالون إرساااال 

                                                           
 دون رقم الصفحة. 2338-2337 معدالت األمية :اجامعة الدول العربية -المرأة  إدارة (1)

 .288(، ص 2338) جمهورية مصر العربية: جيزة ،  التقرير االقتصادي العربي المولد لعام (2)
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أبناائهم إلااى المراكااز التعليميااة بعياادًا عاانهم وهااذا يرجااع إلااى عواماال اجتماعيااة وثقافيااة، أو قااد يكااون 
 .(1)إلى حد ما عوامل اقتصادية

 لمتغيرات االجتماعية والثقافية:: ا3/4/0

تمااارس العااادات والتقاليااد االجتماعيااة دورًا فااي الحااد ماان فاارص التعلاايم للفتيااات، خصوصااا فااي    
ورد أن الدولااة تااوفر التعلاايم  1978المراحاال المتقدمااة ماان التعلاايم، كمااا أن فااي قااانون التعلاايم لعااام 

إلااى األحكااام التااي تاانل علااى المساااواة فااي  مجانااًا فااي المرحلااة االبتدائيااة، وقااد تاام تعااديل القااانون 
( علااى أن التعلاايم المجاااني 16، كمااا تاانل المااادة )2335( ماان الدسااتور العراقااي عااام 14المااادة )

حااااق لكاااال العااااراقيين فااااي مختلااااف مراحلااااه، ورغاااام تعااااديل التشااااريعات القانونيااااة بخصااااوص حقااااوق 
البتدائياااة فقاااط، وهاااذا يسااامح بعااادم تعلااايم إال أن الدولاااة تملااازم بتاااوفير التعلااايم فاااي المرحلاااة ا (2)التعلااايم

الفتيات بعد المرحلاة االبتدائياة غيار اإلجبارياة، فايمكن أن يانعكس علاى الفتياات فاي عادم مواصالة 
مراحال التعلايم المتقدماة، وتمثاال األحكاام القانونياة، إلااى جاناب التراكماات العائليااة والتاي تنبثاق ماان 

 المجتمع معوقًا لتعليم النساء.

 رة:: الهج3/4/3

يعتبار العاراق مان الادول ذات التركيباة السااكانية المختلفاة )مجتماع فسيفساائي(، مماا جعلاه غياار    
مستقر سياسيًا وأمنياا مناذ نشاوء الصاراعات الداخلياة، حياث ماارس النظاام الساابق سياساة التهجيار 

أيضاًا فاي  ، ومارساه(3)القسري لتغيير ديموغرافياة الساكان فاي المنااطق الكوردياة فاي إقلايم كردساتان
 المناطق الشيعية بتهجير الشيعة إلى مناطق السنة وبالعكس.

اإليرانية إلى تشرد السكان الواقعين علاى الشاريط الحادودي للمنااطق  -كما أدت الحرب العراقية   
 المتاخمة إليران، طيلة سنوات الحرب.

نااف الطااائفي ممااا تاادهورت الظااروف األمنيااة المتمثلااة فااي الع 2333وبعااد سااقوط النظااام عااام     
ادى إلى نزوح عادد الباأس مان الساكان والهجارة فاي المنااطق الوساطى إلاى منااطق أكثار أمناا فاي 
الشمال أو الخارج خصوصًا الدول المجااورة  ساوريا واألردن والاذي انعكاس علاى مواصالة التعلايم، 

 وخاصة الفتيات، ألن التعليم في دول المهجر غير مجاني ومكلف ماديًا. 
                                                           

 .2335اليونسكو واليونسيف األطفال خارج المدارس: قياس التسرب من التعليم األساسي، مؤسسة اليونسكو لإلحصاك،   ((1

                                                         .2335من الدستور العراقي، 16و  14المادة   (2)

السةةليمانية: مركةةز كردسةةتان  -( )العةةراق1993-1968) لةةديموغراقي فةةي العةةرا دة والتغيةةر افةةالعمالةةة الوا. رزكةةار سةةعيد بشةةدري (3)

 .183(، ص2338للدراسات االستراتيجية، 
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 الظروف االقتصادية:: 3/4/4

برغم أن التعليم يعتبر في العراق مجانًا، إال أن كثيرًا من المستلزمات الدراسية كانت ال تقدم    
للطلبة بسبب الحصار االقتصادي الذي أدى إلى تراجع نفقات التعليم، إضافة إلى أن تدهور 

وقد ترك بعض  الظروف االقتصادية للسكان جعلت البعض اليتحمل التكاليف الدراسية،
المدرسين والطالب وظائفهم وتوجهوا إلى السوق بسبب انخفاض األجور والتي هبطت إلى 

( دوالرات شهريًا، رغم تحسن الظروف االقتصادية بعد تنفيذ برنامج األمم المتحدة 7-5مابين)
يشكل ، إال أن العامل االقتصادي 1996)النفط مقابل الغذاء والحاجات األساسية الالزمة( عام 

 عبئًا أمام البعض إلكمال المراحل التعليمية والسيما النساء.

 ( واقع المرأة العراقية في مجال العمل: 4)

أدت عائدات النفط العراقي إلى تقدم في الحياة االقتصاادية واالجتماعياة فاي المجتماع العراقاي،    
تشااريعات وقااانون العماال، حيااث شااجع العااراق علااى مساااهمة الماارأة فااي القااوة العاملااة، ولعاال دور ال

أتاااح فرصااة لاادخول الماارأة فااي القطاااع االقتصااادي، وقااد ارتفعاات نساابة اإلناااث فااى ساان العماال ماان 
خصوصااًا ( 1) 1997و  1977( بااين عااامي %2.53( إلااى )%2.47( ساانة بنسااة ماان ) 64 -15)

كة في ( بسبب إجبار الرجال على المشار 1988 – 1983اإليرانية ) –في سنوات الحرب العراقية 
الحاارب، وتزايااد الخسااائر فااي األرواح، وآلاات نساابة كبياارة ماان الوظااائف إلااى النساااء، بمااا فااي ذلااك 
بعااض األعمااال فااي الجاايش، وكااان علااى النساااء فااي الوقاات نفسااه رعايااة الشاائون المنزليااة، والعاادد 

 ، (2)المتزايد من األقارب المعوقين من الذكور

 لعاملة كتالي: ويمكن عرض مالمح مشاركة المرأة في القوة ا

 : مالمح مشاركة المرأة فى القوة العاملة: 4/1

( من سكان % 28.8بحسب تقديرات وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائى العراقية يساهم )    
( في سنة %16( والتي كانت )%22.65العراق في القوة العاملة، وتقدر نسبة مشاركة المرأة با )

ورغم ارتفاع نسبتها منذ سبعينات القرن الماضي إال أن ، (3) 1983( لسنة %17.3و ) 1973
هذه النسبة قليلة مقارنة بمتوسط المعدالت على المستوى العالمى والمنطقة، باإلضافة إلى 
انخفاض مشاركة المرأة ، وهى التزال  تعاني من التمييز فى األجور التى تتقاضاها، وخاصة فى 

                                                           
 .سابق مرجع، 73االتحاد العام لنساك العراق، ص ( 1)

 .74، ص ( 2338،) بيروت: مركز درسات الوحدة العربية، مايو/ مدينة أرامل العراقية في مسيرة التحرير.هيفاك زنكه نة (2)

 .سابق مرجع(  2337 – 2336تقديرات السنوية لسنة ) –وزارة التخطيط العراقي  (3)
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لنساء الالتي يعملن مقابل األجر المدفوع منخفضة ، كما تعتبر نسبة ا(1)القطاعات الخاصة
( من سنة %13.6والسيما في األرياف ، وتمثل نسبة المرأة التي تعمل مقابل أجر مدفوع ب)

 . 2336( لسنة %15.3ثم تراجعت إلى ) 2334( من سنة %16، وارتفعت إلى )1993

( فااي %19.8( و )%71.8ل )وتتركاز القااوة العاملااة فاي العااراق فااي قطاااع الخادمات والتااي تمثاا   
( برغم أن العراق يمتلك الثروة الطبيعياة فاي %8.4القطاع الصناعي، أما القطاع الزراعي فتمثل )

مجال الزراعة التي تتمثل قي األمطار والنهرين " دجلة والفرات وروافدهما"، وكاذلك الميااه الجوفياة 
 العراق بالحاجة المحلية. إلى جانب األراضي الخصبة، وال تفي الموارد الزراعية فى 

ويندرج القطاع الزراعي في العراق ضمن االقتصاد المعاشي المحلاي أي ال يادخل فاي التجاارة     
 الدولية ويتركز في األرياف، ومعظم النساء  العامالت في الحقول الزراعية يعملن بدون أجر. 

 : المرأة العاملة في الريف:  4/0

رأة العاملة في الريف العراقي، ولم تتوفر البيانات والمؤشرات التي من الصعب تحديد نسبة الم    
تخال الماارأة الريفياة العاملااة فاي مجااال الزراعاة والتربيااة الحيوانياة، غياار بعاض المقاااالت والتقااارير 

: ضعف اهتمام الحكومة بالحياة الريفية، وال تزال العمل األولالصحفية، ويرجع ذلك إلى عاملين: 
دة عن اهتمام الحكومة والخدمات اليسيرة التي تتمثل في توفير مياه الشارب النقاي بعض القرى بعي

 والكهرباء والطرق والمواصالت.

: يتعلق بطبيعة الريف العراقي، حيث تنتشر التجمعات السكانية فى القرى الصغيرة العامل الثاني 
نااطق الجبلياة، أماا القارى شخصًا هذا بالنسبة للقارى فاى الم 33التي قد ال يصل عدد سكانها إلى 

فااى المناااطق الوسااطى العراقيااة فمنتشاارة فااي المناااطق المتفرقااة خااارج الماادن، وهناااك نااوع آخاار ماان 
الريف يتمثل في أرياف في المناطق الجنوبية على ضفاف األنهار و األهاوار والمساتنفعات، فهاذا 

 يخصه صعبًا إلى حد ما. النمط السكاني الريفي يكون تنظيمه وإجراء الدراسات الدقيقة فيما 

كمااا يعتباار واقااع الحياااة الريفيااة ساايئًا نظاارًا لصااعوبة العاماال الجغرافااي والبيئااي الااذي يعاايش فيااه     
الفااارد، وضاااعف دور الحكوماااة مااان حياااث تقاااديم الخااادمات لهااام والسااايما انتشاااار الفقااار باااين بعاااض 

ولة عااان الواجباااات الساااكان القااارويين، وتحمااال المااارأة ألعبااااء أكثااار فاااي هاااذه الظاااروف، فهاااي مسااائ

                                                           
، دراسةةة منشةةورة فةةى االنترنةةت دون صةةفحة: الضةةما  االجتمةةاعي والحمايةةة االجتماعيةةة للمةةرأة العاملةةةسةةحر المهةةدي الياسةةري: "  (1)

://www.aheway.org 13/4/2339 . 

http://www.aheway.org/
http://www.aheway.org/
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األسااارية والمعيشاااية التاااي تتمثااال فاااي تربياااة الحيواناااات والعمااال فاااى الحقاااول الزراعياااة دون " أجااار 
 .(1)مدفوع"

باإلضااافة إلااى ماساابق، فااإن عماال الماارأة فااي الريااف اليشاامله قااانون العماال أو قااانون الضاامان    
عياااة التاااي تمنحهاااا الدولااااة االجتمااااعي، مماااا يعناااى حرماااان المااارأة ماااان الحماياااة القانونياااة واالجتما

 . (2)للعامالت في المدن خاصة لدى القطاع الحكومي

كما أن هناك تحيزًا من حيث إدارة األرض الزراعياة وتمليكهاا للمارأة، وهاى ال تنتفاع منهاا لاذاتها    
 بسبب األعراف االجتماعية وضعف دور تنفيذ القوانين فى األرياف.

 ص: : المرأة العاملة فى القطاع الخا4/3

تتركاااز مشااااركة المااارأة فاااي القطاعاااات العاماااة وتقااال مشااااركتها فاااي القطاعاااات الخاصاااة مقارناااة    
بالرجااال بساابب العواماال االجتماعيااة، والتااي تمنااع كثياارًا ماان النساااء ماان العماال ماان قباال أساارهن، 
 باإلضااافة إلااى افتقااار الماارأة إلااى الخباارة الكاملااة وخاصااة فااي إدارة المشاااريع الضااخمة، حيااث يوجااد

 في بعض الدول سيدات  أعمال في حين مثل هذه الظاهرة تكاد تكون معدومة في العراق. 

والظروف التي مر بها العراق كالحرب العراقية اإليرانية ثم الحصار االقتصادي والصراع     
الداخلي أدت الى انتشار األرامل، والظروف المعيشية دفعتهن إلى سوق العمل ألنهن حملن 

من السكان يعولهن النساء وأن  %02ة أسرهن، كما تشير التقارير إلى أن هناك مسؤلية إعال
(، وتعتبر حياتهن في الواقع سيئة، وأن عملهن غالبًا غير مشمول بقانون 3منهن أرامل) 02%

العمل أو قانون الضمان االجتماعي والتأمينات االجتماعية، ألن بعض القطاعات الخاصة 
قانونًا وال تهتم بتسجيل جميع العاملين فيها باإلضافة الى ضعف دور وأماكن العمل غير مجازة 

الدولة في الرقابة، وتنظيمها لهذه األنماط من العمل وغالبًا تنقاضى المرأة أقل األجور مقارنة 
بالرجال، هذا باإلضافة إلى  األمية و الضغوط النفسية التي تعيش فيها بسبب الفقر،  كذلك 

 . تجاههن سلبية تعتبر نظرة المجتمع
 
 
 

                                                           
: دراسةة منشةورة فةى االنترنةت. دون صةفحة المرأة العراقية العاملة ومستقبل مشاركتها فو القةوة العاملةة.سحر المهدي الياسرى  (1)

 15/4/2339زيارة موقع 
 

 رجةةةةةةةعم، دون صةةةةةةةفحة، الضةةةةةةةما  االجتمةةةةةةةاعي والحمايةةةةةةةة االجتماعيةةةةةةةة للمةةةةةةةرأة العاملةةةةةةةة. سةةةةةةةحر المهةةةةةةةدى الياسةةةةةةةرى  (2)

 www.ahewar.org//:.سابق

 .2339، سنة 1254، عدد جريدة الشر  األوسط (3)
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 : اإلناث والبطالة: 4/4

تصاعدت نسبة البطالة في سوق العمل بعد فرض الحصار االقتصادي على العراق عام     
، وما نتج عنه من تدمير للمرافق العامة والمؤسسات اإلنتاجية والبنية االرتكازية، وتدهور 0992

ا أدى الى حرمان البلد من القدرات النشاط االقتصادي، وتوقفت اإليرادات والصادرات، مم
التمويلية التي كان يعتمد عليها في اإلنفاق على المشاريع الجديدة وتنشيط القطاع الخاص، وقد 

 كما يمكن مالحظته في الجدول التالي: ارتفعت نسبة البطالة عقب الحصار 

 (3جدول رقم )

 نسبة البطالة في العراق حسب النوع 

 مجموع ذكور إناث سنة

1993 26.33 7.2 7.1 

2334 37         46 43.8 

2335 28.8 31.6 29.6 

2336 32.5 29.7 33.3 

    

يتضح من بيانات الجدول السابق أن نسبة البطالة بين اإلنااث أقال مان الاذكور، فقاد بلغات نسابة  
 للذكور.  %7.2مقابل  1993عام  %6.3البطالة بين اإلناث 

للذكور،  %64مقابل  %0..2ادي ارتفعت النسبة ووصلت إلى وبعد فرض الحصار االقتص    
إلى سقوط النظام عام  0992كما تراجعت رواتب الموظفين بعد الحصار االقتصادي عام 

، وخاصة في القطاعات العامة، وذلك بسبب انخفاض القوة الشرائية للدينار العراقي مع 0222
نهم الى ترك وظائفتهم حيث لم يف الراتب عدم التغير في رواتب الموظفين مما دفع الكثير م

( .-5الشهري للموظف بتكلفة المواصالت بين منزله وعمله، وقد تراوحت الرواتب بين ) 
دوالرات ولذلك تعتبر نسبة البطالة أكثر من البيانات الواردة وبالرغم من ارتفاع رواتب الموظفين 

طالة مرتفعة، وتبلغ نسبة البطالة في  كال إال أنه ال تزال نسبة الب 0222بعد سقوط النظام عام 
وهذه النسبة تفوق متوسط النسبة العالمية والعربية  0224حسب تقديرات عام  %22.2النوعين 

أي أن نسبة البطالة فى العراق تفوق  (1)(%06.4وتقدر نسبة البطالة في الوطن العربي با )
 المتوسط النسبي للبطالة العربية بأكثر من الضعف. 

                                                           
، دراسةة منشةورة ضةمن، التقريةر العربةى األول حةول التشةغيل والبطالةة فةى التشةغيل والباالةة فةي الةولن العربةي .غازي الشةبيكات (1)

 . 44(، ص 2338الدول العربية ) المنظمة العمل العربية سنة 
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حيااث ياارى االقتصاااديون أن ساابب البطالااة فااي العااراق يرجااع إلااى التااوتر فااي الظااروف األمنيااة     
والتضااااخم الحاصاااال فااااي األسااااواق العراقيااااة وتراجااااع القطاعااااات الخاصااااة بساااابب ارتفاااااع األسااااعار 
المحليااة، وإلغاااء نظااام التعريفاااة الجمركيااة لحمايااة الصااناعة المحلياااة، باإلضااافة الااى ضاااعف دور 

 . (1)ظيم األسواق والرقابة عليهاالحكومة في تن

 (: واقع المرأة العراقية في مجال السياسة:5) 

ويمكن دراسة واقع المرأة العراقية في مجال السياسة مان خاالل المنااحي الثالثاة التالياة: مشااركة   
ي الماارأة فااي الحياااة السياسااة العامااة، ومشاااركة الماارأة فااي الساالطة واتخاااذ القاارار، ومشاااركة الماارأة فاا

 السلطة السياسة. 

 : مشاركة المرأة في الحياة السياسة العامة:5/1

تتمثاال مالمااح المشاااركة السياسااية للماارأة العراقيااة ماان خااالل ظهورهااا فااي النااوادي والجمعيااات     
، وحملت اسم )النهضة النسائية( وانبثاق عنهاا ناادي النهضاة النساائي، والاذي 1923النسائية عام 

النساائية فاي العاراق، كماا نشاأت الجمعياات النساائية ذات الطاابع السياساي  يعتبر مان أول الناوادي
 .(2)1944ومنها )نادي أخوات الحرية( في عام 

وأول سفيرة رسمية للعراق  1933وشاركت المرأة العراقية ألول مرة في المؤتمرات الدولية عام    
لعراقي آنذاك عبد الكريم القاسم تعود إلى نهاية الخمسينات من القرن الماضي، وقد عين الرئيس ا

 .(3)1959في حكومته نزيهة الدليمي أول وزيرة في تاريخ العراق عام 

وقد سبق أن حققت المرأة العراقية بعضًا من حقوقها بين الحربين العالمية األولى والثانية، ثم    
 1963عام  ، إال أنه بعد االنقالب1958تقدمت بعض الخطوات في العهد الجمهوري بعد عام 

، وعلى الرغم من 2333انقلبت الظروف، ووصل حزب البعث إلى السلطة حتى سقوط النظام 
ضمن  بعض الحقوق السياسية للمرأة إال أن مجئ صدام حسين إلى  1973أن  الدستور عام 

 .(4)السلطة قد حرم الرجال والنساء من كل الحقوق السياسية والحريات المدنية تقريباً 

                                                           
، دراسة منشةورة مةن ضةمن مجموعةة مةن األبحةا  عةن علقة باالقتصاد وبإعادة اإلعمار فو العرا تعريف المسائل المت. جورج قرم (1)

  .132(، ص 2334العراق والمنطقة بعد الحرب، قضايا اإلعمار االقتصادي واالجتماعي، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ، 

لةةى اللجنةةة االقتصةةادية واالجتماعيةةة بغةةرب آسةةيا، األمةةم المتحةةدة، دراسةةة مقدمةةة إ: الحركةةة النسةةائية فةةي العةةرا . سةةميرة بيةةاتي  (2)

 .5، ص25/1/2336

 .13، صمرجع سابق،  سميرة بياتي (3)

 .9، صسابقالمرجع ال (4)
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حزب البعث سياسة االستبداد وسيطرة الحزب الواحد وعقلية إلغاء اآلخر وإحالل  حيث مارس   
الحكم الفرد محل حكم القانون، وأصبح البلد محكوما ليس من قبل المؤسسات، والهيئات 
الدستورية والقانونية، بل من خالل شبكة من المنظمات السرية، حلت محل الهيئات والمؤسسات 

 .(1)التي تصدر باسمه أو باسم مجلس قيادة الثورة بقرارات الحاكم الفردي

إذن لاام يساامح النظااام البعثااي بالمشاااركة السياسااية للماارأة، لكونااه نظامااا مسااتبدًا ال يساامح بااالرأي    
اآلخاار، حيااث اقتصاارت المشاااركة السياسااية للماارأة علااى االتحاااد العااام لنساااء العااراق الااذي يعتباار  

حقيااق أغراضااه السياسااية وإظهااار صااورته للخااارج بااأن الماارأة إحاادى أدوات النظااام الااذي يسااتخدم لت
 تمارس حقوقها السياسية.

لكااان بعاااد انتفاضاااة المعارضاااة الكوردياااة وسااايطرتها علاااى اإلقلااايم فاااي كردساااتان شااامال العاااراق    
والاذي أعااد  1991لحماية اإلقليم من النظام عام  688والسيما بعد فرض قرار األمم المتحدة رقم 

سااائية الكرديااة وبعضاها تااابع لألحاازاب السياساية، حيااث بااذلت هاذه المنظمااات جهااودًا المنظماات الن
 .(2)ملحوظة بمساعدة المنظمات الدولية للنهوض بالمرأة والذي وافق سياسة حكومة إقليم كردستان

بالرغم من كل ما حصل من  ،دخل العراق في مرحلة جديدة 0222وبعد سقوط النظام عام   
يعتبر النظام الجديد  ،الفرات اإلداري واألمني، إال أنه من الناحية السياسيةالفوضى السياسية و 

 سياسية التي لم يشهدها العراق من قبل.المكونًا لألطياف السياسية المختلفة، ذات التعددية 

 : مشاركة المرأة في السلطة واتخاذ القرار: 5/0

 ل المستويات والجوانب التالية: وتمثل مشاركة المرأة في السلطة واتخاذ القرار من خال  

 : مشاركة المرأة على مستوى السلطة المحلية: 5/0/1

علااى المسااواة باين الرجال والماارأة فاى ضامان الحقاوق السياسااية،  2335يانل دساتور العاراق لعاام    
 وقد وضع في الدستور اآللية لمشاركة المرأة في السلطة السياساية مان خاالل التمثيال النسابي )الكوتاا(

، وتساربت 2335وقد نفاذت فاي االنتخااب البرلمانياة فاي عاام  %25بحيث ال تقل مشاركة المرأة عن 
مان المقاعاد المخصصاة لمجاالس  %33، وقاد حققات المارأة 2339إلى مجاالس المحافظاات فاي عاام 

 ، إال أنه ليس هناك حتى اآلن إمرأة في وظيفة محافظ. 2339المحافظات سنة 

                                                           
 .13، صسابقالمرجع ال ،سميرة بياتي(1)

حةا  عةن: عدالةة النةوق وحقةوق ، دراسةة منشةورة ضةمن أبتقييم المرأة في الوسط السياسي.صوريا يوحنا اليشو، )باسكال وردة(   (2)

 .133( ص2336المرأة في العراق،)جامعة ديبول االمريكية: المعهد الدولي لحقوق اإلنسان،
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 ى مستوى اإلدارة العامة: مشاركة المرأة عل 5/0/0

لم تتوفر البيانات في وزارة التخطيط العراقية عن نسبة النساء في مراكز صنع القرار، وال عن     
عدد النساء الالتي يعملن في تلك المراكز، ولذلك فمن غير الممكن معرفة نسابة النسااء المشااركة 

 فى اإلدارة العامة ومقارنة نسبتها بالرجال. 

( إمارأة 86مثل مجموع عدد النسااء اللاواتي يعملان كمادراء عاامين فاي معظام الاوزارات باا) وقد ت    
( إماارأة مستشااارة، أمااا 33إماارأة يعملاان فااي وظيفااة الخبياارات ومعاونااة ماادير عااام و ) 215مااديرة، و

( وظيفاة. وهاذه 342( نسااء وظيفاة وكيال، وتمثال مجماوع تلاك الوظاائف ) 8وكالء الوزراء، فتقلد)
تختلااف ماان وزارة إلااى أخاارى ، فااأكبر عاادد موجااود ماانهن فااى وزارة الصااناعة والمعااادن الوظااائف 
( وظيفة، وتأتى وزارة التعلايم العاالى والبحاث العلماي فاي المرتباة 342( من مجموع )64ويمثل با )

ة ( وظيفاة ويليهاا وزار 36( وظيفة والمرتبة الثالثة  لاوزارة الخارجياة باا )38الثانية وتشغل المرأة فيها)
 .(1)( وظيفة31العدل با )

 : مشاركة المرأة فى السلطة القضائية: 5/0/3

ترجع مشاركة المرأة في السلطة القضائية إلى ما بعد تأسايس المعهاد القضاائي فاى بغاداد عاام     
حيااث عيناات عاادد ماان الخريجااات كقضاااة وماادعيين عااامين، وبعااد هااذه الساانة وفااي باااقي    1984

الماارأة ماان دخااول المعهااد القضااائي إلااى مااا بعااد سااقوط النظااام عااام  ساانوات النظااام السااابق منعاات
فقط ، لكن في إقليم كردساتان تعاد مشااركة  %2، وتشكل نسبة المرأة في السلطة القضائية 2333

 .(2)امرأة في مكتب اإلدعاء العام 153المرأة في القضاء أكثر نسبيًا؛ إذ تعمل 

السااالطة القضاااائية لكااان ليسااات لااا ن علاااى المساااتوى ورغااام أن المااارأة الكردياااة تشاااارك أكثااار فاااي    
 .(3)المطلوب

 : مشاركة المرأة في السلطة السياسية: 5/3

ويمكاان مناقشااة دور الماارأة فااي الساالطة السياسااية ومشاااركتها ماان خااالل عاادة جوانااب وهااى الساالطة 
 التنفيذية ، وتواجد المرأة في األحزاب السياسية، ودور المرأة في االنتخابات. 

                                                           
 . سابقمرجع  2337 – 2336وزارة التخطيط العراقى، إحصائية سنوية لسنة   (1)

 .31 – 19. ص مرجع سابقجمعية المحامين والقضاة األمريكيين،   (2)

زكار محمد أمين وهو قاضى وعضو فى الجمعية الجنائية الدوليةة، ورئةيس المحكمةة التةي تولةت محاكمةة صةدام حسةين مقابلة مع ر  (3)

 .3/1/2335الرئيس العراقي السابق، فى القاهرة بتاريخ 
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 : مشاركة المرأة فى السلطة التنفيذية: 5/3/1

لم يشهد العراق منذ استقالله تسلم المرأة سالطة رئاساة الجمهورياة أو رئاساة الحكوماة ، إال أنهاا    
وصاالت الااى منصااب وزياارة، فااأول وزياارة فااي تاااريخ العااراق كاناات نزيهااة الاادليمي فااى حكومااة عبااد 

لام يسامح للمارأة أن تتقلاد  1963ة العاراق عاام ، وبعد تسلم البعثيين سالط1959الكريم القاسم عام 
 6، أمااا فااى الحكومااة الحاليااة فتشااغل الماارأة 2333منصااب الااوزير إلااى مااا بعااد سااقوط النظااام عااام 

وزارة. وأما بالنسابة لمنصاب المحاافظين ومسااعد المحاافظ فلام تشاغله  36حقائب وزارية من أصل 
رأة فيااه إلااى منصااب مساااعد المحااافظ وقااائم أيااة اماارأة، باسااتثناء إقلاايم كردسااتان، حيااث وصاالت الماا

 مقام، إال أن مشاركة المرأة فى هذه المناصب يعتبر ضئياًل. 

 : تواجد المرأة فى األحزا  السياسية العراقية: 5/3/0

تتمثل مشاركة المرأة في األحزاب السياسية في اإلطار التنظيم  النسائي منفرد أو اإلنادماج فاي    
و ااَلخار بغاظ النظار عان الناوع، فماثاًل توجاد فاي تلاك التنظيماات النساائية التنظيم العام كاأي عضا

داخل الحزب علاى شاكل جمعياات أو اتحاادات تساهم فاي تحقياق أهاداف الحازب المؤساس لهاا مان 
 جهة، والعمل على النهوض بالمرأة وتحقيق حقوقها في المجتمع من جهة أخرى. 

العراقيااة التااي أسسااها الحاازب الشاايوعي العراقااي عااام  وماان أهاام الجمعيااات العراقيااة: رابطااة الماارأة    
ماان قباال النظااام السااابق، وتحولاات نشاااطاتها إلااى  1976وقااد تاام حظاار نشاااطاتها بعااد عااام  1953

 نشاطات سرية، مثل باقي الجمعيات التابعة لألحزاب المعارضة آنذاك. 

مية الوحياادة والتااي كاناات أمااا جمعيااة االتحاااد العااام لنساااء العااراق وهااي الجمعيااة النسااائية الرساا   
 . 2333إحدى أدوات النظام السابق، فقد انتهت نشاطاتها بعد سقوط النظام عام 

وبعد سيطرة المعارضة الكردية على إقليم كمردستان بعد فرض الحماية الدولية عليه عام    
قرار ، بدأت نشاطات الجمعيات التي أسستها األحزاب السياسية الكردية بعد حصول االست0990

، ومن أهم 0990النسبي في اإلقليم وخاصة بعد تشكيل حكومة إقليم كردستان في عام 
الجمعيات: جمعية اتحاد نساء كمردستان التابعة لحزب االتحاد الوطني الكردستاني، وجمعية اتحاد 
نساء كمردستان التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وجمعية األخوات الكردستانية التابعة 

حزب االتحاد اإلسالمي الكردي، وجمعية نساء كردستان التابعة للحزب الشيوعي الكردستاني، ل
وقد ساهمت الجمعيات النسائية الكردية في تحقيق بعض الحقوق السياسية للمرأة الكردية خاصة 
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هذه الجمعيات التي كانت تتلقى الدعم المادي والفني من المنظمات الدولية خاصة قبل سقوط 
 م. النظا
نتيجة لظهور األحزاب السياسية المتعددة  النسائية وبعد سقوط النظام زاد عدد الجمعيات    

باإلضافة إلى بعض الجمعيات النسائية األهلية ولذلك يصعب تحديد عدد تلك الجمعيات. وقد 
كانت حزبية أو مستقلة في المؤتمر الذي أقيم في ًا جمعية تعنى بحقوق المرأة سواء 04شاركت 

 ومن المحتمل أن يزيد هذا العدد بعد ذلك.  0220نوفمبر عام 

 ( واقع المرأة في مجال الصحة:6)

ويمكااان مناقشاااة الوضاااع الصاااحي فاااي العاااراق مااان خاااالل عااادة جواناااب وهاااي: المااارأة والخااادمات    
الصااحية، والماارأة كعنصاار تغيياار وتنميااة فااي المجااال الصااحي، باإلضااافة إلااى الظااروف السياسااية 

 التي تأثر بها الوضع الصحي  في العراق. واالقتصادية

 : المرأة والخدمات الصحية:6/1

تزايد اهتمام الدولة برعاية األم والطفل وانتشر العديد من مراكز رعاية األمومة والطفولة، فبعاد     
، كمااا زاد عاادد ذوات 1998( مركاازًا عااام 643( مركاازًا أصاابح )363) 1987أن كااان عااددها عااام 

نتيجاااة تطاااور التعلااايم فاااي العاااراق ورافاااده فاااي القطااااع الصاااحي مقارناااة بااابعض دول المهااان الطبياااة 
، و (1)المنطقااة، إال أن مثاال هااذه الخاادمات فااي المستشاافيات العامااة، خاصااة فااي مستشاافيات الااوالدة

انخفاض المستوى المعيشي لبعض األسر جعلهم اليحصلون على الرعاية الصحية الالزمة بسبب 
 الطبية.ارتفاع تكاليف الخدمات 

 : المرأة كعنصر في تنمية المجال الصحي: 6/0

ازداد عدد النساء من باين ذوات المهان الطبياة وذلاك نتيجاة التطاورات االجتماعياة واالقتصاادية    
التاااي حصااالت فاااي العاااراق بعاااد منتصاااف السااابعينات مااان القااارن الماضاااي و النظااار للمااارأة كمنتجاااة 

بعاادما  2336( عااام %48.88لمساااعدة للطبيااب )وليساات كمسااتهلكة فقااط، و بلغاات نساابة الماارأة ا
 .(2)2333( عام %33.44كانت تشكل )

( %33.44) 2336كما ارتفعت نسبة الطبيبات المتخصصات ، فقد بلغت حسب إحصائية     
(، وأما طبيبات األسنان فتفوق نسبتهن نسبة الذكور؛ إذ %38والطبيبات غير المتخصصات )

                                                           
 . سابقمرجع ، 2337،  2331وزارة التخطيط العراقية، احصائية سنوية لسنة  (1)

  .قسابمرجع االتحاد العام للنساك،  (2)
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المرأة بين أطباء األسنان فقط إال أن نسبتها فى التخصصات  (، ورغم تفوق نسبة%55.55تبلغ )
والمجاالت الطبية األخرى هي أقل من الذكور لكنها تعتبر غير قليلة، وستزيد نسبتها في 
المستقبل ألنه ليس هناك تمييزًا في مجال التعليم واتجاه الفتيات نحو الدراسات الطبيية، بل هناك 

اث مثل تفضيل اإلناث للدراسة في مجال التخصصات الطبيية في التميزات إيجابية لصالح اإلن
 مجاالت أمراض النساء والتوليد. 

 : تأثير المصادر االقتصادية والحرو  على الوضع الصحى العراقي: 6/3

ترتبط مستوى الرعاية الصحية في العراق بالظروف والتقلبات االقتصادية والسياسية التي مر    
ن العراق من الدول التي تمتعت بمستوى عال في مجال الرعاية الصحية، إال بها العراق. فقد كا

( أدى إلى تراجع النفقات 1988 – 1983أن دخول العراق في الحرب العراقية اإليرانية )
المخصصة لمجمل المجاالت، ومنها المجال الصحي، بسبب الزيادة المتسلسلة في النفقات 

وفى تلك  %95تدهورت الظروف بنسبة  1993صادي عام العسكرية، وبعد فرض الحصار االقت
الفترة ارتفعت نسبة حاالت اإلجهاض وحاالت وفاة األمهات، وانتشرت األمراض بسبب نقل 

 . (1)الغذاء، وانخفاض الرعاية الصحية 

فقد انتشرت الفوضى والعنف الطائفي، وواجه العراق حالة  2333أما بعد سقوط النظام عام    
انية، إضافة إلى هجرة األشخاص إلى أماكن أكثر أمنًا، وقد قدمت األمم المتحدة في طواريء إنس

. والسيما (2)، أن هناك ثمانية ماليين شخل مهددون وبحاجة إلى مساعدات فورية2337يناير 
 شخصًا في كل يوم. 94ـ بألف مدني ما يقدر  343الذي بلغ عدد القتلى فيه حوالي  2336في 

ادر الطبااي فااي العااراق بااالظروف األمنيااة ؛ إذ أدى إلااى الناازوح والهجاارة إلااى مناااطق كمااا تااأثر الكاا   
أكثاااار أمنااااًا فااااي العااااراق أو إلااااى خارجااااه، ألنهاااام أصاااابحوا مسااااتهدفين ماااان قباااال الميلشاااايات الطائفيااااة، 

 والعصابات الذين يختطفونهم ويفرجون عنهم مقابل المبالغ المالية نتيجة الفرات األمني. 

ًا من العوامل التي تؤثر على صحة المرأة ومنها الفقر وارتفاع تكـاليف الـدواء كما أن هناا عدد
 و الخدمات الطبيةن واألعراف االجتماعية ويمكن اإلشارة إليها فيما يلي: 

                                                           
(1) www.unicef.org/speialsession/about/sgreport-paf/09maternal morality -d7341 Insert- English . 

PDF.(79)  
"، تقرير للمنظمات غير الحكومية،) بيةروت: مركةز دراسةات الوحةدة في العرا الحروب وااللتالل . جميس بوندر، وسلن هوري  (2)

 . 159(، ص  2338العربية،

http://www.unicef.org/speialsession/about/sgreport-paf/09maternal%20morality%20-d7341
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 : ارتفاع التكاليف الطبية: 6/3/1

 تأثر الوضع المعيشي للمجتمع العراقي بسبب فرض الحصار منذ أوائل التسعينات من القرن    
الماضي، حيث أدى إلى تفاقم في الظروف المعيشية للكثير من األسر. هذا باإلضافة إلى تراجع 
الخدمات الطبية وارتفاع تكاليفها، فمثاًل أشارت التقارير الدولية بأن تكاليف الوالدة التي كانت 

 ،2333( دوالر 833مجانية ومتوفرة في المستشفيات العامة من قبل، أصبحت اصبحت تكلف )
 . (1)ولذلك لجأ الكثير من األمهات إلى الوالدة عند القابالت

 : األعراف االجتماعية:  6/3/0

تعتباار بعااض العواماال الثقافيااة واالجتماعيااة  إحاادى أهاام المعوقااات أمااام الماارأة للحصااول علااى     
الخااادمات الطبيياااة والسااايما النسااااء فاااي األريااااف، حياااث تعاااانى المااارأة مااان مشاااكلة الجهااال الصاااحي 

تعرض إلى العنف والتعب الجسدي، باإلضافة الى المعتقدات االجتماعية والدينية الخاطئة التي وت
 تحد من ارتقاء الوضع الصحي لها. 

 :(: واقع المرأة العراقية في المجال االجتماعي7

تعااااني المااارأة العراقياااة مااان تراكماااات الواقاااع االجتمااااعي واالقتصاااادي، والثقاااافي، وتواجاااه واقعاااا    
اعيااا متحفظااًا، وذلااك لتااأثير العالقااات الساالطوية والنظااام الااذكوري فااي العائلااة، باإلضااافة إلااى اجتم

وضااع العااراق عامااة والااذي تااأثر بجملااة ماان الصااراعات المحليااة واإلقليميااة والعالميااة، تتجلااى فااي 
مظاهر العنف وانتهاك حقوق اإلنسان والقمع الفكري والجسدي، وتأثرت قايم المجتماع ومنهاا ثقافاة 
احتاااارام دور الماااارأة واإليمااااان بطاقتهااااا وممارسااااة أدوارهااااا فااااي المجتمااااع، بساااابب مااااا خلفااااه النظااااام 

 (2).االستبدادي والحصار االقتصادي والفكري 

وبالرغم من أن العراق طرف من أطراف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،    
لقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة األمور والذي يسلتزم بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة ل

المتعلقة بالزواج والعادات العائلية، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، ألن الوضع 
االجتماعي للمرأة يالحظ فيه مختلف أشكال التمييز، إلى درجة التعرض للقتل بدافع الشرف، 

                                                           
(1) Women for Women International Stronger.Women Stronger Nations: Report Series,2008 IRAQ  

REPORT. Pg  24.   

، دراسةة منشةورة ضةمن األبحةا  عةن "عدالةة النةوق وحقةوق المةرأة فةي مجتمةعالمرأة العراقية بين القانو  و قافةة ال.فوزية العطية (2)

 .56، ص2336العراق " )جامعة ديبول االمريكية: المعهد الدولي لحقوق اإلنسان
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.حيث كان ال يالحق (1)العنف ضد المرأة وغسل العار، حيث أعربت لجنة سيداو عن قلقها تجاه 
 فاعلها وال يعاقب عليها كبقية الجرائم.

تصاانف هاااذه الجاارائم بجااارائم الشاارف فاااي  2331ومنااذ صاادور قااارار مجلااس قياااادة الثااورة عاااام     
التشااااريعات القانونيااااة، والتااااي تعتبر)القتاااال باااادافع الشاااارف( ظرفااااًا مخففااااًا، وتفاااارض علااااى مرتكبيهااااا 

، باسااتثناء حكومااة إقلاايم كردسااتان التااي تعتباار القتاال (2) عاال منهااا ردعااا ل خااريناألحكااام التااي ال تج
 بدافع الشرف ظرفًا مشددًا.

ومن المشاكل التي تواجهها المرأة مشكلة الزواج المبكر، إضافة إلى استخدام النساء كأدوات     
هذا ماكان يحدث في للمقايضة والهدايا بين القبائل للتبادل والتعويض في الخالفات القبلية، و 

المناطق النائية وذات التنظيمات القبلية القوية، أما بالنسبة لختان اإلناث فال يعتبر عادة شائعة 
في العراق خصوصا في المناطق الوسطى والجنوبية، إذ أشارت تقارير المنظمات الدولية إلى أن 

يان بمحافظة كركوك هناك حاالت من الختان في المناطق الشمالية خصوصًا في منطقة جرم
 .(3) وهي مبنية على ممارسات دينية وتقليدية

كمااا أن الظااروف التااي ماار بهااا العااراق فااي ساانوات الحاارب مااع إيااران أدت إلااى انتشااار بعااض     
الظواهر كظاهرة األرامل الالتي فقدن أزواجهن في الحارب، حملاتهن مسائولية إعالاة األسارة، فاأدت 

قاضاايهن أجااورًا أقاال ماان الرجااال، هااذا باإلضااافة إلااى ظااروف إلااى اتجاااههن إلااى سااوق العماال، وت
الحصااار االقتصااادي وبهاااا تفاقماات مشاااكلهن المادياااة واالجتماعيااة بساابب الغاااالء المعيشااي، كماااا 
دفعاات الظااروف الشااباب إلااى الهجاارة للخااارج والهااروب ماان الواقااع فااأدى ذلااك إلااى انتشااار ظاااهرة 

تماعيااة إلااى طبقتااين بااين الااذين يعيشااون داخاال العنوسااة، وكااادت أن تتغياار مالمااح الطبقااات االج
  العراق دون أن يكون لديهم أحد من أسرتهم في الخارج والذين لديهم أبناء في الخارج.

وبعد سقوط النظام انتشرت الفوضى بسبب التوتر األمني والعنف الطائفي خصوصًا في     
ًا وخارجيًا، ورغم أنه من المناطق الوسطى، حيث دفعت الكثير من األسر إلى النزوح داخلي

الصعب تحديد النسبة لذلك إال أن هناك بعض التقارير التي أعدتها المنظمات الدولية تعطي 
. كما ظهرت النساء االنتحاريات وهي ظاهرة لم يشهدها ( 4)ماليين 3مؤشرات تزيد على أنهم 

                                                           
(1) Nadje Al-ali & Nicola Pratt.What Kind of Deliberation ?,Women And Occupation In Iraq (USA: 

California University Press, 2009 ,pg:58.  
 ( من قانون العقوبات العراقية.439المادة ) (2)

 .132-131"، ص2335 -المواطنة والعدالة-"لقو  المرأة في الشر  األوسط والشمال افرقيا.فريدم هاودس (3)

 .151، ص: مرجع سابقجيمس بوند، ويسلي ناهوري (4)
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الذين ينتمون إلى  العراق من قبل، حيث تشير التقارير الصحفية أن أغلبهن من زوجات هؤالء
 تنظيمات إسالمية متطرفة، أو متخلفات عقليًا يتم استغاللهن إلجراء العمليات االنتحارية.

 (: واقع المرأة الكردية في العراق:8) 

أغلااب ماااا عااارض عاان واقاااع المااارأة العراقياااة ينطبااق علاااى المااارأة الكردياااة ماان حياااث التشاااابه فاااي    
انااب األخاارى بساابب كونهااا ماان القوميااة الكرديااة والتااي أوضاااعها، إال أنهااا تختلااف فااي بعااض الجو 

تشكل جزءا من الصراع السياساي الاداخلي فاي العاراق مان جهاة،  وخصوصايات كال مجتماع علاى 
 حدة حسب مكانته التاريخية والسياسية والثقافية والدينية من جهة أخرى.

رضاة إلاى ضاغوطات ذاتياة وتعتبر معاناة المرأة الكردية أكثر من باقي النسااء األخرياات، فهاي مع
واجتماعية واقتصادية مضاعفة، أي تعتبار معاناتهاا معانااة مزدوجاة، سياساية وإنساانية إلاى جاناب 

 التراكمات العائلية.

بعاد فارض الحماياة الدولياة  1991لكن الفرصة التي سنحت لكردستان العراق منذ االنتفاضة عاام 
فاي شامال العاراق، أدت إلاى تغييار فاي الحيااة على اإلقلايم وتشاكيل برلماان وحكوماة محلياة كردياة 

االجتماعية، حيث حررت الشعب الكردي من الظلم وسياسة القمع واالساتبداد الاذي مارساه النظاام 
الساابق. وقااد تاام التغلااب علااى بعااض القضااايا التااي عانتهااا الماارأة الكرديااة منااذ مجاايء البعثيااين إلااى 

 حية الزالت مستمرة.السلطة، إال أنها لم تكتمل بل المجهودات اإلصال

وهذه التغيرات التي حصلت في إقليم كردستان العراق وفرت للمرأة فرصة العمل من أجل استكمال 
، إذ لاام تكاان معروفااة (1)حقوقهااا عباار المنظمااات الجماهيريااة والنسااائية، ومنظمااات المجتمااع الماادني

 .2333قبل سقوط النظام عام 

 قيــة:اً: الدراما التلفزيونية العراـــــثاني

"تعتبر الدراما التلفزيونية من أكثر األشكال الدرامية في العصر الحاضر لما تتمتع به من     
خصائل وإمكانيات تفيد من االنتشار الجماهيري للتلفزيون، األمر الذي يجعل من الضروري في 

لعادات السلوكية الدراسات اإلعالمية االهتمام بدارسة الدراما التلفزيونية والتي تشارك في تغيير ا
وتعديل القيم األخالقية، من خالل تقديم أنماط إيجابية، كما تشارك في معالجة المشكالت 

                                                           
، دراسة منشورة ضةمن مجموعةة مةن األبحةا  في كردستا  بصورة خاصةواقع المرأة في العرا  بصورة عامة و .كالويز جباري (1)

 .148( ص2336عن عدالة النوق وحقوق المراة في العراق، )جامعة ديبول األمريكية: المعهد الدولي لحقوق اإلنسان
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حيث ارتبطت الدراما بالمسرح إذ لم تكن الفنون األخرى  (.1)المجتمعية من خالل المواد والصورة" 
بها من خصائل مميزة، ، وانتشرت عبر الشاشات التلفزيونية؛ نظرًا لما تتمتع (2)قد عرفت طريقها

وقد كانت الدراما التلفزيونية واحدة من المواد و البرامج التي تعطي ميزة لمحطاتها، وكانت بعض 
الدول العربية ذات حركة فنية نشطة أسرع من غيرها في انتاج الدراما التلفزيونية كمصر، 

بالدراما من قبل  وسوريا، ولبنان وقد عرفت هذه المسلسالت بنجاحها وبذلك بدأ االهتمام
ويمكن التعرف على مفهوم الدراما التلفزيونية العراقية من (. 3) المحطات التلفزيونية في المنطقة

 خالل دراسة نشأتها وتطورهان وواقعها في الوقت الراهن كالتالي:

 (: البدايات والتطور:1) 

ر التلفزيون العراقي عام    سبقت الدراما السينمائية الدراما التلفزيونية في العراق، ومع ظهو   
بدأ تقديم التمثيليات والمسرحيات التلفزيونية؛ إذ كانت الحركة المسرحية نشطة أنذاك، إال  1956

أن الدراما التلفزيونية بمفهومها الحالي لم تنتج إال بعد وصول أجهزة التقطيع )المونتاج( في نهاية 
 -لتغطية مناطق )الحكم الذاتي(  1967وك عام وبعد افتتاح التلفزيون الكردي في كركالستينات. 

الحالي بدأت المحاوالت إلنتاج الدراما التلفزيونية، وقدمت في السبعينات  -إقليم كرردستان العراق
عدد من التمثيليات والسهرات التلفزيونية ومن ثم المسلسالت باللغة الكردية لتحاكي واقعًا 

وبذلك وجدت في العراق الدراما  باللغة العربية وباللغة اجتماعيًا للقومية الكردية في العراق، 
ظهور وتطور الدراما التلفزيونية العراقية من خالل تناول السينما فيمكن مناقشة الكردية. 

 والدراما التلفزيونية باللغتين العربية والكردية بشكل مفصل كمايلي:

 : السينما العراقية باللغة العربية والكردية:1/1

 تاخ السينمائي العراقي باللغة العربية:أ. اإلن

عرفت السينما في العراق منذ عرض الفيلم من )السينما توغراف( ليلة األحد تموز/ يوليو عام   
في دار الشفاء "الكرخ" وقد عرضت األفالم في البستان مالحق )عباخانة( في مساء كل  1939

ل الت، وبذلك تكون "بلوكي" هي أول ثالثاء وعرفت )بسينما بلوكي( نسبة إلى تاجر مستورد 

                                                           
 .111( ص 1997توزيع ، قاهرة: دار الفجر للنشر وال)الالدراما في اإلذاعة والتلفزيو ، سامية أحمد علي، عبد العزيز شرف . (1)

 .37(، ص 2332، دارالفكر العربي ،قاهرة: ال)البناء الدرامي في الراديو والتلفزيو   عدلي سيد محمد رضا . (2)

 .48ص( 2332 ألردن: عمان ،)امسارات الدراما التلفزيونية  عدنان مدانات . (3)
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دار عرض تفتح في بغداد، وبعدها تعددت دور العرض مثل )عيسائي(، )ألومبيا، سنترال سينما، 
 .(1) السينما العراقي، السينما الوطني(

وفي العشرينات من القرن الماضي تم تصوير فيلمين في بغداد هما )مناظر الحفلة الربيعية   
 .(2)1927)تدشين طائرة بغداد( وعرض في سنة  للجيش العراقي( و

وفي الثالثينات إثراتساع العروض، وتكاثر الدور وازدياد اهتمام الصحافة بالسينما قامت عدة   
محاوالت إلنتاج أفالم في العراق إال أنها لم تنجح، لكن شارك بعض هواة السينما في عدة أفالم 

شاركت في فيلم )العزيمة(الذي أخرجه كمال سليم،  مصرية وسورية منهم )نزهت العراقية( التي
 .(3)حيث تعتبر أول امرأة عراقية شاركت في التمثيل السينمائي

إال  1942وفي مطلع األربعينات أسست )شركة أفالم بغداد المحدودة( أجيزت في أواخر عام   
قبل)شركة أفالم بدأ إنتاج أول فيلم عراقي من  1946أنها لم توفق أيضًا بالنجاح، وفي عام 

الرشيد العراقي_ المصرية( وهو فيلم )ابن الشرق( من إخراج نيازي مصطفى ومثل فيه عدد من 
الفنانين العرب والعراقيين، كما أنتجت شركتان هما شركة )أصحاب السينما الحمراء( وشركة 

بدرخان، ومن والذي أخرجه أحمد  1941)اتحاد الفنيين المصرية( فيلم )القاهرة_ بغداد( في عام 
ثم أخرج المخرج الفرنسي أندريه شوتان فيلم )علياء وعصام( ومثل فيه إبراهيم جالل وسليمة مراد 

 . (4)وجعفر السعدي وتعتبر هذه البداية الحقيقية للسينما العراقية

حيث اعتمدت السينما في العراق على القطاع الخاص لالستيراد والتوزيع األفالم وكذلك    
الذي حظر استيراد وتوزيع  1973نه توقف إثر صدور قرار مجلس قيادة الثورة في عام اإلنتاج لك

ألفالم  إلى داخل بالدولة، وأصبحت صناعة السينما حكرًا على الدولة بناء على توجيهات ل
  (5)سياسية

رية وفي الثمانينات ظهر نمط جديد لألفالم السينمائية الروائية والتسجيلية وهي األفالم العسك   
أو الحربية التي تعرض واقع الحرب العراقية اإليرانية والتي حظيت باالهتمام من قبل المؤسسات 

                                                           
 .238( ص 1982عرفة، مارس/ آزار، ) القاهرة: عالم الم السينما في الولن العربي .جان الكسان (1)

 .238، صمرجع سابق .جان كسان (2)

 .239، صسابقالمرجع ال (3)

 .243، صسابقالمرجع ال ( 4)

 .92(، ص1998، ) القاهرة: المجلس األعلى للثقافة، السينما العربية المعاصرة .سمير فريد (5)
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الرسمية المعنية المتمثلة في المؤسسة العامة لإلذاعة والتلفزيون، ووحدة اإلنتاج السينمائي، 
 ارة الدفاع.والمؤسسة العامة للسينما، ووحدة التصوير والسينما في دائرة التوجيه السياسي لوز 

وكل من )الحدود الملتهبة،  1981وقد انتجت األفالم الضخمة ومنها )القادسية( عام    
 .(1)1985المنفذون، صخب البحر، شمسنا لم تغب( في عام 

حين أخرجت )خيرية منصور( فيلم  1988وكان اإلخراج السينمائي محصورًا على الرجال حتى   
، كما أخرجت )ميسون الباججي( 1992على مائة( في سنة )ستة على ستة( ومن ثم فيلم )مائة 

، ورغم للقول بأن السينما توقفت في التسعينات 1993فيلم )المرأة العراقية صوتا من المنفى( عام 
بسبب الحصار االقتصادي إال أن معدل اإلنتاج السينمائي لم يتجاوز في السنة فيلمًا منذ عام 

          نتاج العراقي من األفالم السينمائية حوالي إلى اآلن، حيث يقدر معظم اإل 1946

 فيلمًا.73

وقد شهد العراق في الستينات والسبعينات من القرن الماضي موجة من افتتاح دور العرض    
السينمائي وكانت تعرض فيها األفالم الهندية واألمريكية والمصرية و منذ بداية الثمانينات تراجع 

أما في التسعينات أغلق الكثير من دور العرض السينمائي إثر الحصار إقبال الجمهور عليها، 
االقتصادي والذي أدى إلى تراجع مستوى المعيشة ومنع استيراد المواد الخاصة بصناعة السينما، 
واضطر القائمين باألعمال السينمائية باخراج األفالمهم بتقنية الفيديو لكن برؤية سينمائية 

العرض السينمائي، كما تراجع استيراد األفالم، وتحولت الصاالت  وبغرض عرضها في أدوار
العرض السينمائي إلي عرض األفالم الفيديو واالقراص الليزرية الهابطة حتى تكاد تختفي اليوم 
دور العرض السينمائي في العراق، وبذلك عزفت العوائل والنساء عن الذهاب إليها؛ واقتصرت 

ذلك إلى تراجع السينما وأهميتها في وجهة النظر الجمهور، فتدنت  جمهورها على المراهقين فأدى
المهنة السنمائية شيئًا فشيئًا حيث لم يتمكن القائمين بالسينما النهوض بها، وأثر على اقدام المرأة  

انتقلت ملكية صناعة السينما من القطاع العام إلى  2333،  أما بعد سقوط النظام عام (2)فيها
 يزال  يعتبر إنتاجها محدودًا.شركات خاصة وال

  . اإلنتاخ السينمائي العراقي باللغة الكردية:

                                                           
 في القاهرة.16/2/2339بهجت الجبوري، بتأريخ  مقابلة مع الممثل العراقي  (1)

 .25/8/2339لناقد السينمائي هاوار مصطفى خان، بتاريخ مع ا حديث هاتفي (2)



 76 

حسب ماذكر  1955بدأت محاوالت إلخراج األفالم السينمائية باللغة الكردية في العراق عام  
هةوليَر لة كؤن بإسم ) 1972المخرج والممثل حاجي مكي، حيث يرجع أول فيلم كردي إلى عام 

سعيد زنكةنة ، حيث سبقت االشارة اليها تم احتكار صناعة السينما في العراق  للمخرج( ونويَدا
نشاطات الكردية ال، وتم حظر 1973من قبل الدولة إثر صدور قرار مجلس قيادة الثورة في عام 

حيث تم  -قوات المعارضة الكردية المسلحة –في العراق، وبدأ المحاوالت من قبل بيشمركة 
للمخرج زوهير عبد المسيح، وتوقفت تلك  1974عام  (بةرةو خؤرم )إخراج فيلم واحد بإس

، وبذلك ظهرت األفالم السينمائية العراقية باللغة 1975المحاوالت إثر  نكسة الثورة الكردية عام 
الكردية خارج العراق من قبل الكرد المهاجرين في أوروبا وأمريكا وأستراليا، وإن معظم المخرجين 

خرجون أفالمهم باللغة الكردية في الخارج إال أنها التحسب على األفالم العراقية الكرد رغم أنهم ي
 ألنهم هاجروا منذ سبعينات القرن الماضي وأخذوا جنسيات تلك الدول. 

وفي ثمانينات القرن الماضي التحق طالب الكرد بمعهد سينيمائي ببغداد وأخرجوا عدت أفالم 
ست بغرض عرضها في أدوار العرض السينيمائي، وبعد سينمائية في اطار مشروع تخرجهم ولي

تخرجهم لم يعمل أي واحد منهم  في صناعة السينما أنذاك؛ نظرًا لألسباب السياسية وعدم أهتمام 
النظام باالنتاج السنمائي الكردي، فأظطر بعضًا منهم بالعمل في مجال االنتاج السينمائي باللغة 

 حسني.العربية ومنهم خليل شوقي وكامران 

د.  للمخرج (بوكي كوردستانبانتاج فيلم سينمائي باللغة الكردية إال فيلم)السابق ولم يبادر النظام   
بعد ما عمل النظام السابق اإلبادة الجماعية وتدمير القرى الكردية  .(1)،1989جعفر علي عام 

تجميل مالمح واستخدام األسلحة الكيماوية ضد الشعب الكردي، وقد أنتج ذلك الفيلم بغرض 
صورة النظام وعدم قيامه بتلك العمليات؛ بدليل عرض في الخارج بجانب الحملة اإلعالمية بأن 

 الكرد وهم يعيشون في األمان واالستقرار ولم يتعرظوا لإلبادة الجماعية.

عاد بعض المخرجين  1991وبعد سيطرة المعارضة الكردية على إقليم كردستان العراق عام 
هجر الذين أستفادوا وتعلموا من مدارس السينما الغربية إلى اإلقليم إلخراج األفالم الكرد في الم

 1992( عام شيَرؤالكردية بمساعدة وتمويل الشركات األجنبية، حيث أخرج هونر سليم فيلم )
ويعتبر تلك األفالم من األعمال الضخمة على مستوى العالم؛  وشارك الفيلم في مهرجان فينيسيا

                                                           
 .مصدر سابقحديث هاتفي مع الناقد السينمائي هاوار مصطفى خان،  (1)
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لها في المهرجانات العالمية، وكان هدفهم طرح القضية الكردية في الخارج برؤية بدليل دخو 
(، بستيَك سنورانسانية حيث أنتج أغلب تلك األفالم باللغة الكردية برفقة اللغات األجنبية مثل:)

( للمخرج هونر سليم، وتمت توزيعها في أوربا والواليات المتحدة بذي بوك و بذي ئازادي كردستان)
 مريكية. األ

تحسن المستوى االقتصادي لإلقليم نسبيا بفضل ارتفاع ميزانية  2333وبعد سقوط النظام عام 
العراق واستقرار الوضع األمني في اإلقليم، حيث بدأت وزارة الثقافة في إقليم كردستان العراق 

رة عامة تشجيع المخرجين الكرد في الخارج إلخراج أفالم سينيمائية لعرض الوضع العراقي بصو 
( للمخرج كيلو متر صفرولمعالجة قضايا الشعب الكردي بصورة خاصة، وقد أنتج فيلم )

، كما أنتج (1)والذي شارك في مهرجان كان السينمائي الثامن والخمسين 2334)هونرسليم( عام 
للمخرج )بهمن القبادي( وشارك فيلمه في عدة مهرجانات  2335( عام ةكانيش دة فرنكيسةلَفيلم )
لية وأهمها مهرجام كان وقد حصل فيه على جائزة الكاميرا الذهبية، كما أخرج شوكت أمين فيلم دو 
والذي شارك في مهرجان القاهرة الدولي الحادي والثالثين ضمن  2337( عام ثةرينةوة لةتةم)

 .(2) األفالم المثيرة للجدل، كما شارك فيلمه في عدة مهرجانات دولية في آسيا وأوروبا

وقد شارك خمسة وعشرون فيلمًا كرديًا في إقليم كوردستان في مهرجان السينما الكردي الرابع في 
 لندن عام 2336 )3(. 

وأقيم المهرجان الخامس في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق شارك فيها ثالثون فيلما 
تحت  2339بر من ضمنها عدد من األفالم األجنبية. وتواصل المهرجان السادس في ديسم

 03فيلمًا توزعت بين  127المهرجان بلغت  في االفالم التي شاركتأشراف عمدة لندن بانكلترا، و 
 . (4)فيلمًا وثائقياً  55فيلمًا قصيرًا الى جانب  53فيلمًا طوياًل، وأكثر من 

سؤلَي )شركة ( و ناريَن فيلموقد أسست عدة شركات إلنتاج أفالم سينمائية في اإلقليم منها شركة ) 

(.ذاني طةلباسم ) 2337( التي أنتجت أول فيلمها عام فيلم  

                                                           
 .2335، كتوبرأ24، 9827، العدد الشر  األوسطجريدة  (1)

 .2338أغسطس، 23، 13858، العدد الشر  األوسطجريدة  (2)

(3) www.akhbar.ma_i12621_5.html-1/3/2009.   
 (4). www.almustaqbal.com /29/12/2009 زيارة الموقع 

http://www.akhbar.ma_i12621_5.html-1/3/2009
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وشارك فيلم )ضربة البداية( في المهرجان الدولي الرابع العشر في كوريا الجنوبية وحصل    
كما حاز على جائزة التنويه الخاص  0229على جائزة من ضمن اأفالم المسارات الجديدة عام 

 .(1) سفي مهرجان دبي السينمائي الساد

على الرغم من الفترة القصيرة النطالق الحركة السينمائية إلنتاج األفالم الكردية في العراق إال و  
أنها تشكل خطوة حيوية في هذا االتجاه، في حين ظلت السينما العراقية لألفالم العربية تعاني من 

وكذلك  1993 االنحصار وغياب صناعتها نظرًا لتأثير عواقب الحصار االقتصادي بعد عام
، وقد 2333بسبب التوتر األمني والعنف الطائفي الذي واجهه العراق بعد سقوط النظام عام 

 أغلقت كثير من دور العرض السينمائي في العراق وتحولت إلى مجرد مخازن.

 الدراما التلفزيونية العراقية: :1/0

 أ.الدراما التلفزيونية العراقية باللغة العربية:

وكان  1956ال التلفزيونية الدرامية في العراق مع بداية ظهورالبث التلفزيوني عام بدأت األعم   
 . (2)كيلو واط 533مقتصرًا على مدينة بغداد وضواحيها من مرسلة تلفزيونية بقدرة 

وقد عرضت التمثيليات للفرق المسرحية الشعبية في التلفزيون على الهواء مباشرة إذ لم تكن   
سجيل موجودة، وكانت الحركة التمثيلية المسرحية نشطة قبل بدء ظهور أجهزة الفيديو للت

  (3)التليفزيون وقد اعتمد التليفزيون على أعمال هذه الفرق.

وفي بداية الستينات ومع وصول أجهزة الفيديو وفرت إمكانية التلفزيون لتسجيل التمثيليات    
يونية من الشكل المسرحي إلى وعرضها في أوقات محددة، وقد تطورت التمثيليات التلفز 

التمثيليات الواقعية التي تتوفر فيها المشاهد الخارجية إال أنه لم يكن باإلمكان إنتاج المسلسالت 
 إال بعد وصول أجهزة للتقطيع )المونتاج( في نهاية الستينات.

ة والذي كان في ثالث عشرة حلق 1969وقد أنتج أول مسلسل باسم )فارس بني حمدان( سنة    
من إخراج )عما نويل رسام( وبطولة) فخري العقيدي(، حيث أثار رغبة لمشاهدين لمتابعة 

 . (1) المسلسالت العراقية، وبعدها وفر اإلنتاج المسلسالت والتمثيليات

                                                           
(1) www.almadapaper.net/news1/3/2009  

 -اإلعالم ) جامعة القاهرة: كليةة ماجستير غير منشورةرسال، " التليفزيون ودوره التربوي في حياة الطفل العراقيمظفر مندوب: (2)

 .85، ص.96(، ص1983قسم إذاعة 

 .سابق مصدر، بهجت الجبوري معمقابلة  (3)
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وقد شاركت المرأة في مجال التمثيل منذ الخمسينات، إال أن مشاركتها كانت قليلة من ناحية    
 نات.العدد إلى مطلع السبعي

ومن أهم الممثالت الالتي ظهرن في بدايات األفالم السينمائية واألعمال الدرامية التلفزيونية:   
)ناهد الرماحي، زينب، زكية الزيدي، سليمة خضير، فاطمة الربيعي...( وقد استعان المخرجون 

 بالرجال للقيام بأدوار المرأة حتى إلى ما بعد ظهور الممثالت بأعداد كثيرة.

قد اقتصر إخراج الدراما التلفزيونية على المخرجين الرجال وال يزال عدد المخرجات قلياًل؛ إذ و    
ال يتجاوز اربع مخرجات فقط. وفي مجال التأليف فإن هناك بعض الممثالت ساهمن في كتابة 
بعض األعمال الدرامية إال أن عددهن قليل؛ إذ اليتجاوزن الخمسة لحد االن، أما في مجال 

اج فهناك بعض الممثالت يمارسن اإلنتاج او يعملن كمنتجات إال أنهن ممثالت بالدرجة اإلنت
األولى، أما في مجال النقد فهناك بعض الرائدات يشاركن في المهرجانات كلجان تحكيم، و 

  البعض منهن لديهن الحضور في الصحف والمجاالت من خالل مقاالتهن.

في العراق منذ ظهورها بإستراتيجية الدولة في ظل النظام وقد ارتبطت الدراما التليفزيونية    
السابق ومعظم القائمين بالعمل في الدراما التلفزيونية هم الموظفون في المؤسسة العامة للسينما 
والمسرح أو المسرح القومي أو هيئة إذاعة وتلفزيون العراق، حيث لم تتجاوز أعمالهم عملين أو 

ظهر القطاع الخاص متمثاًل بشركة )الديار لإلنتاج  1993سنة  ثالثة أعمال في السنة، وبعد
الدرامي( وشركة )بابل( باإلضافة إلى بعض المنتجين المنفذين لرأس المال الخارجي في كل من 
سوريا واألردن وبعض الدول األخرى، وقد انتجت األعمال الدرامية إال أنها لم تف بالحاجة 

اقية وكان أكثر اعتمادهم على الدراما المصرية وأخيرًا األردنية المحلية للقناة التلفزيونية العر 
 والسورية.

اتسع هامش الحرية وقدمت قناة الشرقية مجموعة من األعمال  2333وبعد سقوط النظام عام    
كادت تنهض بالدراما التلفزيونية العراقية التي كانت تراجعت بسبب الحصار االقتصادي، إال أنها 

الصعبة بسبب األوضاع األمنية المتردية، وقد أدى ذلك إلى هجرة الممثلين واجهت الظروف 
والمخرجين والمؤلفين والفنيين خارج البلد، خصوصا إلى سوريا واألردن، حيث واصلوا إنتاجهم 

                                                                                                                                                                      
وهو من المؤلفين و الممثلين القدامى والذي جسد دور بطولة أول  .18/2/2339بالقاهرة  بتاريخ  مع فخر العقيدي،مقابلة مع  (1)

 .اهرةي العراق، بالقمسلسل ف
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هناك لكنه  افتقد البيئة األصلية واألجواء العراقية، باإلضافة إلى تشتت الفنانين بين مختلف 
 الدول.

 ما التلفزيونية العراقية باللغة الكردية: . الدرا

إن اختالف التركيبة السكانية تنعكس على وسائل اإلعالم، حيث تعيش في العراق قوميتان     
رئيسيتان )القومية العربية، والقومية الكردية( وبذلك توجد في العراق الدراما التلفزونية بلغتين 

ن العراقي في بغداد عرضت بعض البرامج واألغنيات )العربية والكردية(، ومنذ افتتاح التلفزيو 
لتخاطب بها  18/11/1967الكردية. وقد فتحت الدولة محطة تلفزيونية في مدينة كركوك بتاريخ 

 .(1)الشعب الكردي في العراق

وبعد بدء التلفزيون الكردي في كركوك بدأت المحاوالت لتقديم األعمال الدرامية الكردية وقد    
من تأليف عمر علي أمين وإخراج سمير  1973( في عام طةزيضي وجاوي ضيية )عرضت تمثيل

فائق ومثلت فيها )دايكي أريان( التي تعتبر أول ممثلة كردية لألعمال الدرامية الكردية التلفزيونية 
( شاركت فيها الممثلة )كزيزة عمر( بنت مؤلف العمل، وكان ذينيَكي قولَوقدمت بعدها تمثيلية )

أنتجت مجموعة من األعمال  1991ساء قلياًل في بداية الدراما الكردية، وفي سنة عنصر الن
( وفي بوكةبةبارانة( )ئاذاوة( )خامني مةكرباز( )بريهةلَكةن( )خةوةكةي مامة ليالتلفزيونية ومنها )

( وكان يتألف من ستة حلقات من تأليف عمر على شلةخةجيَعرض أول مسلسل ) 1971سنة 
 .(2) ين العزاوي أمين وإخراج حس

من تأليف جليل زنكنة وإخراج سلمان كاكائي وعماد  1973( في عام مةرةزةوأنتج مسلسل )   
( في ثماني حلقات من رواية جليل زنكنة ونقلها إلى ذالَةعرض مسلسل ) 1985بهجت وفي سنة 

الدرامية  . حيث تعتبر من أشهر األعمال(3)كتابة تلفزيونية كاوة أحمد مرزة وإخراج ناصر حسن
والتي ال يزال يعاد بثها في المناسبات، كما حظيت الدراما الكردية بجماهيرية واسعة رغم قلة 
األعمال وبدائية المستوى ألنها تعرض الواقع االجتماعي للشعب الكردي، وقد نشطت األعمال 

كردية أي في فترة المفاوضات بين المعارضة ال –( 1975-1973الدرامية الكردية في سنوات )

                                                           
إذاعة حسن وصفي:"  -.16،ل 2335: بةريَوبةرايةتي ضاثي رؤشنبريي هةوليَر ،  ئيزطة و تةلةفيزؤنيَت كوردي .حةسةن وةسفي (1)

 . 16( ص 2335أربيل، مديرية مطبعة ثقافة،  -: )العراق: إقليم كردستانوالتلفزيو  الكردي

 .،ل الدرامية عمان رواد المخرجين والكتاب األوهو م،  1/2/2339بتاريخ  ،جليل زنكنة حديث هاتفي مع (2)

 .المصدر السابق  (3)
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والنظام السياسي السابق، لكن عقب فشلها تراجعت النشاطات واإلنتاج وقد أثرذلك على الدراما 
التلفزيونية بل توقفت إلى حد ما، ونقل الطاقم الفني وكوادر تلفزيون كركوك إلى مدينة بغداد بعد 

 .(1)1998إغالقها سنة 

الدولية وأصبح شبه منفصل عن  وقع إقليم كردستان العراق تحت الحماية 1991وبعد سنة   
المركز، وقد توقفت العالقات بين اإلقليم والمركز وحصل الفرات اإلعالمي، ولم يصل البث 
التلفزيوني إلى اإلقليم نتيجة إخالء محطات تقوية البث، وقد ظهرت القنوات التلفزيونية المحلية 

تلك المرحلة عرضت التمثيليات  في محافظات اإلقليم التابعة لألحزاب السياسية الكردية، وفي
التلفزيونية في تلك القنوات وحرم المشاهد الكردي من متابعة المسلسالت التلفزيونية إثر توقف 
البث التلفزيوني المركزي كما لم تتمكن القنوات التلفزيونية المحلية الكردية من إنتاج المسلسالت 

ي كانت ممنوعة في بقية أنحاء العراق إلى غاية انتشار أطباق استقبال البث الفضائي والت
باستثناء اإلقليم ونتيجة ذلك استقبلت المسلسالت المصرية والسورية، وال غرابة أن الجيل الجديد 
من الشعب الكردي يفهمون اللهجة المصرية أفضل من اللهجة العراقية بسبب متابعة المسلسالت 

نهاية التسعينات من القرن الماضي ظهرت  المصرية، وبعد إطالق القنوات الفضائية الكردية في
( خؤرنةوةزانالمسلسالت التلفزيونية الكردية بالمفهوم الحقيقي للمسلسالت، وعرض مسلسل )

( للكاتب والمخرج ناصر حسن، مةمي ئاالن، ومسلسل )2333للمخرج حسين مصري في عام 
نانيين واإلعالمين؛ ألن ( عنصرًا نسائيًا واعتبرت خطوة هامة في أوساط الف42وشاركت فيه )

حركة اقدام المرأة في مجال التمثيل كان ضعيفًا، وإن أغلبهن كانت من الوجوه الجديدة، وأنتج 
بعدها عدد من المسلسالت، وحققت هذه المسلسالت الجماهيرية الواسعة لكون الجمهور يرغب 

همل واقع المجتمع الكردي في متابعة واقع حياتهم بلغتهم ألنه طيلة سنوات حكم النظام السابق أم 
في الدراما التلفزيونية العراقية باللغة العربية؛ ولعله بسبب اختالف اللغة المشتركة بين القوميتين 
العربية والكردية، واتسمت المسلسالت الكردية ببدائية المستوى وكاد الجمهور يرغب عن 

( والذي نهض بالدراما دةلولطةرمشاهدتها إال أن الكاتب والمخرج جليل زنكةنة قدم مسلسل )
الكردية وحقق الرضا الجماهيري الواسع، مما دفعه تشجيع الجمهور إلى تقديم الجزء الثاني ومن 

 ثم الجزء الثالث  على  قيد العمل.

                                                           
 .مصدر سابق،  جليل زنكنة حديث هاتفي مع (1)
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وبسبب تعدد القنوات التليفزيونية الكردية وتشجيع الجماهير والحكومة للمخرجين زاد إنتاج   
ها ال تسد الحاجة المحلية، حيث تعتمد بعض تلك القنوات على عرض المسلسالت الكردية إال أن

 المسلسالت المدبلجة باللغة الكردية.

وقد شارك العنصر النسائي في الدراما الكردية منذ ظهورها في السبعينات، إال أنها في البداية    
مثالت كثيرات، كانت قليلة، واستعان المخرجون بالرجال لتجسيد أدوار المرأة إذ لم تكن الم

وتنحصر مشاركة المرأة الكردية في الدراما في مجال التمثيل فقط، رغم أن هناك بعض 
المحاوالت للكتابة واالخراج لإلفالم القصيرة إال أنه لم تصل المرأة الكردية للكتابة أو اإلخراج 

 أنها محدودة.للمسلسالت، بإستثناء الممثلة بديعة دارتا  والتي كتبت عدة أعمال درامية إال 

وقد حظي موضوع قضايا المرأة في األعمال الدرامية في إقليم كردستان بالمناقشة واالهتمام إذ    
ازدادت األعمال التي تناقش قضايا المرأة، وقد نظم اتحاد نساء كردستان برعاية وزارة الثقافة 

(، عرف بمهرجان سليمانيةالفي مدينة ) 2336مهرجانًا لألفالم التي تعالج قضايا المرأة في عام 
 3/4/2313، ومن المقرر أن يقام المهرجان الثالث في 2337( كما تكرر المهرجان في تةوار)

، ومما يجدر االشارة اليه في هذا المقام بروز بعض المخرجات الالتي قدمن األفالم القصيرة، (1)
عمال التي تعالج قضايا ويعتبر هذا المهرجان عاماًل مؤثرًا على تشجيع المخرجين بإنتاج أال

 المرأة، ومن ثم ظهور الكاتبات والمخرجات الكرديات العراقيات.

 (: واقع الدراما التلفزيونية العراقية:0)

تغيرت أنماط ملكية القنوات التلفزيونية في العراق عقب سقوط النظام، فتحولت من الحكومية  
ة و األهلية، حيث تبلغ عدد القنوات الفضائية إلى االحزاب السياسية و الطائفية و التيارات الديني

العراقية قرابة ستين قناًة، وربما تعمل القناة يومًا وقد تغلق في ايام أخر، رغم هذا العدد التوجد 
قناة خاصة للدراما، فأغلب هذه القنوات ال تقدم الدراما التلفزيونية خصوصًا األعمال العراقية، بل 

عربية التي عرضت في القنوات األخرى، فأثر ذلك على حركة الدراما تقدم األعمال األجنبية و ال
التلفزيونية العراقية، كما أدت األوضاع األمنية المتردية إلى هجرة كثير من الفنانين والقائمين 
بالدراما التلفزيونية خارج العراق، وتشتت الكثير منهم بين بلدان مختلفة، فبدأ انتاج الدراما العراقية 

ارج، وخاصة في سوريا واألردن، حيث فقدت البيئة والمناخ واألجواء العراقية، فتراجع في الخ
                                                           

مسئول إعالم اتحاد النساك  كوردستان وعضو اللجنة التحضيرية  .29/2/2339ريخ ابت  مع سيران عبد الله(حديث هاتفي  (1)

 لمهرجان )توار(.
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مستواها من  حيث المصداقية والجودة، إال أن حجم إنتاجها إزداد خالل السنة الماضية وفي هذه 
السنة،  كما يالحظ ظهور األعمال المشتركة مع الجهات اإلنتاجية العربية خاصة السورية 

، وكل من: )هدوء نسبي، 2338كمسلسل )الباشا( شارك فيه الفنانين المصريين عام  والمصرية،
، فهذه خطوة ايجابية سواء من 2339اعالن حالة الحب، شوك صحاري، حب وسالم( لسنة 

حيث تفاعل الفنانيين مع غيرهم أو من حيث شيوع األعمال العراقية عند مشاهدي العرب، إذ لم 
غير بعض األعمال السنمائية العراقية التي اشترك بعض المخرجين  يحصل هذا األمر من قبل،

والممثلين فيها خاصة في ثمانينات القرن الماضي كاألفالم : )أيام طويلة( للمخرج المصري 
، وفيلم 1981، وفيلم )القادسية( للمخرج المصري صالح أبوسيف عام 1983توفيق صالح عام 

؛ وذلك  بسبب سياسة النظام والظروف 1982حداد عام  )مطاوع وبهية( للمخرج العراقي صاحب
 التي مر بها العراق.

أما بالنسبة لألعمال التي قدمت في هذه السنة يالحظ زيادتها الملحوظة من حيث العدد، لكن   
قلياًل منها الذي يعتبر من األعمال الناجحة حسب أراء الجمهور والنقاد العراقيين، إذ غلب عليها 

ويمكن عرض األعمال التي قدمت في  القنوات العراقية في شهر ميدي أكثر، الطابع الكو 
 هـ هذا العام كاآلتي:1432رمضان  

 ، ومسلسالً اً اجتماعي ومسلسالً  ة( منها كوميدي3، ) ة( أعمال درامي6قناة الشرقية: قدمت ) .1
لمشتركة واحد منهما عراقي عمال امن األ امنهم كان واثنان منها اً استعراضي اً درامي ، وعمالً اً بوليسي

 .(1) سوري، و األخر عراقي تركي سوري 

 .(2)ون المصري ون منها أشترك فيها الممثل ة( مسلسالت اجتماعية واحد4قناة البغدادية: قدمت ). 2

 .(3) ، وعملين كوميديناً اجتماعي : مسلسالً ةل دارمياعمأ ( 3قناة السومرية: قدمت ). 3

 .(4) اً كوميدي : مسلسلين اجتماعيين، وعمالً ةل دراميامعأ ( 3قناة المسار: قدمت ). 4

 و عراقالبين  اً مشترك اً بدوي : عملين كوميدين ومسلسالً ةل درامياعمأ ( 3قناة الرشيد: قدمت ). 5
 .(5) ردنو األسوري 

 .(6) ين فقطتقناة الغدير: قدمت عملين كوميد. 6

                                                           
)1( www.alsharqiya.com  .2339/13/4/  

)2( www.albaghdadia.com   2339/13/4  

)3( www.alsumaria.com  .2339/13/4  

)4( www.almasartv.com   2339/13/4  

)5( www.alrasheedmedia.com.2339/13/4   

)6( www.alghadeertv.com .2339/13/4 

http://www.alsharqiya.com/
http://www.alsharqiya.com/
http://www.albaghdadia.com/
http://www.albaghdadia.com/
http://www.alsumaria.com/
http://www.alsumaria.com/
http://www.almasartv.com/
http://www.alrasheedmedia.com/
http://www.alrasheedmedia.com/
http://www.alghadeertv.com/
http://www.alghadeertv.com/


 84 

 .(1) قناة دجلة: قدمت مسلسلين اجتماعيين. 7

 (2) اً كوميدي وعمالً  اً اجتماعي العراقية: قدمت مسلسالً قناة . 8

 .(3) فقط اً اجتماعي قناة كوردستان: قدمت مسلسالً . 9

 فقط.  اً اجتماعي قناة جةماور: قدمت مسلسالً . 13
 فقط. اً كوميدي قناة كةلي كوردستان )األرضي( قدمت عمالً . 11
 .(4) فقط اً كوميدي قدمت: عمالً  تقناة الفرا. 12
( عماًل 11( مسلساًل اجتماعيًا، و)13( عماًل، حيث تتوزع بين )27وع تلك األعمال يبلغ )فمجم

كوميديًا، وكل من بوليسي، وبدوي، واستعرضي عماًل واحدًا، فهذا يعتبر أكبر عدد التي تسجله 
الدراما العراقية منذ ظهورها، برغم أن حوالي نصف تلك هي من األعمال الكوميدية و األعمال 

خرى ليست قليلة، ولكن من المالحظ العنصر النسائي لم يشارك ال في إخراجها وال في األ
 تأليفها، وذالك لعدة أسباب سيتم ذكرها الحقًا. 

 ثالثاً: مشاركة المرأة العراقية في الدراما التلفزيونية:

رورية؛ ألن تعتبر دراسة المرأة كشريكة في عمليات اإلبداع في مجال الدراما التلفزيونية ض     
األمر يرتبط بالتغير والتطور االجتماعي واالقتصادي والتعليمي واإلعالمي للمجتمع، خاصة في 
المجتمعات الشرقية والمحافظة؛ إذ تعوق المواهب واإلبداعات المرأة، أو التتيح لها المناخ المالئم 

المراحل االنتقالية لممارسة أدوارها وتنميتها، حيث مرت مشاركة المرأة في بعض المجتمعات ب
حتى وجدت طريقها، فكانت مشاركة المرأة  العراقية في الدراما التلفزيونية مقتصرة على مجال 
التمثيل فقط وبنسبة محدودة، إلى أن ظهرت المرأة كمخرجة ومؤلفة ومنتجة  لكن بنسبة قليلة، أما 

بة الفنية في مجال الدراما في مجال النقد فهناك محاوالت من بعض الممثالت الالتي لديهن التجر 
التلفزيونية من خالل إسهامهن في كتابة المقاالت والدراسات أو استعانة ادارة المهرجانات سواء 
المحلية واإلقليمية بهن في لجان التحكيم، فيمكن اعتبارهن بالنقادات ألن مهنتي التأليف والنقد في 

هي مهنة أدبية ويحتاج ذلك إلى الدراسة مجال الدراما التلفزيونية قبل أن تكون مهنة فنية ف
والموهبة والممارسة. ومن أجل رصد مدى إسهام المرأة العراقية في مجال الدراما التلفزيونية وأهم 
المعوقات التي تواجه مشاركتهن، ومجاالت االهتمام بمهنتهن وتطويرها مستقباًل، حاول الباحث 

صول إلى أغلبهن؛ نظرًا لندرة المصادر التي يمكن إجراء المقابالت المتعمقة معهن وتمكن من الو 
                                                           

)1( www.dijla-tv.net   2339/13/4 

)2( www.iraqimedianet.net .2339/13/4  

)3( www.kurdistan.tv 2009/10/04 

)4( www.alforattv.com .2339/13/4  

http://www.dijla-tv.net/
http://www.dijla-tv.net/
http://www.iraqimedianet.net/
http://www.iraqimedianet.net/
http://www.kurdistan.tv/
http://www.kurdistan.tv/
http://www.alforattv.com/
http://www.alforattv.com/


 85 

فيمكن مناقشة مالمح مشاركة المرأة العراقية في مجال الدراما أن تفي بهذا الجانب، 
  التلفزيونية: )التأليفن اإلخراخن النقدن اإلنتاخ( كتالي:

 (: مشاركة المرأة العراقية في مجال تأليف الدراما التلفزيونية:1) 

همة المرأة العراقية في مجال التأليف محدودة وقليلة ويغلب عليهن طابع التمثيل تعتبر مسا   
وهن الممثالت بالدرجة األولى ولديهن بعض األعمال البأس به. ويمكن تحديدهن:)فوزية شندي، 
غزوة الخالدي، التفات عزيز، د. عواطف نعيم، سناء عبدالرحمن، وبديعة دارتا  واألخيرة  ألفت 

ل الدرامية باللغة الكردية(. ويرجع عدم تخصصهن في مجال معين إلى عدة بعض األعما
 :يمكن اإلشارة إليها فيما يليأسباب، 

 : أسبا  قلة عدد المؤلفات العراقيات في مجال الدراما التلفزيونية:1/1

عدم وجود المؤسسة األكادمية التعليمية في العراق والتي تؤهل الكوادر الفنية في مختلف  -1
ت الدراما التلفزيونية) تأليف، إخراج، نقد، إنتاج( حيث يدرس هذه المجاالت ضمن تخصصا

التخصل الواحد وهو قسم المسرح سواء في أكادمية الفنون الجميلة أو في المعاهد التي 
وهذا األمر انعكس على فنون ومجال الدراما  -قبل الجامعي -تمنح شهادة الدبلوم المتوسط 

ب الفنانين العراقين في مجال الدراما التلفزيونية يمارسون التمثيل التلفزيونية، فإن أغل
 المسرحي ومن ثم يجدون المواهب األخرى في مجال الدراما التلفزيونية.

فلم تتجاوز عملين  2333كانت األعمال الدرامية في العراق وخاصة قبل سقوط النظام عام  -2
بعض منهم التوجه نحو  مجال آخر في أو أكثر في سنة وهذا اليستوعب كل الممثلين، فبدأ 

ممثل، مؤلف،  -الدراما التلفزيونية، كما يالحظ أن بعضًا من الفنانين العراقين متشعبوا المهن
 .-مخرج، منتج

ارتباط الدراما التلفزيونية بالدولة غير بعض الشركات المحدودة خاصة بعد تسعينات القرن   -3
أي  –ارج وخاصة األردن ودول الخليج العربي المنصرم والتي تنتج بعض األعمال إلى الخ

في العراق وانعكس على مستوى الدراما العراقية من حيث الكم  -تأخر القطاع الخاص 
والكيف؛ ألن الشركات الخاصة لديها الجدوى االقتصادية وتخلق روح المنافسة لدى الفنانين 

 وتفعل طاقاتهم وقدراتهم.
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اق بشكل يتيح حرية التأليف عامة وفي مجال الدراما عدم تهيؤ المناخ المناسب في العر   -4
كانت  التلفزيونية خاصًة كما ذكرت الفنانة د. عواطف نعيم عقب مقابلة الباحث معها:"

 ن تقدم تلك الشخصياتأن تكون مراوغة و أعليها  وتخضع لرقابة صارمة  معظم األعمال

التلميحات  ن تتوارى خلف تلكأو  يحاء وبث الدالالتوتلك المعاناة والجراح عبر الرمز واإل
 (1)"نظارهمأيدي المتلقين وبين أحفاظًا على المنجز كي يرى النور ويكون بين 

( عامًة 1988-1983الضروف التي مر بها العراق منذ دخوله الحرب العراقية اإليرانية ) -5
خاصة، باإلضافة إلى سقوط  1991وتأثره بالحصار االقتصادي بعدما فرض عليه عام 

نظام السابق وتردي األوضاع األمنية فيه والذي أدى إلى هجرة الكثير من الفنانين إلى ال
الخارج متشردًا بإستثناء إقليم كردستان نظرًا الستقرار الوضع األمني فيه نسبيًا، األمر أدى 
إلى عدم استمرار بعض الفنانين في ممارسة مهنتهم واستقدام الوجوه الجدد، وخاصة المرأة 

 إليها.

قلة تشجيع النساء ودعمهن لإلقدام نحو التأليف، وإخفاء مواهب كتابة بعض النساء    -6
إلخراج كتاباتهن مقارنة بالرجال، ألن لديهم االحتاك والعالقات أكثر مع المخرجين والجهات 
اإلنتاجية، وكما ذكرت الفنانة كزيزة عمر:" أن لديها عدة نصوص درامية لكن لم تحظ 

والمؤسسات اإلنتاجية للدراما، وأكدت أن هناك نساء أخريات لديهن نفس  باهتمام المخرجين
 .(2)المعاناة"

هذا وباإلضافة إلى األسباب االجتماعية التي تعوق عمل المرأة  وتخفي مواهبها في مختلف     
 الميادين.  

 : نماذخ من المؤلفات العراقيات: 1/0

اقيات إال أنه لم يتمكن من مقابلة إال اثنتين حاول الباحث الوصول إلى كل المؤلفات العر     
منهن وهما: بديعة داراتا  ود. عواطف نعيم، وبقية األخريات هن في الخارج فيصعب 
الوصول إليهن، ويمكن ترجمة حياتهما الفنية كنماذج من النساء العراقيات في مجال تأليف 

 ة في ذلك المجال.الدراما التلفزيونية، لتعرف على أنماط عمل المرأة العراقي

                                                           
 . 23/6/2339بتاريخ  ،عواطف نعيم .الدرامية د مع كاتبة األعمال حديث هاتفي  (1)

 . دخلت مجال التمثيل التي دية الكرالثانية  فتاة العلي أمين وهي  2339/ 8/7بتاريخ  ،مع الفنانة كزيزة عمر حديث هاتفي (2)
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 .(1)بديعة دارتاش: -

، وهي الفتاة  1968سنة  -قسم المسرح –التحقت بأكادمية الفنون الجميلة في بغداد    
،مارست التدريس في إعدادية 1972الثانية التي دخلت في ذلك المجال و تخرجت سنة 

 (.1983-1972( سنوات )8السليمانية للبنات لمدة )

( 22( سنة و)14ح بعد فتح معهد الفنون الجميلة بالسليمانية لمدة )صارت رئيسة قسم المسر 
تمارس مهنة )الخبير( في وزارة التربية بحكومة إقليم  2332سنة كمدرسة، ومنذ سنة 

 كردستان العراق، وهي من األسرة األدبية والفنية دخلت مجال فنها بتشجيعهم ومساندتهم.

 مشاركتها في الدراما التلفزيونية: -

تبت ستة مسلسالت تلفزيونية فقط، إال أنها برزت كمخرجة ومؤلفة وممثلة مسرحية أكثر من ك   
كونها مؤلفة تلفزيونية، حيث أخرجت وكتبت ومثلت العشرات من المسرحيات، وأول مشاركتها 

، ومثلت في ثالثة أفالم وعملين  1969كممثلة في الدراما التلفزيونية في دراما )اللعنة( سنة 
 يين.تلفزيون

 مشاركتها في المهرجانات: -
شاركت في عدة مهرجانات محلية وإقلمية ومن أبرزها: المهرجان األول للفن الكردي في بغداد    
 .2332كأفضل ممثلة، وحازت على المدالية الذهبية بمهرجان سقز بإيران سنة  1975سنة 

 :(1)د. عواطف نعيم -

ومن ثم حصلت على الماجستير و الدكتوراه سنة جامعة ببغداد،  -أكملت بكالوريوس الفنون    
جامعة بغداد(. رغم أنها ومنذ بدء دراستها  –)اإلخراج المسرحي من كلية فنون الجميلة  2333

في معهد الفنون الجميلة بدأت بالتمثيل إال أنها أصرت أن تكمل الدراسات العليا ووفقت من كال 
الطفل في دائرة السينما والمسرح التابعة لوزارة  الجانبين األكاديمي والمهني، أسست قسم مسرح

الثقافة العراقية، وتزوجت بالمخرج المسرحي عزيز خيون وتمارس االن عدة وظائف وهي رئيس 
وزارة الثقافة العراقية، نائب رئيس محترف بغداد  –مخرجين أقدم في دائرة السينما والمسرح 

                                                           
 .13/8/2339 بتاريخ  الفنانة بديعة دارتاشمع حديث هاتفي  (1)

 مصدر سابق.اطف نعيم كاتبة األعمال الدرامية، حديث هاتفي مع عو (1)
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عرضت للضغوط واالتهامات زمن النظام منظمة من منظمات المجتمع المدني، ت -المسرحي
 السابق بمجرد تأثرها بالفكرة الشيوعية.

 مشاركتها في الدراما التلفزيونية:   -

كتبت ستة أعمال درامية تلفزيونية، فهي بالدرجة األولى مخرجة  وناقدة مسرحية، وكتبت    
بية والدولية، وأخرجت عشرات األعمال المسرحية وعرضتها في العديد من المهرجانات العر 

واإلضافة إلى تجربة التأليف الدراما التلفزيونية و كتابة المسرحية وإخرجها غلب عليها طابع 
التمثيل فشاركت في ثالثين مسلساًل تلفزيونيًا، وخمسة عشر فيلمًا تلفازيًا، وثمانية أفالم سينمائية، 

ات حول الفنون المسرحية والتمثيل ونظرًا لتجربتها الفنية وخبرتها األكادمية من خالل نشر الدراس
 تشارك في المهرجانات كناقدة وعضو في لجان التحكيم. 

 مشاركتها في المهرجانات:

للمسرح  مهرجان القاهرة الدوليشاركت في عدة مهرجانات محلية وإقليمية ودولية منها:    
س الجائزة وفي ، ونالت نف1985، كما نالت جائزة أفضل ممثلة بمهرجان قرطاج سنة التجريبي

نفس العام من المركز العراقي للمسرح، ونالت الجائزة الفضية من مهرجان القاهرة لإلذاعة 
، وساهمت في عدة مهرجانات أخرى كمهرجان 1998والتلفزيون عن الدراما اإلذاعية سنة 

، ومهرجان مسرح الطفل في المسرحيقرطاج، ومهرجان األردن المسرحي، ومهرجان دمشق 
مهرجان الرباط، ومهرجان البحر األبيض المتوسط المسرحي، وأخر مهرجان شاركت تونس، و 

 .2339فيه، هو: المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر مايو/
ومن خالل ماسبق يتبين أن بديعة دار تا  و د. عواطف نعيم ليستا من المؤلفات بالدرجة 

ي، غزوة الخالدي، والتفات عزيز، وسناء األولى، وينطبق نفس األمر على كل من: فوزية شند
 عبدالرحمن، إال أنهن لديهن المواهب ويسهمن في هذا المجال وإن كان قلياًل. 

 (: مشاركة المرأة العراقية في مجال إخراج الدراما التلفزيونية:0) 

إذا كانت مشاركة المرأة العراقية في مجال التأليف محدودة إال أن مشاركتها في مجال     
اإلخراج واضحة، وقد تركت بصمات على التراث العراقي في مجال الدراما التلفزيونية، حيث 

أي أقل من عقد من عمر ظهور  –ظهرت أول مخرجة للدراما التلفزيونية في وسط السبعينات 
الدراما التلفزيونية في العراق، بالرغم من أن عددهن قليل، إال أنهن ظرهن في وقت مبكر ودخلن 

سة مع المخرجين الرجال، وقد حاول الباحث الوصول إليهن للتعرف على واقع حياتهن في المناف
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هذا المجال، ويقدر عددهن بمخرجتين في مجال الدراما التلفزيونية، وهما فردوس متحت، ورجاء 
كاظم، والمخرجة السينمائية والوحيدة في العراق حد االن هي خيرية منصور، باإلضافة إلى 

مثلة التفات عزيز التي لديها إسهامات في مجال اإلخراج واإلنتاج، وقد تمكن الباحث الفنانة الم
 من إجراء مقابالت متعمقة مع كل من: فردوس متحت، رجاء كاظم، خيرية منصور.

كما أن هناك بعضًا من النساء الالتي أخرجن األفالم القصيرة سواًء كانت روائية أو تسجيلية، 
لة دعمهن وتشجيعهن، أو قلة فرص إخراج األفالم الطويلة والمسلسالت، وربما لجأن إلى ذلك لق

فمن المعروف أن العمل في مجال األفالم القصيرة ال يحظى باهتمام القنوات التلفزيونية، ويشاهد 
غالبًا في المهرجانات فقط، وهذه الظاهرة موجودة أكثر في إقليم كردستان، فقد شاركت عشرة 

لألفالم القصيرة لألعمال التي تتناول  2337ار بمدينة السليمانية عام مخرجات في مهرجان تو 
قضايا المرأة، ومنهن:)شادي باكين،ئيلهام أحمدي، ملك عوبيد، شةيدا صالح، جيا ياسين، 

. هذا (1) أسرين محمود، مرجان أشرف زادة، ناهيدة قوبادي، تابان ياسين، ناز مرواري (
الصعب تحديدهن نظرًا لطبيعة العمل، الذي يغلب عليه باإلضافة إلى مخرجات أخريات من 

 الطابع والجهد الفردي. 

ومن خالل المقابالت التي أجريت مع المخرجات يمكن التعرف على حجم أعمالهن المقدمة    
للدرما العراقية، ومعرفة واقع عملهن وأهم الضغوط والمعوقات التي تواجه عملهن، ونظرًا لندرة 

ات أو عدمها اليمكن التعرف على مدى اهتماماتهن بقضايا المرأة إال من خالل األبحاث والدراس
عناوين أعمالهن أو استنادًا على رأيهن، ألن هذه الدراسة  ميدانية وليست تحليلية حتى تتوقف  

 على معالجة ذلك.

 : المخرجات العراقيات:0/1    

فردوس متحت، رجاء كاظم، خيرية  فيما يلي يتم تناول واقع عمل المخرجات العراقيات:)    
منصور( من حيث واقع عملهن والضغوط والمعوقات التي تواجه عملهن، وأهم األعمال المقدمة 

 للدراما التلفزيونية العراقية. 

 (2) : فردوس متحت:0/1/1
                                                           

 .سابق مصدر، مع الفنانة سيران عبد الله  حديث هاتفي (1)

  في القاهرة 25/34/2339أول مخرجة عراقية بتاريخ ، فردوس مدحتمع   مقابلة  (2)
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، رغم معارضة أسرتها، 1969سنة  -قسم المسرح –التحقت بأكادمية الفنون الجميلية    
، والتحقت باإلذاعة والتلفزيون العراقي، وتزوجت بالفنان فخري العقيدي 1973وتخرجت سنة 

المدرس المساعد بأكادمية الفنون الجميلة، وهو من األسر اإلعالمية والفنية، وهي أول إمرأة 
عراقية خاضت مجال إخراج الدراما التلفزيونية، وقد ذكرت: أنها رفضت كثيرًا من الدعوات 

، من تأليف يوسف 1976ت أن تكون مخرجة ، وقد أخرجت أول أعملها سنة للتمثيل، ألنها أصر 
العاني وهومن كبار المؤلفين والفنانيين العراقيين، وقد  شجعها العاني لكي يساعد على ظهور 

 المخرجات.

 الجوائز التي حصلت عليها والمهرجانات التي شاركت فيها:  -

ضيوف المطر( جائزة أفضل عمل في ساهمت في عدة مهرجانات محلية و نال عملها )  
، واعتذرت عن الحضور في بعض المهرجانات اإلقليمية النشغالها 1993التلفزيون العراقي سنة 

 باألعمال وواجباتها األسرية.

 األعمال التي قدمتها:   -

بلغ رصيد أعمالها سبعة مسلسالت تلفزيونية، ومن أشهرها )حكاية من الزمن الصعب( والذي     
في ثالثة أجزاء، وخمس سهرات وتمثيليات تلفزيونية، ومثل في أعمالها كبار الممثلين قدمته 

العراقيين واعتمدت في أعمالها على زوجها إلى جانب بعض كبار المؤلفين العراقيين، وأغلب 
أعمالها تدخل ضمن الدراما االجتماعية، ولديها عمل واحد يمس قضايا المرأة، وهي سهرة 

 تتناول معاناة المرأة العانس.)العروسة( التي 

  (1) : رجاء كاظم:0/1/0

، وخاضت مجال اإلخرج، وهي ثانية 1983بغداد سنة  –تخرجت من أكادمية الفنون الجميلة   
وهو  1983المخرجات العراقيات في مجال الدراما التلفزيونية، وقدمت باكورة أعمالها سنة 

بالدقة ويغلب عليه الطابع االجتماعي واإلنساني،  مسلسل )مالمح الوجه اآلخر(، ويتميز إسلوبها
وقدعملت في اإلذاعة والتلفزيون في العراق، وأشرفت على لجنة استيراد األعمال األجنبية، 

 وحرصت في وضيفتها على استيراد األعمال التي تتناسب مع عاددات المجتمع العراقي.

                                                           
 . تلفزيونية في العراق دراما المخرجة في مجال الهي ثاني ، و 2339/ 2/13 المخرجة رجاك كاظم ، بتاريخ مع حديث هاتفي (1)
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 ا:الجوائز التي حصلت عليها والمهرجانات التي شاركت فيه -

ساهمت في عدة مهرجانات محلية وخارجية، وحصلت أعمالها على الجوائز التقديرية ومنها، 
الصفراء(، و)غصن البان(، و)بحثًا  و)الرسالة ،1999)صمت الورود( في مهرجان تونس سنة 

عن الحب(، وقد حصل )بحثًا عن الحب( على جائزة أفضل عمل للمهرجان العراقي الخاص 
 بالنساء.

 التي قدمتها:األعمال  -

بلغت أعمالها واحدًا وعشرين مسلساًل تلفزيونيًا، ومن أهمها:)خيوط الماضي(، و)ناس من   
طرفنا(، و)هو والحقيبة(، و)الحوت والجدار(، و)القادم الجديد(، و)أوتار ودموع(، و)بوادي 

لغائب( و)حكايات للرياحين(، و)قناديل(، و)شيش بيش(، وآخر أعمالها وهو مسلسل )ا عاشقة(،
 ، هذا باإلضافة إلى أربعة أفالم تلفزيونية: )صمت الورود و الرسالة2338الذي عرض سنة 

 الصفراء و وغصن البانو و بحثًا عن الحب(.

 

 

 (1) : خيرية منصور:3/1/0

، وأكملت الماجستير بالمعهد العالي 1983بغداد سنة  –تخرجت من أكادمية الفنون الجميلة 
، وهي أول مخرجة سينمائية والوحيدة لحد االن ، وأخرجت عدة 1987 للسنما بالقاهرة  سنة

مسلسالت تلفزيونية، بدأت كمخرجة مساعدة لألعمال السنمائية مع مخرجين كبيرين هما صالح 
أبو سيف و يوسف شاهين. وتقلدت عددًا من الوضاائف فيها االدارية و والفنية، واآلن هي 

 لفضائية.المديرة الفنية لقناة البغدادية ا

 الجوائز التي حصلت عليها والمهرجانات التي شاركت فيها: -

شاركت في عدة مهرجانات محلية وعربية ودولية، كمخرجة أو تكون عضوًا في لجان التحكيم    
، مهرجان 1983، مهرجان البندقية في ايطاليا سنة 1982مثل: مهرجان طاشقند السنمائية 

، مهرجان المرأة في 1986جان اسكندرية السادس سنة ، مهر 1986القاهرة السنمائي سنة 
                                                           

 .لحد االنعراقية والوحيدة وهي أول مخرجة  ، 23/6/2339 بمدينة القاهرة لسنمائية خيرية منصور،مع المخرجة امقابلة  (1)
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، 2333-1999 -1995، مهرجان اإلذاعة والتلفزيون مصر للسنوات 1998نايروبي سنة 
 .2332،  مهرجان قرطاج السنمائي سنة 2331إسبانيا  -مهرجان فيلم هاوس

 األعمال التي قدمتها: -

يح(، )خطوات ساخنة(، )البحث عن أخرجت ستة مسلسالت تلفزيونية وأهمها: )مضت مع الر    
الندى(، )تورق البراعم(، وفيلمًا التلفزيونيًا، وفيلمين سنيمائيين: )ستة على ستة(، و)مئة على 

، وأخرجت خمسة واربعين فيلمًا تسجيليًا، تسعة منها أنتجتها في خالل هذه 1992مئة( عام 
د أمرًا هامًا إالن الكثير من المخرجين السنة، بالرغم من أن العمل في مجال األفالم التسجيلية يع

 يمارسون هذه المهنة، ليس حبًا فيه بل لقلة فرص األعمال الدرامية.

ومن خالل ماسبق يتبين أن المرأة العراقية خاضت مجال اإلخراج منذ وقت مبكر إال أنه بعد  
يرجع إلى عدة  تلك المخرجات  لم تظهر نساء أخريات في مجال إخراج الدراما التلفزيونية؛ إذ

 أسباب ويمكن اإلشارة إليها الحقًا.

 

 : الضغوط والمعوقات التي تواجه المخرجات العراقيات:0/0

مناستقرائنا لما ذكرته غالب المخرجات نتبين أن عمل المرأة في مجال اإلخراج يعتبر أمرًا    
ارجه، فضاًل عن صعبًا ويتطلب الجهد والتضحية والتحدي، لصعوبة التوافق مع عمل البيت وخ

القيود االجتماعية التي تحد من ممارسة نشاطات المرأة ، والمخرج يحتاج إلى معايشة الواقع 
والحياة العامة، لرصد تفاصيل المجتمع وهذا يعتبر للمرأة أمرًا صعبًا مقارنة بالرجل، والرجال 

حتكاكهم الدائم لديهم الحظ األكثر من حيث الحصول على األعمال نظرًا لتوسع عالقاتهم وا
إضافًة إلى العوامل التي ترتبط بالواقع العراقي والتي تعتبر من والمباشر بالجهات اإلنتاجية، 

  أهم المعوقات أمام عمل المرأة في مجال اإلخراخ  ودقدامها عليهن ويمكن اإلشارة إليها كتالي:

يمية واألكادمية التي تدرس فيها . االفتقار إلى المهنية والحرفية، نظرًا لعدم وجود المؤسسة التعل1
فنون اإلخراج بشكل مكثف ومتخصل، كما يظهر أن المخرجات الثالث تخرجن من أكادمية 

. إقامة 2قسم المسرح ، ألنه ليس هناك قسم خاص باإلخراج، إضافة إلى قلة  –الفنون الجميلة 
عد فرض الحصار الدورات التدريبية، وندرة إيفاد الكوادر منهن إلى الخارج، خصوصًا ب
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، وكذلك بعد سقوط النظام الذي أدخل العراق نتيجة األوضاع األمنية 1991االقتصادي عام 
 المتردية.

. ضعف المردود والعائد المادي، ألن الدراما ارتبطت بالنظام والجهات العامة، حيث ظهرت 3
باإلضافة إلى  الشركات الخاصة متأخرة  مقارنة ببعض دول المنطقة، والسيما ضعف مستواهم،

قلة اهتمام القنوات التلفزيونية العراقية بشراء أعمالهم وتقديمها، حيث توجد في العراق قرابة ستين 
 قناًة، واال تجد قناة متخصصة للدراما بل أغلبها  اليقدم الدراما التلفزيونية. 

ات التلفزيونية . مسؤليات العمل الجماعي وأهدافه غير واضحة، نتيجة تعدد أنماط ملكية القنو 4
في العراق واختالف أيدولوجياتها، نتيجة الظروف التي حصلت في العراق بعد سقوط النظام عام 

، حتى إن  بعض من الفنانين يحذرون من التعامل مع بعض المؤسسات اإلعالمية، رغم 2333
 أنهم  بصورة عامة العالقة لهم بهذا الشأن، إال أن األمر يشكل عامال مقلقًا لهم.

. الوساطة والمحسوبية، ووجود ظاهرة التكتالت بين بعض الفنانين، فينعكس سلبًا على إظهار 5
اإلبداعات والقدرات الفنية و الطاقات غير المستهلكة، فاألمر مؤثر على النساء أكثر بطبيعة 

 وضعهن االجتماعي وقلة عالقاتهن و احتكاكهن بالجهات االنتاجية.

إلستراتيجية الواضحة التي تنمي القدرات النسائية وتعمل على . التمييز النوعي، وضعف ا6
 دعمهن وتشجيعهن، سواًء على مستوى المؤسسات الرسمية والخاصة أو ما يرتبط بمحيط األسرة.

.  معوقات في توقيت وتعدد أماكن التصوير، نتيجة األوضاع األمنية المتردية، والخوف من 7
مليشيات الطائفية، حتى هاجر الكثير من الفنانيين خارج البلد  الجماعات التكفيرية واإلرهابية وال

وتوزعوا بصورة متشتتة بين الدول العربية واألجنبية، وتوقف بعضهم عن العمل، ومنهن كثال 
 لذلك تركت مخرجتان هما )فردوس متحت و خيرية منصور( العراق وتقيمان حاليًا في مصر.

 انتاج الدراما التلفزيونية:  (: مشاركة المرأة العراقية في مجال3)

يرتبط مفهوم المنتج أساسًا بالقطاعات الخاصة، والتي ظهرت مؤخرًا في العراق، حيث سبقت    
اإلشارة إليها، كما تختلف طبيعة عملية اإلنتاج في األعمال التلفزيونية عن السينما، حيث تختلف 

فالمنتج في التلفزيون غالبًا هو المسئول عن مهام المنتج في السينما مقارنة باألعمال التلفزيونية؛ 
التصرف في الميزانة المخصصة للعمل، فالمنتج الرئيس يكون القناة التلفزيونية أو الشركة 
الخاصة، أو قد يتم التعاقد بين الشركة اإلعالنية أو المعلن مع التلفزيون، إذن فالمنتج هو 

مايطلق عليه بالمنتج المنفذ، بينما المنتج في الموظف في حد ذاته في األعمال التلفزيونية، أي 
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األعمال السينمائية وهو المسئول عن العمل في معظم المراحل اإلنتاجية، فله دوره المؤثر  
وبشكل مباشر في محتوى العمل مقارنة باألعمال التلفزيونية، ففي العراق لم تحظ المرأة صاحبة 

أن هناك نسبة محدودة وقليلة من الفنانات الالتي لديهن  الشركة اإلنتاجية للدراما التلفزيونية، إال
الخبرة والتجربة الفنية في ممارسة مهنة المنتج المنفذ، كالفنانة )إقبال نعيم، والتفات عزيز(، فمن 

 خالل ترجمة حياتهما الفنية يتضح مدى وكيفية واقع إسهام المرأة العراقية في هذا المجال:

 ية في مجال انتاخ الدراما التلفزيونية:: مشاركة المرأة العراق3/1

تعتبر مهنة اإلنتاج مهنة إدارية أكثر من كونها مهنة فنية؛ إذ تحتاج إلى الممارسة والخبرة في    
التنظيم والتسويق، غير أن طبيعة العمل مختلفة عن المشاريع األخرى، وإن هذا يحتاج أيضًا إلى 

ع الفنانيين، فلذلك تجد أن أغلب المنتجين وهم من أهل قدر من المعرفة الفنية وكيفية التعامل م
وهما  -إقبال نعيم والتفات عزيز -الفن أو لهم الصلة والقرابة بالفنانيين، فمنتجتان عراقيتان

 كما يتضح من خالل ترجمة حياتهما الفنية فيما يلي:الممثلتان قبل أن تكونا منتجتين. 

 (1) . المنتجة التفات عزيز:1

وأول مشاركتها كانت في بطولة فيلم )بيوت في ذلك  1977هد الفنون الجميلة سنة دخلت مع  
وكان عمرها خمس عشرة سنة، واستمرت في التمثيل وإلى جانب التمثيل  1977الزقاق( في سنة 

بدأت باإلخراج،  فأخرجت سبعة مسلسالت، ستة منها من تأليفها، إضافة إلى إخراج العديد من 
والروائية القصيرة وفيديو كليب للمغنين، ومن ثم استمرت كمخرجة ومنتجة  األفالم التسجيلية

منفذة لعددًا من األعمال الدرامية؛ إذ بلغت ثالثين مسلساًل تلفزيونيًا، والتزال لها مشاركات سواًء 
في المسلسالت التلفزيونية أو المسرحية، فهي متعددة  الكفاءات والمشاركة في مجال الدراما 

 نية: منتجة ومؤلفة ومخرجة وممثلة. التلفزيو 

 (2)المنتجة إقبال نعيم. 0

ترجع مشاركة الفنانة  إقبال نعيم في مجال إنتاج الدراما التلفزيونية إلى تجربتها الفنية الطويلة    
وخاصة في مجال التمثيل ولها الرصيد الضخم، إذ تبلغ حصيلة مشاركتها خمسين مسلساًل 

فيلمًا سينمائيًا وعشرين ثمثيلية تلفزيونية وعشرات من األعمال المسرحية، تلفزيونيًا وثمانية عشر 
                                                           

  . www.aknews.com . 2/10/2009آمينة عبد العزيز. حياة الفنانة المبدعة التفات عزيز، دراسة منشورة في االنترنيت، )1(

 . 29/36/2339حديث هاتفي مع الفنانة العراقية إقبال نعيم بتاريخ (2)
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وفي نهاية التسعينات من القرن الماضي بدأت بجانب مهنتها في التمثيل وإخراج المسرحيات 
بالعمل كمنتجة منفذة لعدة أعمال، لكنها ظلت ممثلة بالدرجة األولى، وتمارس اآلن إلى جانب 

مديرة مسارح بدائرة السينما والمسرح العراقي، وهي أول إمرأة تقلدت هذا  مهنتها الفنية وظيفة
 المنصب.

 (: مشاركة المرأة العراقية في مجال نقد الدراما التلفزيونية:4) 

تعد عملية النقد عمليًة أدبية أكثر منها مهنية؛ إذ تحتاج إلى الدراسة والتجربة الفنية، حيث   
فنون في العراق غير متخصصة، فال يوجد معهد للنقد التلفزيوني سبق اإلشارة إلى أن دراسة ال

الذي يطلب منه يؤهل الكوادر والمتخصصين في مجال النقد التلفزيوني، وهناك بعض النقاد في 
العراق دخلوا هذا المجال عن طريق الممارسة والخبرة وبعضهم درسوا في الخارج، فيمكن القول 

الناقدة، إال أن هناك بعض الفنانات الالتي لديهن الخبرة والتجربة التوجد إمرأة عراقية تحمل صفة 
الفنية، حيث يشاركن في مهرجانات كعضوات في لجان التحكيم، أو يكتبن المقاالت في الصحف 
والمجالت ومنهن: فاطمة الربيعي من الرائدات العراقيات في مجال التمثيل المسرحي والسنمائي 

عديدة في مهرجانات محلية وعربية ودولية وحازت الجوائز العديدة،  والتلفزيوني، ولها مشاركات
وتوجد غيريها ممن لديهن إسهام في هذه المجال مثل: د. عواطف نعيم، و إقبال نعيم في مجال 

 النقد المسرحي، وخيرية منصور في مجال النقد السنمائي.

س بمساهمتهن إال أنهن كما أن هناك بعض الصحفيات الالتي يهتمن بهذا المجال فالبأ   
اليعتبرن ناقدات متفرغات، حيث تتركز اسهاماتهن على التغطية الخبرية وإجراء المقابالت 

 ويبتعدن عن تحليل وتقييم محتوى ومضمون تلك األعمال.

يتبين أن المرأة العراقية لديها مشاركات فعلية وواضحة في مجالي اإلخراج  ومن خالل ماسبق   
عددهن قلياًل وبعضهن تعتبر أعمالهن أيضًا قليلة، أما في مجالي اإلنتاج  والتأليف وإن كان

والنقد فيعتبر مشاركتهن فيهما غير واضحة، ولم تأخذ طريقها، كما أن هناك سمات تتسم بها 
الفنانات العراقيات و هي أن لديهن مشاركات متعددة، رغم فيها إيجابيات، باعتبار أن لديهن 

مختلفة والمتعددة لكن ذلك اليتمشي مع مظاهر العصر، الذي يتسم المواهب والقدرات ال
بالتخصل الدقيق والتركيز على القدارت في مجال معين، و يرجع  األمر إلى قلة فرص العمل، 
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وانخفاض األجور فضاًل عن عدم وجود الجهة العلمية التي تؤهل الكوارد المتخصصة في هذه 
 المجاالت.

 الخالصـــــــــة:

حاااظ أن المااارأة العراقياااة قاااد اكتسااابت كثيااارًا مااان حقوقهاااا فاااي سااابعينات القااارن الماضاااي، إالأن يال   
( وكثااااارة 1988-1983اإليرانياااااة ) -ظروفهاااااا تراجعااااات إثااااار دخاااااول العاااااراق فاااااي الحااااارب العراقياااااة

االضطرابات الداخلية، وأدى ذلك إلى استنزاف الموارد العراقية وأرواح شابابها فاي الحارب، فكثارت 
اليتامى حيث وقعت أغلب أعباء الحارب علاى المارأة، هاذا باإلضاافة إلاى تقلايل حرياتهاا األرامل و 

مااان قبااال النظاااام بعاااد تساااعينات القااارن الماضاااي، ومااان ثااام أدى فااارض الحصاااار االقتصاااادي علاااى 
إلاااى تاادهور الظاااروف االقتصااادية مماااا أثاار علاااى معظااام  1993العااراق عقاااب غاازو الكويااات عااام 

 راقي.مرافق الحياة في المجتمع الع

دخلت العراق في المرحلة الجديدة حيث زادت فرص المرأة من  2333وبعد تغير النظام عام 
حيث المشاركة السياسية نتيجة ظهور األحزاب السياسية المتعددة، وازدادت مشاركتها في 
الجمعيات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، لكن حصل ذلك في مناخ غير مالئم؛ نتيجة 

منية المتردية، والعنف الطائفي، وصعود التيارات الدينية التي تحمل في طياتها تقيدًا األوضاع األ
هذا باإلضافة إلى بعض العادات والتقاليد التي للحريات وممارسات المرأة ألدوارها في المجتمع.

رق وبالرغم من أن تليفزيون العراق أول تليفزيون في الش تحد حرية المرأة وتمييزها في المجتمع،
؛ وأن ظهور التمثيليات التليفزيونية 1956األوسط والمنطقة العربية حيث ترجع بدايته إلى عام 

بدأ مع بدء البث إال أن مستوى وحجم اإلنتاج إلى اليوم ال يصل إلى المستوى المطلوب للمشاهد 
في فترة العراقي، صحيح أن قد تقدمت الدراما التليفزيونية العراقية خطوات عديدة إلى األمام 

السبعينات، إال أن تدخل النظام في شئون اإلنتاج وارتباطه بإستراتيجية الدولة ومنع ظهور 
القطاع الخاص؛ أدى إلى تراجع الدراما التليفزيونية العراقية ومما زاد من تأخر الدراما التليفزيونية 

الخاص في  ، وبالرغم من ظهور القطاع1983العراقية بسبب دخول العراق في حرب في عام 
بداية التسعينات إال أن أعماله كانت تحت الرقابة الشديدة من قبل النظام هذا من ناحية اإلنتاج، 
كما أن الدولة حكرت استيراد األفالم والمسلسالت من الخارج وفي نفس الوقت ولم يكن فضاء 

الحماية الدولية  العراق مفتوحًا أمام المواطن العراقي باستثناء إقليم كردستان الذي كانت تحت
أمام  2333، وقد فتح الفضاء العراقي بعد سقوط النظام عام 2333حتى بعد سقوط النظام عام 

البث الوافد وأضحى المشاهد العراقي متمكنا من متابعة المسلسالت العربية واألجنبية، باإلضافة 
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وافر حجم إنتاج الدراما إلى ظهور القنوات العراقية التي تقدم المسلسالت التليفزيونية، ورغم  ت
العراقية إال أنها تراجعت من حيث الكيفية حسب آراء الجمهور والنقاد العراقيين، وعلى صعيد 
مشاركة المرأة العراقية في الدراما التلفزونية، لقد شاركت في مجال التمثيل في األفالم السينمائية 

أن مشاركتها في مجال اإلخراج والتأليف واألعمال التليفزيونية منذ ظهور األعمال الدرامية، إال 
اإلنتاج ال تزال قليل وال تختلف أعمالهن من حيث معالجة قضايا المرأة عن الرجال، أما حضورها 

 في مجال اإلنتاج فيعتبر األمر غير واضح، ويتمثل بمحاوالت وإسهامات محدودة. 
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 تمهيد: 

يتضاامن هااذا الفصاال نتااائج الدراسااة الميدانيااة الخاصااة بعالقااة الماارأة العراقيااة  بالاادراما التلفزيونيااة،  
لالسااائلة الاااواردة فاااي اساااتمارة البحاااث والتاااي  ةمااان خاااالل االعتمااااد علاااى التكااارارات والنساااب المئويااا

ـــائج الدراســـة مااان النسااااء العراقياااات.  مبحوثاااة، 392حجمهاااا أجريااات علاااى عيناااة  ـــى نت وفيمـــا يل
 الميدانية على المبحوثات العراقيات:   

 المرأة العراقية وعادات متابعتها للدراما التلفزيونية: أوالً:

 
 التلفزيونية المفضلة: لقوالب الدراما(.تفضيل المبحوثات طبقًا 1

 (4جدول رقم )
 ات طبقًا لقوالب الدرامية المفضلة .توزيع إجابات المبحوث

 الترتيب               
 المواد والبرامج   

الترتيب 
 االول
×5 

الترتيب 
 الثاني
×4 

الترتيب 
 الثالث
×3 

 الترتيب
 الرابع
×0 

 الترتيب
 الخامس
×1 

 الوزن المرجح

 النقاط
النسبة 
 المئوية

ترتيب 
 المرجح

 4 15 373 7 13 12 38 86 ( مسلسالت عربية 1

 2 19 492 4 11 16 42 53 ( أفالم عربية 2

( مسلساااالت مدبلجاااة إلاااى اللغاااة 3
 1 21 534 4 13 47 33 62 العربية 

( مسلساااالت مدبلجاااة إلاااى اللغاااة  4
 7 5 122 4 7 33 14 36 الكردية 

 6 5 125 4 3 13 14 34 ( مسلسالت كردية 5

( أفااااااااالم أجنبيااااااااة فااااااااي القنااااااااوات 6
 5 12 294 2 9 19 28 21 العربية 

( أفااااااااالم أجنبيااااااااة فااااااااي القنااااااااوات 7
 8 1 33 1 2 31 5 31 الكردية 

 3 14.8 378 13 8 29 23 37 ( أفالم أجنبية 8

    0551 مجموع األوزان المرجحة

 392جملة من سئلن 
 ( على عدة نتائج من أهمها: 4تدل بيانات الجدول رقم )

طبقًا للوزن المئـوي لتـرتيبهن  إلـى  –يمكن تقسيم البرامج المفضلة لدى عينة الدراسة  -
 ثالث مجموعات على النحو اآلتى: 
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   : مسلسالت المدبلجة إلى اللغة العربية التي جاءت  التضم المجموعة األولى كاًل من
فى مقدمة  القوالب الدرامية المفضلة لدى المبحوثات عينة الدراسة؛ حيث بلغ إجمالى 

( نقطة بنسبة 492األفالم العربية التي حققت  ) ( ويليها %21( بنسة ) 534نقاط قدره )
(19% ) . 

  وتضم المجموعة الثانية ثالثة أنواع من القوالب الدرامية التي حققت معدل متابعة يتراوح
فالم وهي كل من: األ –( من األوزان المرجحة %15( وأقل من )%11ما بين )
 (. %12)ية فى القنوات العربية األفالم األجنب(، و %15) مسلسالت العربية ، الاألجنبية

 ( 1وتضم المجموعة الثالثة مجموعة القوالب الدرامية يتراوح معدل متابعتها ما بين% )
المسلسالت  ، مسلسالت الكرديةوهي كل من: ال –( من األوزان المرجحة %5وأقل من )

 (.%1.2أفالم أجنبية فى القنوات الكردية ) (، و%5) المدبلجة إلى اللغة  الكردية
 ويتضح من النتائج السابقة ما يأتى: 

  ازدياد متابعة المرأة العراقية عينة الدراسة للمسلسالت االجنبية المدبلجة إلاى اللغاة العربياة
 و األفالم العربية، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب يمكن ذكرها كاالتي:

  كثيااار مااان موجااة المسلساااالت المدبلجاااة وخاصاااة الااادراما التركياااة التاااي اخاااذت طريقهاااا فاااي
، ممااا حقااق لهااا االنتشااار عنااد mbc2القنااوات العربيااة بمااا فااي ذلااك القنااوات المعربااة مثاال 

 الجماهير العربية ومنها: المرأة العراقية.

  بروز قنوات الدراما واألفالم العربية بسبب انطالق عادد مان القناوات المفتوحاة بشاكل عاام
 .(1)ت جذب انتباه الجمهوروالقنوات المشفرة بشكل خاص حيث استطاعت هذه القنوا

  .طبيعة األعمال الدرامية التى تتسم بالجاذبية والخصائل المميزة 
  والااذى كاناات  2333خااروج المتااابع العراقااي ماان العزلااة اإلعالميااة بعااد سااقوط النظااام عااام

فياااه متابعااااة النساااااء العراقيااااات مقصااااورة علاااى قناااااتين رسااااميتين باسااااتثناء إقلاااايم كردسااااتان 
ح الساااماء العراقياااة أماااام الباااث الوافاااد؛ اذ زادت القااادرة االنتقائياااة للمشااااهد العاااراق، وبعاااد فااات

العراقاي فتااوفرت أمامااه العديااد ماان القنااوات، ومنهااا القنااوات الخاصااة بالاادراما سااواء العربيااة 
 أو األجنبية. 

  إغراق المبحوثات عينة الدراسة بالبرامج السياسية واإلخبارية فأدى إلى الشعور بالملل
ايد العمليات التفجيرية والقتلى بين المدنيين واستمرار هذه العمليات وتغطيتها نتيجة تز 

بشكل مستمر يوميًا، حيث بدأت المرأة العراقية عينة الدراسة تميل إلى البرامج التي تحقق 
لها الهروب من الواقع المعايش وتثير شعورها بالراحة وتزيد من تطلعاتها وتفاؤلها نحو 

                                                           
، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ، استخدامات الشباب العربو للقنوات الفضائية وتأ يراتها فيهم.منى الحديدي واَخرون (1)

 .(179ص ) .2336مايور/ آيار 
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ر بحيث يجدن ذلك في األعمال الدرامية التي تهتم بإثارة مشاعر الهدوء واالستقرا
الجمهور من خالل عرض األجواء والديكورات الجميلة وتناول الموضوعات اإلنسانية 

 .(1)وخاصة الرومانسية 

 (. معدل متابعة المبحوثات للدراما التلفزيونية: 0

 (5جدول رقم  ) 
 دراما التلفزيونية توزيع المبحوثات طبقًا لمدى متابعتهن لل

 الترتيب )%( )ا(  مدى متابعة التلفزيون 

 2 34 135 دائماً 

 1 54 211 أحياناً 

 3 12 46 نادراً 

 - 133 392 المجموع

 تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج؛ من أهمها:
 

ة أضاااحت يتباااين أن أغلبياااة المبحوثاااات يتاااابعن الااادراما التلفزيونياااة؛ ألن الااادراما التلفزيوينااا  -
واحاادة مااان الباارامج التاااي تتاااابع يوميااًا نظااارًا لزيااادت القناااوات التلفزيونياااة التااي تقااادم الااادراما 
وتركيز تلك القنوات على المرأة نظرًا لزيادة أوقات الفرات لديها بسبب انتشار األمية مقارنة 
ر بالرجال، وظروفها االجتماعية التي تجعلها تقضي أغلب أوقاتها في المنزل حيث تضط

لمتابعاااة الااادراما، السااايما القناااوات  الفضاااائية المفتوحاااة. والتاااي كانااات ممنوعاااة قبااال ساااقوط 
 .2333النظام عام 

ال تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة عزة عبد العظيم محمد حيث ورد فى دراستها أن  -
 ،(2)(%77اإلناث يتابعن الدراما التلفزيونية بكثافة عالية بنسبة )

(, ومتوساط %52بر ساليمان عمار أن نسابة المتابعاة المرتفعاة ) وقد خلصت دراساة صاا  -
 .(3)(%23(، منخفض ) 28%)

 عدد أيام متابعة المبحوثات للدراما التلفزيونية فى األسبوع: (.3

                                                           
 . سابق مصدر، حت اقية فردوس مدمع المخرجة العر مقابلة( 1)

، غير منشورة رسالة دكتوراه ،تأثير الدراما التلفزيونية علي إدراك الواقع االجتماعي لألسرة المصرية  :"عزة عبد العظيم محمد (2)

  .222، ص ( 2333ذاعة ،عالم،قسم اإلاإل)جامعة القاهرة، كلية 

  .195، صسابقمرجع صابرسليمان عمران،   (3)
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 (6جدول رقم  )
 توزيع المبحوثات طبقًا لعدد أيام متابعتهن للدراما التلفزيونية في األسبوع  

 الترتيب )%( )ا( عدد أيام المتابعة اسبوعياً 

 1 32 127 (. طوال األيام1

 6 39 33 (. ستة أيام2

 2 16 66 (. خمسة أيام 3

 6 39 33 (. أربعة أيام4

 5 11 43 (. ثالثة أيام 5

 4 11 44 (. يومان 6

 3 12 48 (. يوم واحد7

 - 122 390 المجموع

 تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج؛ من أهمها: 
( من المبحوثات عينة الدراسة، وربما %32)الدراما التلفزيونية طيلة أيام األسبوع يتابع  -

ترجع إلى طبيعة األعمال الدرامية التي تتألف من حلقات متتابعة وماتحمله من االثارة والتشويق 
 وتطور أحداثها يوميًا مقارنة ببعض المضامين التلفزيوينية األخرى.

أما باقى النسب لأليام ( %16)بالمرتبة الثانية بنسبة وتأتى خمسة أيام في االسبوع  -
(؛ إذ يرجع ذلك إلى %12( إلى )%9األخرى فمتساوية ومتقاربة إلى حد كبير يتراوح بين )

بعض المبحوثات ال تي ال يتابعن الدراما التلفزيونية حسب ظروفهن، أوبعض القنوات التي 
سبوع مثل المسلسالت المدبلجة التي تعرضها التعرض حلقات الدراما التلفزيونية كل أيام األ

 .mbc1بعض القنوات الخاصة مثل
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 األوقات المفضلة لمتابعة الدراما التلفزيونية لدى المبحوثات:  (.4
 (7جدول رقم  )

 توزيع اجابات المبحوثات حسب األوقات المفضلة لديهن لمتابعة الدراما التلفزيونية 

 الترتيب )%(  )ا( أسبا 

 3 37 35 ( عصراً 3-13(.الفترة الصباحية والظهيرة)1

 2 34 163 ( مساءً 9-3(. فترة العصروالمساء)2

 1 54 263 ( مساءً 12-9(. فترة السهرة )3

 4 35 25 ( صباحاً 6-12(.فترة السهرة الممتدة)مساءً 4

 - 122 486 إجمالي اإلجابات

 390جملة من سئلن 
 دة نتائج؛ من أهمها:تدل بيانات الجدول السابق على ع

أوضحت النتائج أن أهم الفترات المفضلة للمبحوثات وهى فترة السهرة ألن األفالم تعرض  -
فى هذه الفترة وهى فترة االستراحة، كما أن أغلبية المتابعين يمكنهم أن يتفرغوا لمتابعة 

فى المنزل  التلفزيون باعتبارها في فترة الفرات عن العمل وال سيما المرأة حتى ولو كانت
فهي تعتبر هذه الفترة مالئمة بالنسبة لها ألنها تكون قد أنهت األعمال المنزلية المتمثلة 
في الطهي و إعداد الطعام والمستلزمات األسرية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذا 

 الوقت هو وقت الذروة للقنوات التلفزيونية في عرض أفالمها. 
العصر والمساء جاءت بالمرتبة الثانية بعد فترة السهرة ففي  كما أوضحت النتائج بأن فترة -

هذه األوقات تعرض المسلسالت التلفزيونية وبالتالي فإن بإمكان المرأة متابعتها لنفس 
 االسباب التي سبق ذكرها . 

اما الفترة الصباحية والظهيرة فقد جاءت فى المرتبة الثالثة بالنسبة لمتابعة المرأة للدراما  -
زيونية ألنها فترة تكون المرأة فيها مشغولة إما فى العمل خارج المنزل أو داخله، التلف

وجاءت فترة السهرة الممتدة فى المرتبة األخيرة، ألنه ليس من عادة المتابعين في العراق 
 وباألخل المرأة أن يتابعوا الدراما التلفزيونية فى هذه األوقات أو بعد فترة النوم.
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 ضيل فترات متابعة الدراما التلفزيونية لدى المبحوثات:دوافع تف (.5

 (8جدول رقم  ) 
 

 توزيع اجابات المبحوثات طبقًا لدوافع الفترات المفضلة لمتابعة الدراما التلفزيونية 
 

 )%(  )ا( أسبا 

 43 183 تقدم خالل هذه الفترة األفالم والمسلسالت

 31 138 فترة مناسبة تجتمع فيها األسرة

 25 111 تعقب العودة من العمل فترة

 34 17 فترة االستراحة والفرات 

 122 449 إجمالي اإلجابات

 390جملة من سئلن 
 تدل بيانات الجدول السابق على نتائج عديدة؛ من أهمها:

(، والفترة التي %43أوضحت النتائج أن المبحوثات تفضل الفترة التي تتناسب معها بنسبة ) -
( وهي فترة المساء والسهرة التي تقدم القنوات التلفزيونية أهم %31نسبة )تجتمع فيها األسرة ب

أعمالها الدرامية، وفي ظل القنوات المتخصصة للدراما بأعداد كثيرة ومتنوعة، تعطي فرصة 
للمتلقيين كي يتابعوا األعمال الدرامية في مختلف األوقات، حيث تقوم بعض القنوات بإعادة 

لياًل، سواء في فترة المساء أو السهرة؛ ولذلك في غير هاتين الفترتين  تقديم األعمال المقدمة
يمكن متابعة الدراما التلفزيونية، ومن ثم فإن باقي المبحوثات يتابعن الدراما التلفزيونية عقب 

( هذا بالنسبة للمرأة العاملة والموظفة التي تعمل خارج %25عودتهن من العمل بنسبة )
( في فترة االستراحة والفرات، وهذا ينطبق على المرأة التي تظل في %4المنزل، كما تتابع) 

 المنزل، وهي تتابع األعمال الدرامية في بعض األوقات خالل اليوم.
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 (. أنماط متابعة المبحوثات للدراما التلفزيونية:6

 (9جدول رقم  ) 

 خريناآلتوزيع المبحوثات طبقًا ألنماط متابعتهن للدراما التلفزيونية مع 

 )%(  )ا( األشخاص 

 56 219 بمفردي

 32 125 مع أفراد األسرة

 13 43 مع األصدقاء واألقارب

 32 38 مع الزوج 

 122 390 المجموع

              
 تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج؛ من أهمها:

لدراما التلفزيونية مع أوضحت النتائج أن أكبر نسبة من المرأة العراقية عينة الدراسة تتابع ا -
(؛ ألنها تفضل التجمع مع أفراد أسرتها، فهذه نقطة إيجابية أن %56أفراد األسرة بنسبة )

التلفزيون يجمع األسرة ويحقق الترابط، وهذا يخالف ما يقيل أن التلفزيون يؤدي إلى العزلة 
( قد يكون بسبب %32)وتفكيك العالقات األسرية واالجتماعية، ويليها المتابعة الفردية بنسبة 

وجود اكثر من جهاز تلفزيون في المنزل، أو يعود إلى رغبة بعض من المبحوثات متابعة 
(، ألن المرأة ال %13التلفزيون بمفردهن، بينما  تاتي المتابعة مع األصدقاء واألقارب بنسبة )

ثل الرجال تلتقي كثيرًا باألصدقاء واألقارب مقارنة بالرجال فليست لديها فرص الخروج م
بسبب ظروفها االجتماعي فهي تقضى أغلب أوقاتها في المنزل،  أما المتابعة مع الزوج 

( ويرجع ذلك إلى طبيعة العينة فإن نسبة المتزوجات فيها قليلة %2جاءت قليلة بنسة )
مقارنة بالفئات األخرى ، إضافة إلى أن أحد خيارات الجدول هي المتابعة مع أفراد األسرة 

 ل ذلك المتابعة مع الزوج أيضًا.حيث يشم
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 (. أماكن متابعة المبحوثات للدراما التلفزيونية:7

 (12جدول رقم  ) 

 توزيع المبحوثات طبقًا ألمكان متابعتهن للدراما التلفزيونية 

 )%( )ا( أماكن المتابعة

 96 376 فى المنزل

 33 12 عند االصدقاء، واألقارب

 31 34 في العمل

 122 390 المجموع

 ( على عدة نتائج؛ من أهمها:13تدل بيانات الجدول رقم)
أوضحت النتائج أن معظم النساء العراقيات يتابعن األعمال الدرامية في المنزل؛ ألن أغلب  -

أوقاتهن يقضينها في المنزل، واليكون خروجهن منه عادة إال ألغراض العمل بالدرجة األولى، أو 
 شراء الحاجات المنزلية.

 
 . مدى ممارسة المبحوثات لبعض األعمال أثناء متابعة الدراما التلفزيونية:(8

 (11جدول رقم  ) 
 توزيع المبحوثات حسب األعمال التى يقمن بها أثناء متابعة الدراما التلفزيونية 

 الترتيب )%( )ا( أعمال أثناء المتابعة

 3 17 65 دائماً 

 1 47 184 أحياناً 

 4 31 33 نادراً 

 2 35 143 ال

 - 122 390 المجموع

 ( على نتائج عديدة؛ من أهمها:11تدل بيانات الجدول رقم)
أوضحت النتائج أن هناك نسبة كبيرة تقوم باألعمال أثناء متابعة األعمال الدرامية  -

( من المبحوثات عينة الدراسة أعمااًل مختلفة أثناء متابعتهن %65حيث تؤدي )
ل على أن نسبة كبيرة من المبحوثات متابعتهن غير للدراما التلفزيونية،  فهذه تد
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نشطة؛ ألن األعمال الدرامية تحتاج إلى متابعة دقيقة حيث تتسم باألحداث 
المتسلسلة والمترابطة فيحتاج ذلك إلى التفرت. بينما الفئة التي  اليقمن بأي عمل 

ن أغلب ( فقط، مما يدل على أ%35أثناء متابعتهن للدراما التلفيزيونية بلغت )
المبحوثات اليتفرغن للمتابعة ألن أغلبهن ينشغلن باألعمال المنزلية و رعاية األسرة 

 بأنفسهن. 

 (. أهم األعمال التي تؤديها المبحوثات أثناء متابعتهن للدراما التلفزيونية:9

 (10جدول رقم  )
 لمتابعة الدراما التلفزيونية  توزيع اجابات المبحوثات ممن اليتفرغن

 )%( )ا( عمل نوع ال

 31 83 أقوم ببعض األعمال المنزلية

 22 55 أثناء الطعام

 22 55 أذاكر دروسي أو أذاكر ألوالدي

 15 38 أتحدث مع األسرة 

 37 16 أتحدث في التليفون 

 33 13 أقرأ صحيفة أو مجلة

 122 057 اجمالي اإلجابات

 050جملة من سئلن          
 لى عدة نتائج؛ من أهمها:تدل بيانات الجدول السابق ع

أن أهم األعمال التي تقوم بها المبحوثات اثناء متابعتهن للدراما التلفزيونية هي:  -
األعمال المنزلية، والعمل أثناء الطعام، فهن غالبًا ربات بيوت، كما أن هناك بعض 
 من المبحوثات يقمن بالمذاكرة أو بالمذاكرة ألوالدهن، إال أن ذلك يأتي بعد القيام

 باألعمال المنزلية. 

تتفق نتائج هذه الدراسة إلى حد ما مع دراسة مايا البيضاء التي رصدت األعمال  -
وتختلف مع  (1)التي تقوم بها المرأة اللبنانية أثناء متابعتها للقنوات الفضائية العربية،

عة ما وصل إليه أبو بكر الوصيف عن األعمال التي تقوم بها المرأة الليبية أثناء متاب
 ( 2)التلفزيون.

 (. أسبا  تفرغ المبحوثات لمتابعة الدراما التفيزيوينة:12

                                                           
) جامعةة القةاهرة:  رسةالة ماجسةتير غيةر منشةورة:" دوافع استخدامات المرأة اللبنانيةة للقنةوات الفضةائية العربيةة، ضاكي( مايا أحمد الب1)

 181، ص (2338كلية إعالم قسم اإلذاعة، 

د البحةو  ، )القةاهرة: معهةغيةر منشةورة رسةالة ماجسةتيرعات المتحققةة ،اأبوبكرالوصيف: "استخدام المرأة للتلفيزيون الليبي واإلشب( 2)

 .237( ص 2334قسم الدراسات اإلعالمية، –والدراسات العربي 
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 (13جدول رقم  ) 
 لمتابعة للدراما التلفزيونية  توزيع اجابات المبحوثات ممن يتفرغن

 )%( )ا( أسبا  التفرغ

 25 35 من أجل التركيز 

 18 25 كى أتابعه جيدًا ال يفوتنى حدث مهم 

 14 23 بعة  والترفيه لالستمتاع بالمتا

 12 16 لكى افهم موضوع الدراما وما يدوربها من أحداث 

 13 14 ألني أحب الدراما التلفزيونية 

 38 11 للوصول إلى الهدف من الدراما سواء كان تعليميًا أو إرشاديًا  

 37 13 ال أملك الطاقة ألداء أعمال أخرى أثناء المتابعة 

 36 39 إال في أوقات فراغي  ألنى ال أشاهد التلفزيون 

 122 142 142جملة من سئلن 

 
 تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج؛ من أهمها:

يتضح من بيانات الجدول أن المبحوثات الالتي يتفرغن لمتابعة الدراما التفزيونية هن   
لة؛ وهذه النسبة تعتبر قلي -( %24أي بنسبة ) -مبحوثة   290مبحوثة من بين  062

ألن األعمال الدرامية تحتاج إلى المتابعة الدقيقة؛ حيث أن أحداثها متسلسلة ومرتبطة 
ببعضها، وأن أهم األسباب التي تجعل المبحوثات يتفرغن لمتابعة الدراما التلفزيونية هي: 
من أجل التركيز على مايدور في األعمال الدرامية، ويليه يأتي كي أتابعه جيدًا بحيث ال 

فهم موضوع الدراما وما أحدث مهم، و لالستمتاع بالمتابعة والترفيه، ومن ثم لكى يفوتنى 
 يدور من أحداث.
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 (. مدى تحدث المبحوثات مع ااَلخرين حول مايتابعن في الدراما التلفزيونية:11

 (14جدول رقم  )

 يونية توزيع المبحوثات طبقًا لمدى تحدثهن مع ااَلخرين أثناء متابعة الدراما التلفز 

 الترتيب )%(  )ا( مدى التحدث

 2 24 96 دائماً 

 1 42 165 أحيانًا 

 3 21 82 نادرًا 

 4 13 49 ال

 - 122 390 المجموع

 تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج؛ من أهمها:
أوضحت النتائج أن نسبة كبيرة من المبحوثات يتحدثن حول مايدور في األعمال الدرامية   -

نحهن قدرًا من الرتباط االجتماعي ويقلل لديهن الشعور  باالغتراب النفسي فهذه من وهذا يم
( من المبحوثات عينة الدراسة مع َاخرين %87مميزات الدراما التلفزيونية، حيث تتحدث )

أثناء متابعتهن للدراما التلفزيونية، وتتوزع درجات تحدثهن على ثالثة مستويات هي: دائمًا 
(، فيما كانت نسبة المبحوثات الالتي اليتحدثن مع %21(، ونادرًا )%42) (، أحياناً 24%)

 (.%13ااَلخرين حول مايتابعن في الدراما التلفيزيونية )

(  من %05وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة مايا البيضاء حيث أوضحت أن) -
، لكن طبيعة (1)ات الفضائية المبحوثات عينة الدراسة يتحدثن مع َاخرين أثناء متابعتهن للقنو 

المواد الدرامية مختلفة عن باقي المضامين األخرى، خاصة المسلسالت التي تتسم باالحداث 
المترابطة  بين حلقاتها، وهذه تهيء األرضية للمشاهدين؛ لمناقشة أحداث الحلقات واألحداث 

كثر؛ فإنه من الطبيعي أن المتوقعة في الحلقات القادمة، وخاصة المرأة التي لها أوقات فرات أ
( من المبحوثات عينة الدراسة يتحدث مع اآلخرين حول مايتابعن من األعمال %00نسبة )
 الدرامية.

 
 
 

                                                           

 .183، ص سابقمرجع مايا أحمد البيضاك،  (1)
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األشخاص الذين يتحدثن معهن المبحوثات حول مايتابعن في الدراما  (.10
 :التلفزيونية

 (15جدول رقم  ) 

لحديث معهن حول ما يتابعن فى توزيع اجابات المبحوثات حسب األشخاص الذين يجري ا
 الدراما التلفزيونية 

 )%( )ا( نوع األشخاص 

 45 183 األصدقاء

 26 132 الزوج

 13 35 األبناء

 13 35 األقارب

 37 23 زمالء العمل

 31 33 الجيران 

 31 33 األخوة أو األخوات 

 122 381 إجمالي اإلجابات

 343جملة من سئلن 
 ابق على عدة نتائج؛ من أهمها:تدل بيانات الجدول الس

يتضح من بيانات الجدول أن المبحوثات يتحدثن مع األصدقاء حول مايتابعن من األعمال  -
الدرامية أكثر من الفئات األخرى، وهذا يعود إلى طبيعة المبحوات الالتي يفضلن مناقشة 

 أحداث األعمال الدرامية معهم، ويليه مع الزوج ومن ثم األبناء واألقارب.
جاءت تحدث المبحوثات حول مايجري من األعمال الدرامية مع اإلخوة واألخوات أقل نسبة،  -

وكذلك مع كل من الجيران وزمالء العمل، وذلك يعود إلى قلة تفاعل المبحوثات مع جيرانهن 
 وعدم وجود وقت الفرات أثناء العمل.   
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 (. سمات متابعة الدراما التلفزيونية:13

 (16جدول رقم )

 لمعدالت متابعتها للدراما التفيزيونية وأهم سمات هذه المتابعة.توزيع المبحوثات طبقًا 
 المتابعة               

 أحياناً  دائماً  سمات

المتوسط  نادراً 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى 

الوزن 
 النسبى

أنظاام وقتااى بحيااث ال تفااوتني متابعااة 
 المسلسل

 % ا % ا % ا

148 38 159 41 85 22 2.16 3.75 72 

إذا كانت هناك أفالم ومسلسالت فى 
 وقت متأخر انتظر وأشاهدها

86 22 131 33 175 47 1.77 3.78 59 

أثنااااااء متابعاااااة األفاااااالم والمسلساااااالت 
 يمكن أن أقوم بأعمال أخرى 

155 43 143 37 94 24 2.16 3.78 87 

أتضاااااااايق إذا قااااااااطعنى أحاااااااد أثنااااااااء 
 متابعة األفالم والمسلسالت

183 47 137 27 132 26 2.21 3.82 74 

انتباااه جيااادًا لماااا يااادور فاااى المسلسااال 
 من أحداث

291 74 93 23 11 3 2.71 3.51 93 

أقاااوم بمناقشاااة أحاااداث المسلسااال ماااع 
 اآلخرين.

167 43 152 39 73 19 2.24 3.74 74 

أقاران بين ما اتابع فى المسلسل وما 
 أراه من حولي

124 32 149 38 119 33 2.1 3.78 67 

أؤجااال إنجااااز بعاااض األعماااال حتاااى 
 استطيع متابعة المسلسالت 

117 33 146 37 129 33 1.97 3.79 66 

اساااااااااااتطيع تاااااااااااذكر أساااااااااااماء أبطاااااااااااال 
 المسلسل لفترة من الوقت 

218 56 132 34 42 11 2.45 3.68 82 

 390 جملة من سئلن

 تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج؛ من أهمها:
 –العامة أن أهم سمات متابعة الدراما التلفزيونية عند المرأة العراقية عينة الدراسةأوضحت النتائج  -

هي: انتبه جيدًا لما يدور في المسلسل من أحداث  –مرتبة طبقًا لما أحرزته من تكرارات 
(، أستطيع تذكر %88(، أثناء متابعة األفالم والمسلسالت يمكن أن أقوم بأعمال أخرى )93%)

(، أقوم بمناقشة أحداث المسلسل مع ااَلخرين %82المسلسل لفترة من الوقت )أسماء أبطال 
أنظم وقتى بحيث  (،%74(، أتضايق إذاقاطعني أحد أثناء متابعة األفالم و المسلسالت )75%)

أقارن بين ما أشاهده في المسلسل وما أراه من حولي  (،%72ل تفوتني متابعة المسلسل)
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(، وإذاكانت هناك %44عمال حتى أستطيع متابعة المسلسالت )أؤجل إنجاز بعض األ(، 67%)
 (.%59أفالم ومسلسالت في وقت متأخر انتظر وأشاهدها )

وأوضحت النتائج التفصيلية أن سمات متابعة المرأة العراقية عينة الدراسة تتسم بالمتابعة النشطة  -
 . %42وحدود  %92م العبارات بين ظحيث تتراوح األوزان النسبية لمع

 (. تفضيل اجابات المبحوثات طبقًا للجهات اإلنتاجية للدراما التلفزيونية:14

 (17جدول رقم  )

 توزيع اجابات المبحوثات حسب تفضيلهن للجهات اإلنتاجية للدراما التلفزيونية: 
 )%(  )ا( الجهات اإلنتاجية 

 35 216 الدراما العربية 

 23 118 ةالدراما األجنبية مدبلجة إلى اللغة العربي

 19 112 الدراما األجنبية

 13 61 الدراما األجنبية مدبلجة إلى اللغة الكردية

 39 52 الدراما العراقية باللغة العربية 

 37 43 الدراما العراقية باللغة الكردية

 122 620 اجمالي اإلجابات

 390جملة من سئلن 

 تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج؛ من أهمها:

(؛ ألن الدراما العربية في هذه الدراسة %35اءت الدراما العربية في صدارة الترتيب بنسبة )ج -
تشمل: الدراما المصرية، والسورية، واألردنية، والخليجية فهي تسيطر على معظم القنوات 
التلفزيونية في المنطقة، وخاصة الدراما المصرية يلها الدراما السورية، كما تأتي الدراما 

( وذلك بسبب موجة من %23بية المدبلجة إلى اللغة العربية في المرتبة الثانية بنسبة )األجن
المسلسالت التركية، المدبلجة والتي جذبت المتابعين العرب، وكذلك نالت إعجاب المرأة 

( وذلك بسبب انفتاح %19العراقية، أما الدراما األجنبية فتأتي في المرتبة الثالثة بنسبة )
اقية أمام البث الوافد حيث أصبح المتابع العراقي ومنه المرأة العراقية راغبين السماء العر 

بمتابعة األعمال األجنبية، وتأتي المسلسالت المدبلجة إلى اللغة الكردية في المرتبة الرابعة 
( ومن ثم الدراما العراقية باللغة %9(، ويليها الدراما العراقية باللغة العربية  )%13بنسبة )

 (.%7دية )الكر 
وأوضحت النتائج أن الدراما العراقية باللغتين العربية و الكردية تأتي في المرتبة األخيرة؛ ألن  -

نسبة أعالهما قليلة والتفي بالحاجة المحلية، خصوصًا في ظل هذه الطفرة من القنوات العربية 
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التقف عند متابعة  واألجنبية الخاصة باألعمال الدرامية،  فإن المتابع العراقي وخاصة المرأة 
األعمال العراقية المحدودة هذا من جهة، و كذلك ضعف المستوى في تلك األعمال من جهة 

 أخرى.
مع ما توصلت إليه دراسة سميرالعيفة حيث أن اإلناث من  -إلى حدما –تتفق هذه النتيجة  -

والدراما العربية  (،%17(،والدراماالعربية )%19المبحوثين الجزائريين يتابعن الدراما األجنبية )
 .(1) (%63واألجنبية كالهما )

 (. تفضيل المبحوثات طبقًا لنوع المسلسالت:15

 (18جدول رقم  )

 طبقًا لتفضيلهن لنوع المسلسالت: توزيع اجابات المبحوثات
 )%(  )ا( نوع المسلسالت

 76 341 المسلسالت االجتماعية

 14 65 المسلسالت الكوميدية 

 39 39 يةالمسلسالت التاريخ

 31 34 المسلسالت الدينية

 122 449 إجمالي اإلجابات

 390جملة من سئلن 
 تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج؛ من أهمها:

(، والمسلسالت الكوميدية %76جاءت المسلسالت االجتماعية في صدارة الترتيب بنسبة ) -
ي طابع درامي إال أن المسلسالت ( بالرغم أن الكوميديا ه%14في المرتبة الثانية بنسبة )

الكوميدية أخذت طابعا خاصًا بها، يتسم بقلة عدد الشخصيات وقصر المدة الزمنية للحلقات 
باإلضافة إلى تشتت مواضيع الحلقات وعدم الربط الدقيق بينها؛ ولذلك يمكن أن يعتبر من 

( ويلها %9بنسبة ) أحد أنواع الدراما، وتأتي المسلسالت التاريخية في المرتبة الثالثة
 (.%1المسلسالت الدينية بنسبة )

وأوضحت النتائج العامة للدراسة أن المسلسالت االجتماعية من أكثر أنواع المسلسالت التي  -
 ترغب المرأة العراقية بمتابعتها، وأن أغلبية اإلنتاج يدخل ضمن هذا النوع من المسلسالت.

                                                           
رسةةالة ماجسةةتير غيةةر سةةميرالعيفة: "تةةأثير التعةةرض للةةدراما التلفزيونيةةة العربيةةة واألجنبيةةة علةةى الهويةةة الثقافيةةة للشةةباب الجزائةةري،( 1)

 . 164( ص 2338 –قسم الدراسات اإلعالمية  -والدراسات العربية ، )القاهرة: معهد البحو منشورة



 114 

أهميتها تتابع بنسبة قليلة؛ بسبب تراجع انتاج كما يتبين أن األعمال التاريخية بالرغم من  -
األعمال الدرامية التاريخية في السنوات األخيرة، و إنتاج تلك االعمال باللغة العربية 

 الفصحى مما يصعب على بعض من المبحوثات فهمها.
كما تتفق هذه النتيجة مع ماتوصلت إليه "منى حلمي" إذجاء المضمون االجتماعي بنسبة   -

، وتتفق إلى حدما مع دراسة سمير العيفة حيث جاءت (1)من نسبة متابعة الدراما (67.6%)
( بعد المسلسالت التأريخية بنسبة %81المسلسالت االجتماعية في المرتبة الثانية بنسبة)

(81.7%)(2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
رسالة ماجسةتير منى حلمي رفاعي حسن: "التعرض للدراما المصرية في التلفزيون وإدراك الشباب المصري للعالقة بين الجنسين،  (1)

 .131(، ص 2333)جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، قسم اإلذاعة، غير منشورة 

 .212، ص سابق مرجعيفة، سمير الع (2)
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 (. دوافع متابعة المبحوثات للدراما التلفزيوينة:16

 (19جدول رقم  )

 زيع المبحوثات حسب دوافع متابعتهن للدراما التلفزيونية:تو 
 درجة المتابعة              

 الدوافع
 نادراً  أحياناً  دائماً 

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى 

الوزن 
 المئوى 

 التسلية وتمضية أوقات الفرات
 % ا % ا % ا

188 48 161 41 43 11 2.37 3.67 79 

األفالم هروباًا مان أشاهد المسلسالت و 
 روتين اليوم 

124 32 169 43 99 25 2.6 3.75 67 

 62 3.72 1.86 34 132 46 181 23 79 متابعة المسلسالت يجعلنى أقل حدة 

تعاااااااودت علاااااااى متابعاااااااة المسلساااااااالت 
 واألفالم 

134 34 135 34 123 31 2.3 3.81 77 

أتااابع المسلسااالت واألفااالم لالسااترخاء 
 والهروب من الواقع 

139 28 152 39 131 33 1.49 3.78 65 

 77 3.74 2.3 17 68 36 143 47 184 معرفة عادات وتقاليد شعوب أخرى 

 73 3.73 2.18 19 76 43 173 37 146 تساعد فى طول المشكالت المختلفة 

أناااااااقش مااااااع العائلااااااة واألصاااااادقاء مااااااا 
 أشاهده من المسلسالت واألفالم 

135 27 177 45 113 28 1.99 3.74 66 

 59 3.73 1.77 41 159 42 163 18 73 تزيد من ارتباطي بمن حولي

 73 3.72 2.13 22 85 46 181 32 126 تعلمنى أشياء الأتعلمها فى الواقع

 390 جملة من سئلن

 ( على عدة نتائج؛ من أهمها:19تدل بيانات الجدول رقم)
نية عند المرأة العراقية عينة أوضحت النتائج العامة أن أهم دوافع متابعة الدراما التلفزيو  -

(، %79هي: التسلية وتمضية أوقات الفرات ) -مرتبة طبقًا لماأحرزته من تكرارات –الدراسة 
ويتساوى كل من: تعودت على متابعة المسلسالت واألفالم، ومعرفة عادات وتقاليد الشعوب 

ء ال أتعلمها (، تعلمني أشيا%73(، تساعد في حلول المشكالت المختلفة )%77األخرى )
(، أناقش %67(، أشاهد المسلسالت واألفالم هروبًا من الروتين اليومي )%73في الواقع )

(، متابعة المسلسالت %66مع العائلة واألصدقاء ما أتابعه من المسلسالت واألفالم )
 (.%59(، تزيد من ارتباطي بمن حولي )%62يجعلني أقل حدة )

التعرض للدراما التلفزيونية عند المرأة العراقية عينة  كما أوضحت النتائج أن أهم الدوافع -
تتمثل في: معرفة عادات وتقاليد الشعوب األخرى، تساعد في حلول  نفعيةالدراسة هي دوافع 

المشكالت المختلفة، تعلمني أشياء ال أتعلمها في الواقع، أناقش مع العائلة واألصدقاء ما 
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تتمثل في:  طقوسيةارتباطي بمن حولي، ودوافع  أشاهده من المسلسالت واألفالم، تزيد من
التسلية وتمضية أوقات الفرات، تعودت على متابعة المسلسالت واألفالم، أشاهد المسلسالت 

 واألفالم هروبًا من الروتين اليومي، متابعة المسلسالت يجعلني أقل حدة.
نور محمود البنا؛ إذ وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج عدة دراسات، ومنها دراسة حازم أ -

جاءت دوافع النفعية في المقدمة، كمعرفة مايحدث بين الناس في المجتمع، ومعرفة مشكالت 
، وكذلك دراسة عزة عبدالعظيم محمد؛ إذجاءت دوافع التعلم واكتساب المعرفة (1)وقضايا المرأة 

 .   (2) من أهم الدوافع األساسية لمتابعة الدراما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .175، ص سابقمرجع حازم أنور محمود البنا، ( 1)

 .228، ص سابقمرجع عزة عبدالعظيم محمد، ( 2)
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نوات التلفزيونية المفضلة التي تتابع المبحوثات من خاللها الدراما (. الق17
 التلفزيونية: 

 (02جدول رقم  )

 توزيع المبحوثات عينة الدراسة طبقًا للقنوات المفضلة لديهن 

 القنـوات              الترتيب

الترتيب 
 األول
 ×3 

الترتيب 
 الثانى
 ×0 

الترتيب 
 الثالث
 ×1 

 الوزن المرجح
ب الترتي

 النقاط المرجح
النسبة 
 المئوية

1) mbc1 85 63 26 431 21 2 

2) Mbc2 14 28 12 112 6 3 

3) Mbc4 137 57 22 577 33 1 

4) Mbc max 1 6 13 28 31 13 

 4 35 131 25 21 17 روتانا سينما (5

 14 31 22 13 32 31 ميلودى أفالم (6

 11 32 36 12 38 32 الرأي (7

 9 32 46 14 37 36 الحياة المسلسالت (8

 7 33 58 12 38 13 الشرقية (9

 15 31 23 5 36 31 السومرية (13

11) IBC 31 18 13 47 32 38 

 12 32 32 32 36 36 النيل للدراما (12

 36 33 64 38 36 13 بانوراما درما (13

 13 31 29 17 33 32 أبو ظبي (14

 13 32 37 11 12 33 دبي (15

16) Fox movies 31 36 37 22 31 14 

 35 34 75 35 14 14 كوردسات (17

 15 31 21 36 32 33 ورزاكر  (18

 13 32 232    قنوات أخرى  (19

 - 1962 مجموع األوزان المرجحة

 390جملة من سئلن 
 ( على عدة نتائج؛ من أهمها:23تدل بيانات الجدول رقم)

أوضحت النتائج العامة أن أكثر القنوات التي تتابع من خالها المرأة العراقية عينة الدراسة  -
 إلى أربع مجموعات على النحو ااَلتي: الدراما التلفزيونية تتوزع

  وهما  - %29وأقل من  %6تضم المجموعة األولى قناتين حققتا معدل متابعة يتراوح مابين
 mbc1 (6%.)( و33%) MBC4قناة 
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  ؛ هي %6وأقل من  %2وتضم المجموعة الثانية مجموعة من القنوات يتراوح مابين
MBC2 (6%( روتانا سينما ،)وكل من: بانوراما الدراما، الشرقية %4(، كوردسات )%5 ،)

 (.%2، الحياة المسلسالت ) LBC(، وكل من: 3%)

  ؛هي:كل من: %2وأقل من  %1وتضم المجموعة الثالثة مجموعة من القنوات تتراوح مابين
(، ويتساوى 1%) MBC MAX(، ويتساوى كل من: أوضبي و %2دبي، النيل الدراما )

(، و يتساوى كال من: السومرية 1.1%) FOX MOVIESكال من: ميلودي األفالم و 
 (.%1وزاكروز )

  بين المرأة  %1وتضم المجموعة الرابعة مجموعة من القنوات حققت نسبة متابعة أقل من
(، ويتساوى %3.7(، كه لي كوردستان )%3.8العراقية عينة الدراسة وهي قنوات: العراقية )

، وحققت كل من: (%3.5(، دريم )%3.6كل من: كوردستان، و كوثر)
showtime،MBC+،ONE TV( وحققت كل %3.3،السورية ،البابلية، روتانا الخليجية ،)

 art ،ZEE AFLAM(،3.2%.)من: الفضائية المصرية، المنار، حكايات 

 :ويتضح من النتائج السابقة مايأتي 

ث سيطرت القنوات الخاصة وبالذات القنوات الخليجية على قائمة القنوات المفضلة، حي -
وحدها على أكثر من نصف معدل المتابعة لدى المبحوثات وهي قناة   MBC4حازت القناة 

حيث حصلت على  MBC1تقدم الدراما المدبلجة وخاصة المسلسالت التركية، وتليها قنات
فهي تأتي في   MBC2خمس المعدل وهي تقدم الدراما العربية والمدبلجة أيضًا، أما القناة 

 تقدم األفالم األجنبية المترجمة. المرتبة الثالثة وهي

قناة لكن لم تأتي أية واحدة منها في قائمة الصدارة؛ وذالك  63رغم أن العراق يمتلك أكثرمن  -
لقلة اإلنتاج الوطني من جهة، وتقديم األعمال الدرامية بعد عرضها األول في القنوات 

ة من المتابعة هي كوردسات المختلفة، وإن أكثر القنوات العراقية التي حازت على أعلى درج
( وتليها القناة الشرقية التي تقدم الدراما العراقية %4والتي تقدم الدراما العراقية باللغة الكردية )

 (.%3باللغة العربية )

بالرغم من أن مصر وسوريا هما من أكثر المنتجين لألعمال الدرامية، لم تأتي أية قناة لهما  -
من األعمال المصرية والسورية تقدم في عرضها األول في  في قائمة الصدارة؛ ألن كثيراً 

، روتانا سينما، أبوضبي، دبي، MBC1القنوات الخاصة غير المصرية والسورية مثل 
 وغيرها من القنوات األخرى.

كما يالحظ أن القنوات المشفرة حققت نسبة قليلة من معدل المتابعة حيث لم تأت أية منهن  -
 انية، نظرًا لقلة االهتمام بها.من المجموعة األولى والث
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 ثانياً:عالقة المرأة العراقية بالدراما التلفزيونية العراقية باللغة العربية والكردية:

 (. مدى متابعة المبحوثات للدراما التلفزيونية العراقية باللغة العربية:1

 (01جدول رقم  )

 العراقية باللغة العربية توزيع المبحوثات طبقًا لمدى متابعتهن للدراما التلفزيونية 

 الترتيب )%(  )ا( مدى المتابعة

 2 22 87 دائماً 

 3 21 84 أحياناً 

 4 23 78 نادراً 

 1 37 143 ال

 - 122 390 المجموع

 تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج؛ من أهمها:  

رأة العراقية عينة الدراسة، ( فقط، من الم%63تتابع الدراما التلفزيونية العراقية باللغة العربية ) -
ويعتبر هذه نسبة قليلة؛ ويرجع ذلك إلى تراجع الدراما العراقية من حيث الكيفية، حيث هاجر 
أغلبية القائمين باألعمال الدرامية العراقية إلى الخارج وخاصة إلى الدول المجاورة وواصلوا 

يغلب عليها الطابع الكوميدي، إنتاجهم في تلك الدول، إذ تفقد البيئة واألجواء العراقية، و 
لألعمال غير العراقية ومنها  -ومنها المرأة  -والسيما زيادة فرصة تعرض الجمهور العراقي 
. وهذا باإلضافة إلى عدة أسباب أخرى 2333العربية واألجنبية وذلك بعد سقوط النظام عام 

 يمكن مالحظتها في الجدول الالحق.
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 المبحوثات للدراما التلفزيونية باللغة العربية: (. أسبا  عدم متابعة0

 (00جدول رقم  )

 توزيع اجابات المبحوثات طبقًا ألسبا  عدم متابعتهن للدراما التلفزيونية العراقية باللغة العربية 
 )%(  )ا( األسبا 

 23 135 مستوى التمثيل واألداء واإلخراج ضعيف

 17 85 غير جذابة

 15 75 هالست معتادة على متابعت

 11 54 ليس لدى وقت لمتابعتها

 39 44 الحوار فيها طويل وممل 

 39 42 ألن موضوعاتها مكررة  وغير مفيدة

 34 21 ال تعرض حياة المجتمع الكردي وتقتصر على بقية أنحاء العراق

 34 18 عندى مشكلة فهم فى اللهجة العراقية ألننى لست من القومية العربية 

 34 17  تناسبنىأوقات العرض ال

 34 16 تقدم أشياء غير منطقية وغير موضوعية

 122 477 إجمالي اإلجابات

 143جملة من سئلن 
 تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج؛ من أهمها:

أوضحت النتائج بأن هناك أسبابًا عديدة لعدم متابعة العراقيات عينة الدراسة لألعمال  -
العربية؛ إذ تعود أهم األسباب كما جاءت في النتائج وهي: تتعلق الدرامية العراقية باللغة 

بمستوى الدراما مثل ما ذكرن: مستوى التمثيل واألداء واإلخراج، غير جذاب، الحوار فيها 
طويل وممل، ألن موضوعاتها مكررة وغير مفيدة، كما أشارت المخرجة فردوس متحت عقب 

تجاه متابعة الدراما   -المرأة  –العراقي وبالذات  لقاء الباحث معها أن تراجع رغبة المتابع
العراقية، يعود إلى الموضوعات واألحداث التي تناولتها الدراما العراقية حيث تركزت بعد 
سقوط النظام على قضايا العنف واالختطاف واالنفجار؛ إذ شكل ذلك نوعًا من الملل 

ومن ثم عزفت بعض العراقيات عن واإلحباط وعدم التفاؤل لدى المتابعين وخاصة المرأة 
 .(1)متابعة األعمال العراقية

 (. تفضيل المبحوثات للقنوات التي تقدم الدراما العراقية باللغة العربية:3

                                                           

 .سابق مصدرتحت " مع أول مخرجة عراقية " فردوس م( مقابلة 1)
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 (03جدول رقم  )

 توزيع إجابات المبحوثات  طبقًا للقنوات التى تقدم الدراما التلفزيونية المفضلة لديهن

 القنـوات              الترتيب

لترتيب ا
 األول

 ×4 

الترتيب 
 الثانى
 ×3 

الترتيب 
 الثالث
 ×0 

الترتيب 
 الرابع
 ×1 

 الوزن المرجح 

 النقاط الترتيب المرجح
 

% 

 1 48 543 3 5 17 119 الشرقية  -1

 2 26 334 3 13 55 29 السومرية -2

 3 15 179 8 24 25 12 العراقية -2

 4 11 131 8 21 23 33 البغدادية -3

  %122   1154 مجموع األوزان المرجحةال

 049جملة من سئلن 
 تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج؛ من أهمها:

(، وهي تشكل نصف %48أوضحت النتائج حصول قناة الشرقية على صدراة الترتيب ) -
المعدل وهي قناة عامة مقرها الرئيسي في االمارات العربية المتحدة، وأطلقت بعد سقوط 

وبدأت بإنتاج عدة أعمال داخل العراق، حيث كسبت رضا الجمهور، وبعد  2333ظام عام الن
تدهور األوضاع األمنية حولت إنتاجها خارج العراق وخاصة في سوريا؛ ألن أغلب الفنانين 

 العراقيين توجهوا إلى الخارج نتيجة األوضاع األمنية المتردية .
 ( ويقع مقرها الرئيسي في لبنان.%26ية حيث حققت )وتأتي القناة السومرية في المرتبة الثان -

 -(، وهي التابعة لشبكة اإلعالم العراقي%15وتأتي قناة العراقية في المرتبة الثالثة ) -
وهي القناة الوحيدة التي مقرها في  -أي إن الجهة الرسمية التي تشرف عليها -الحكومي 

 العراق من ضمن هذه القنوات األربع.  

( ومقرها في مصر وبدأت باإلنتاج وتقديم %11البغدادية في المرتبة الرابعة ) وتأتي القناة -
الدراما العراقية أخيرًا، حيث اعتمدت البغدادية على اإلنتاج داخل العراق واستغالل المناطق 
األكثر أمنًا النتاج أعمالهم، حيث ذكرت المديرة الفنية "خيرية منصور"عقب لقاء الباحث 

ادية وجدت بعض الفنانين في المحافظات الجنوبية وتعاونت معهم النتاج معها: بأن البغد
، وبذلك تمكنت هذه القناة من العودة إلى البيئة العراقية إلنتاج األعمال الدرامية (1)المسلسالت

 بالرغم من وجود التهديدات األمنية. 

 
 

                                                           
 .سابق مصدرأول مخرجة سينمائية، مع خيرية منصوروهي ( مقابلة 1)
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تلفزيونية (. اتجاهات المبحوثات نحو مدى معالجة قضايا المرأة في الدراما ال4
 العراقية باللغة العربية:

 (04جدول رقم  )

توزيع اجابات المبحوثات حسب آرئهن على بعض من العبارات التى تتعلق بمدى معالجة 
 :الدراما العراقية  باللغة العربية لقضايا المرأة وتقديم صورتها

 درجة الموافقة                       
 العبارات

وسط المت معارض محايد أوافق
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى 

الوزن 
 % ا % ا % ا المئوى 

الاادراما العراقيااة تعااالج الواقااع الصااحي للماارأة 
 العراقية 

53 31 73 41 48 28 2.33 3.77 68 

الدراما العراقية تعالج الواقع االجتماعي للمرأة 
 العراقية 

78 46 63 35 33 19 2.26 3.76 75 

الماارأة علااى مشاااركتها  الاادراما العراقيااة تشااجع
 السياسية 

47 28 64 37 63 35 1.92 3.79 64 

 72 3.78 2.15 24 41 37 64 39 66 الدراما العراقية تعالج واقع المرأة الريفية 

الدراما العراقية تعالج واقاع المارأة العراقياة فاى 
 المهجر

53 29 77 45 44 26 2.34 3.74 68 

 81 3.73 2.43 15 25 28 48 57 98 ى التعليم الدراما العراقية تشجع المرأة عل

الااادراما العراقياااة تسااااهم فاااى تحقياااق المسااااواة 
 بين الذكر واألنثى 

49 29 84 49 38 22 2.36 3.71 69 

الااادراما العراقياااة تقااادم صاااورة نمطياااة وسااالبية 
 للمرأة العراقية 

43 25 77 45 51 33 1.95 3.74 65 

ة للماااارأة الاااادراما العراقيااااة تقاااادم صااااورة واقعياااا
 العراقية 

61 36 72 42 38 22 2.13 3.75 71 

 66 3.72 1.98 33 46 48 82 25 43 أدوار المرأة هامشية فى الدراما العراقية

النظاااااام السياساااااى الساااااابق لااااام يهااااادف إلااااااى 
 معالجة قضايا المرأة فى الدراما التلفزيونية

84 49 55 32 32 19 2.33 3.76 77 

 049 جملة من سئلن

 انات الجدول السابق على عدة نتائج؛ من أهمها:تدل بي
يتضح من النتائج أن المرأة العراقية غير موافقة تمامًا على بعض العبارات التي حققت  -

األوزان المئوية غير المرتفعة وتتمثل: أدوار المرأة هامشية في الدراما العراقية،  كما يتضح 
لسياسي السابق لم يهدف إلى معالجة أن المبحوثات توافق بشكل كبير على أن النظام ا

": أن المنظومة "رجاء كاظم قضايا المرأة في الدراما التلفزيونية، حيث ذكرت المخرجة
اإلعالمية واستراتيجية الدولة هي العامل المؤثر في وضع المرأة، حيث ارتبط اإلعالم العراقي 

قت المرأة العراقية كثيرًا من بمافيها صناعة الدرما وإنتاجها باستراتيجية النظام، حيث ححق
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حقوقها في السبعينات القرن الماضي، نتيجة توسع هامش الحرية  وازدياد الدعوة إلى مساواة؛ 
فانعكس على اإلعالم العراقي وخاصة الدراما، لكن في نهاية ثمانينات وتسعينات القرن 

 .(1)الماضي انحصر األمر وبدأ االتجاه نحو الذكورية 
" : أن المناخ لم يهيأ لظهور المبدعات في مجال "فردوس متحتخرجة كما ذكرت الم  -

التأليف واإلخراج من بين اإلناث سوى العدد القليل ليساهمن في الدراما العراقية، ومن خالل 
أعمالهن يناقشن ويتناولن قضايا المرأة بشكل أحسن ممايقدم، وفي االجابة على السؤال  

دود وقليل، إالأنهن لم يركزن في أعمالهن على  قضايا وبالرغم من أن عدد المخرجات مح
المرأة؛ حيث ذكرت: "أن فرص العمل لمخرجات وكاتبات األعمال الدرامية كانت قليلة مقارنة 
بالذكور بحكم أن لديهم عالقات وتفاعاًل واحتكاكًا مع الجهات المسئولة لألعمال الدرامية، 

رصة للمخرجين في حرية انتقاء ما يناسب رغباتهم، باإلضافة إلى أن قلة األعمال لم تعط الف
 .   (2)األمر الذي يجعلك تضطر أن تتقبل األعمال حتى ولو لم تتوافق معك تمامًا"

 (. مدى متابعة المبحوثات الدراما العراقية باللغة الكردية:5

 (05جدول رقم  )

 للغة الكردية  توزيع المبحوثات طبقًا لمتابعة الدراما التلفزيونية العراقية با
متابعة الدراما العراقية 

 باللغة الكردية
 الترتيب )%( )ا(

 2 17 66 دائماً 

 3 16 62 أحياناً 

 4 13 53 نادراً 

 1 54 214 ال

 - 122 390 المجموع

 تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج؛ من أهمها:
( من المرأة العراقية عينة الدراسة، %46تتابع الدراما التلفزيونية العراقية باللغة الكردية ) -

ويتضح أن النسبة األكبر التتابع الدراما باللغة الكردية وهذا يعود إلى أن الدراما التلفزيونية 
الكردية تعبر عن المجتمع الكردي في العراق، الذي يشكل قرابة خمس سكان العراق وأن 

يعوق متابعتهن لها، باإلضافة إلى عدة  أغلبية العراقيات العربيات اليعرفن اللغة الكردية وهذه
 أسباب ستوضح في جدول الحق.  

 

                                                           
 .سابق مصدركاظم" جة عراقية لألعمال الدرامية "رجاك مع الثاني مخر حديث هاتفي( 1)

 .السابق المصدر( مقابلة مع المخرجة فردوس متحت، 2)
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 (. أسبا  عدم متابعة المبحوثات للدراما التلفزيونية العراقية باللغة الكردية:6

 (06جدول رقم  )

 توزيع اجابات المبحوثات طبقًا ألسبا  عدم متابعتهن للدراما التلفزيونية العراقية باللغة الكردية 
 )%(  )ا( ا األسب

 29 121 عندى مشكلة في فهم اللغة الكردية ألننى لست من القومية الكردية

 19 83 مستوى التمثيل واألداء واإلخراج ضعيف

 16 68 غير جذابة

 39 36 ليس لدي وقت لمتابعتها

 37 27 تقدم أشياء غير منطقية وغير واقعية

صر على عرض واقع حيااة تهمل واقع حياة المرأة العراقية والعربية وتقت
 )إقليم كردستان( فقط 

25 36 

 36 22 ألن موضوعاتها مكررة وغير مفيدة

 34 23 الحوار فيها طويل وممل

 32 13 وقت الحلقات قليل 

 32 38 عدد الحلقات قليل

 122 417 إجمالي اإلجابات

 014جملة من سئلن 
 تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج؛ من أهمها:

أوضحت النتائج أن هناك مشكلة اللغة بين مبحوثات المرأة العراقية، حيث تعوقهن عن  -
متابعة الدراما العربية والكردية، إذ التفهم أغلبية العراقيات العربيات اللغة الكردية وبذالك 
جاءت نتيجة: عندي مشكلة فهم اللغة الكردية ألنني لست من القومية الكردية، بأكبر نسبة، 

عتبر ذالك السبب الرئيس لعدم متابعة الدراما باللغة الكردية وتتوزع باقي األسباب: حيث ي
على غير جذابة، ولست معتادة على متابعتها، وأيضًا ينبثق هذان السببان من السبب األول 
لعدم معرفة اللغة الكردية، باإلضافة إلى عدة أسباب تتعلق بمستوى التمثيل واإلخراج، عدد 

ة الحلقات وهي أسباب فنية يمكن أن يذكرنها المبحوثات الالتي يفهمن اللغة الحلقات، مد
الكردية وسبقت لديهن المتابعة، وهذا سيوضح في الجداول الالحقة، وللوقوف على مدى أثر 
المتغير القومي لدى المبحوثات: العربيات والكرديات على متابعة الدراما التلفزيونية العراقية 

 والعربية. باللغتين الكردية
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 (. تفضيل المبحوثات للقنوات التي تقدم الدراما العراقية باللغة الكردية:7

 (07جدول رقم  )
 

توزيع اجابات المبحوثات طبقًا للقنوات التى تقدم الدراما التلفزيونية العراقية باللغة الكردية 
 المفضلة لديهن

 القنـوات             الترتيب

الترتيب 
 األول

 ×3 

تيب التر 
 الثانى
 ×0 

الترتيب 
 الثالث
 ×1 

الترتيب  الوزن المئوى 
 % النقاط المرجح

 1 44 295 4 6 93 كوردسات

 2 19 129 13 43 13 زاكروز

 4 17 139 33 23 14 كوردستان

  3 18 125 25 38 38 خاك

 32 15 31 31 31 نوروز
5 

 %122 673     مجموع األوزان المرجحة                              

 178جملة من سئلن 
 تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج؛ من أهمها:

( وتشكل وحدها قرابة نصف المعدل وهي %44حصلت قناة كوردسات على صدارة الترتيب ) -
التابعة لحزب االتحاد الوطني الكردستاني ومقرها في مدينة السليمانية بإقيلم كردستان العراق 

وبدأت بإنتاج المسلسالت التلفزيونية باللغة الكردية في سنة  2333في سنة  وقد انطلقت
ومنذ ذالك التأريخ وهي تنتج المسلسالت، لكن قبل ذلك كان هناك بعض األعمال  2331

الدرامية التي أنتجها تلفزيون كركوك التابع للنظام السابق من بداية سبعينيات القرن الماضي، 
لثالثيات والسداسيات والسهرات التلفيزيونية لكن الدراما بالمفهوم حيث أنتجت تلك القناة ا
 .2333الحاضر ظهرت  بعد سنة

ومقرها مدينة أربيل  2335( وانطلقت في سنة %19وتأتي قناة زاكروز في المرتبة الثانية ) -
 عاصمة إقليم كردستان العراق وهي تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني. 

( وهي قناة أرضية مقرها مدينة السليمانية حيث %18المرتبة الثالثة )وتأتي قناة خاك في  -
تعتبر هذه القناة من أكثر القنوات الكردية التي تنتج الدرما، التابعة إلى مؤسسة خاك، 

 . هيرو إبراهيم أحمد قرينة الرئيس العراقي جالل طالبانيوترأسها 

ومقرها مدينة أربيل وانطلقت في سنة ( %16كما تأتي قناة كوردستان في المرتبة الرابعة ) -
 وهي أول قناة فضائية في إقليم كردستان، وهي تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني. 1999
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( وهي أول قناة رسمية في إقليم كردستان %2وتأتي قناة نوروز في المرتبة الخامسة ) -
ومقرها في مدينة  2336وتشرف عليها وزراة الثقافة إلقليم كردستان العراق، وانطلقت في سنة

أربيل، ويالحظ أن معظم القنوات التي تقدم الدراما العراقية باللغة الكردية مقرها داخل 
على عكس القنوات التي تقدم الدراما العراقية باللغة العربية فإن  -إقليم كردستان -العراق

عراق باستثناء إقليم أغلبها في خارج العراق؛ ويعود ذلك إلى األوضاع األمنية المتردية في ال
 كردستان، الذي يتمتع باالستقرار النسبي مقارنة بباقي المناطق العراقية األخرى.
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(. اتجاهات المبحوثات نحو مدى معالجة قضايا المرأة في الدراما التلفزيونية 8
 العراقية باللغة الكردية:

 (08جدول رقم  )

اسة طبقًا آلرائهن حول مجموعة من العبارات التى تتعلق توزيع اجابات المبحوثات عينة الدر 
 بمعالجة قضايا المرأة وتقديم صورتها فى الدراما التلفزيونية العراقية باللغة الكردية:

 درجة الموافقة                       
 العبارات

المتوسط  معارض محايد أوافق
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى 

الوزن 
 % ا % ا % ا المئوى 

الاااادراما الكرديااااة تعااااالج الواقااااع الصااااحي 
 للمرأة الكردية 

44 34 48 38 36 28 2.36 3.68 87 

الادراما الكرديااة تعااالج الواقااع االجتماااعي 
 للمرأة الكردية 

85 66 29 23 14 11 2.55 3.68 85 

الااااااادراما الكردياااااااة تشاااااااجع المااااااارأة علاااااااى 
 مشاركتها السياسية 

48 38 47 37 33 26 2.12 3.79 71 

 82 3.76 2.46 16 21 21 27 63 83 الدراما الكردية تعالج واقع المرأة الريفية 

الاادراما الكرديااة تعااالج الماارأة الكرديااة فااى 
 المهجر

57 45 49 38 22 17 2.27 3.73 76 

 79 3.79 2.38 23 25 23 33 57 73 الدراما الكردية تشجع المرأة على التعليم 

تحقياااااااق  الااااااادراما الكردياااااااة تسااااااااهم فاااااااى
 المساواة بين الذكر واألنثى 

54 42 41 32 33 26 2.33 3.75 78 

الااااااادراما الكردياااااااة تقااااااادم صاااااااورة نمطياااااااة 
 وسلبية للمرأة الكردية 

32 25 53 39 46 36 1.89 2.3 63 

الدراما الكردياة تقادم صاورة واقعياة للمارأة 
 الكردية 

54 42 46 36 28 22 2.23 3.77 73 

 61 3.67 1.84 32 41 52 67 16 23 الدراما الكردية  أدوار المرأة هامشية فى

 178 جملة من سئلن  

 تدل بيانات الجدول السابق السابق على عدة نتائج؛ من أهمها:
يتضح من النتائج أن هناك درجة من التوافق لدى المبحوثات  نحو معالجة  أكبر لقضايا  -

ارنة بالدراما العراقية باللغة العربية؛ ألن المرأة من قبل الدراما العراقية باللغة الكردية ، مق
القنوات التي تنتج الدراما الكردية التابعة للحزبين الكرديين ذات توجهات اللبرالية وأن بعضًا 
من تلك األعمال تركز على قضايا المرأة وتوعية المجتمع تجاه حقوقها. لكن تقتصر مساهمة 

فقط، على عكس الدراما العراقية باللغة العربية  المرأة في الدراما الكردية في مجال التمثيل
عقب بديعة دارتاش بالرغم من قلة مشاركة المرأة في مجاالتها المختلفة، حيث ذكرت الممثلة 
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بالرغم من أن الدراما الكردية يكتبها ويخرجها الذكور، وتقتصر مشاركة :"  لقاء الباحث معها
صورة المرأة، بل ناقشت وتناولت قضاياها إلى حد  المرأة فيها على مجال التمثيل فقط لم تشوه

كزيزة ، كما ذكرت الممثلة "(1)ما أو قد يكون بعض من األعمال الهادفة بهذا الخصوص "
بأن هناك كثيرًا من الكرديات يكتبن النصوص المسرحية ولديهن النصوص المناسبة عمر: 

لغياب الدعم والتشجيع إلخراج المسلسالت لكن لم يحظين بأن تخرج نصوصهن؛ نظرًا 
 .(2)إلقدامهن في هذا المجال "

 

 (. اتجاهات المبحوثات نحو زيادة مشاركة المرأة العراقية في األعمال الدرامية:9

 (09جدول رقم  )

 توزيع المبحوثات طبقًا لمدى موافقتهن على زيادة مشاركة المرأة فى الدراما التلفزيونية 
 )%(  )ا( زيادة مشاركة المرأة فى الدراما

 86 336 نعم

 14 56 ال

 122 390 المجموع

   
( من المرأة العراقية عينة الدراسة توافق على زيادة  %86يتضح من بيانات الجدول السابق أن ) 

( من المبحوثات ال يوافقن على مشاركة %14مشاركة المرأة في الدراما التلفزيونية في حين )
وهذا يعود إلى أن بعضهن يعتقدن أن عمل المرأة في مجال التمثيل المرأة في الدراما التلفزيونية، 

 أو مجال الدراما التلفزيونية غير مرغوب فيه، ويحتاج إلى التضحية؛ نظرًا لألسباب االجتماعية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .سابق مصدر، مع الممثلة، بديعة دارتاش  حديث هاتفي( 1)

 .سابق مصدرمع الممثلة كزيزة عمرعلي أمين، حديث هاتفي ( 2)
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(. توزيع إجابات المبحوثات طبقًا لمقترحاتهن حول زيادة مشاركة المرأة في الدراما 12
 التلفزيونية:

 (32رقم  ) جدول

 توزيع اجابات المبحوثات طبقًا لمقترحاتهن حول زيادة مشاركة المرأة في الدراما التلفزيونية
 مقترحات )ا( )%(

 تشجيع واحترام المرأة من قبل المجتمع والدولة 16 23

 دعم المرأة ماديًا ومعنويًا واحترام دورها 13 13

 وعدم تهميش دورهاتحسين نظرة المجتمع للممثلة العراقية  13 13

 زيادة البرامج والمؤتمرات التعليمية لتثقيف المجتمع وتوعيته  13 13

 إتاحة الفرصة لعدد أكبر من اإلناث للدخول فى هذا المجال  35 37

 قبول الشخصيات الموهوبة والحاصلة على شهادة فى مجال الفن 35 37

 ات عالميةفتح معاهد متخصصة فى مجال التمثيل ذات مواصف 34 35

 إعطاء المرأة المزيد من الحرية والثقة 34 35

 تشجيع المرأة  من قبل الدولة وعمل دورات تدريبية متخصصة 33 34

 بها أن تكون دقيقة فى اختيار أدوارها وتكون أكثر إقناعاً  33 34

 وصول الممثلة لدرجة من الثقافة والوعي للوصول لزيادة المشاركة  32 32

 ء المرأة أدوارًا صعبة مركبة إلبراز إمكانياتها إعطا 32 32

 أن تكون أكثر جرأة وواقعية فى التعبير عن حياتها فى المجتمع  32 32

 تقديم األدوار اإليجابية والبناءة للمرأة  31 31

 أن تقوم المرأة بكتابة القصل لتعالج القضايا من منظورها الخاص  31 31

 حماية حقوق الممثالت  31 31

 جملة من سئلن 77 122

   
يتضح من بيانات الجدول السابق أن المرأة العراقية عينة الدراسة قدمت مجموعة من    

االقتراحات حول تمكين المرأة من المشاركة في األعمال الدرامية، وتحدت الصعوبات أمام 
(، ويتساوى كل %19بنسبة ) تشجيع واحترام المرأة من قبل المجتمع والدولةمشاركتها، حيث جاء 

دعم المرأة ماديًا ومعنويًا واحترام دورها، إعطاء أدوار البطولة للمرأة لزيادة األدوار النسائية، من: 
تحسين نظرة المجتمع للممثلة العراقية وعدم تهميش دورها، زيادة البرامج والمؤتمرات التعليمية 

ول الشخصيات الموهوبة قب, (، ومن ثم يتساوى كل من:%12لتثقيف المجتمع وتوعيته )
والحاصلة على شهادة فى مجال الفن، إتاحة الفرصة لعدد أكبر من اإلناث للدخول فى هذا 

 (.%7) المجال
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ويتضح من النتائج التفصيلة أن معوقات مشاركة المرأة في مجال الدراما التلفزيونية تتمثل  -
دور الدولة لتوعية المجتمع  في: رؤية دونية للمجتمع تجاه عمل المرأة في هذه المجال، وقلة

تجاهها، وهن يرين أن معالجة هذه القضايا تحتاج إلى اآلليات والخطوات االستراتيجية؛ 
 لتنمية هذا المجال من أجل تعزيز دور المرأة وزيادة مشاركتها في األعمال الدرامية.

 
في الدراما (. توزيع إجابات المبحوثات طبقًا لمقترحاتهن حول معالجة قضايا المرأة 11

 التلفزيونية العراقية باللغتين العربية والكردية:

 (31جدول رقم  )

توزيع اجابات المبحوثات طبقًا لمقترحاتهن حول معالجة قضايا المرأة في الدراما التلفزيونية 
 العراقية باللغتين العربية والكردية

 مقترحات  )ا( )%(

 تقديم صورة حقيقية وموضوعات هادفة  15 16

 إنشاء دورات تدريبية للمرأة والرجل معًا لتثقيفهم 13 14

 أن تكون أكثر واقعية وتبتعد عن الخيال والمبالغة 37 37

 المزيد من الحرية فى المعالجة والبعد عن التحفظ 35 36

 عدم الخوف، والجرأة فى التمثيل 35 36

  زيادة حمالت التوعية اإلعالمية ضد النظرة الرجعية للفن 34 35

 أن تكون الممثلة متعلمة حتى تكون قادرة على التعبير عن المجتمع  34 35

 إعطاء المرأة األدوار الرئيسية وعدم استخدامها كواجهة فقط        34 35

 االهتمام بالمرأة العاملة وربات البيوت 33 33

 االبتعاد عن التقليد وتقديم الفن الراقى والهادف 33 33

 ناك قضايا عن المرأة غير المتعلمة ومشاكل األراملأن تكون ه 33 33

 أن يكون للدولة الدور األساسى فى دعم قضايا المرأة فى الدراما 33 33

 وضع نصوص قوية وواقعية تعكس المجتمع الذى تعيش فيه المرأة  33 33

 زيادة عدد الحلقات والتركيز على الجوانب االجتماعية 33 33

 التى تهتم بالمرأة وتعالج قضاياها زيادة البرامج  33 32

 العمل على تغيير نظرة المجتمع للممثلة  32 32

 معالجة القضايا السياسة 32 32

 التحرر من التقاليد القديمة واألفكار السلبية 31 31

 أن تكون هناك قضايا عن المرأة غير المتعلمة ومشاكل األرامل  31 31

 ن الرأى لكى يكون للمرأة دور فعال االهتمام بحرية التعبير ع 31 31

 تشجيع المرأة على تخطى العقبات واغتنام الفرص  31 31

 أن تقوم المرأة بكتابة القصل لتعالج القضايا من منظورها الخاص  31 31

 أن تقوم الممثلة بدراسة الدور الذى تقوم به جيدًا وتتقنه 31 31

 جملة من سئلن 90 122
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دول السابق أن المرأة العراقية عينة الدراسة تقترح مجموعة من النقاط يتضح من بيانات الج -
حول معالجة قضايا المرأة في الدراما التلفزيونية العراقية حيث تشمل مقترحاتها جوانب عديدة 

إبراز أهمية المرأة وأهمية تعليمها  (،%16بتقديم صورة حقيقية وموضوعات هادفة )تتعلق: 
أن تكون أكثر واقعية وتبتعد عن الخيال  ويتساوى كل من: ،(%14ودورها االجتماعي)

(، ويتساوى ايضًا كل %7) تناول القضايا بعمق ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة ،والمبالغة
 عدم الخوف والجرأة فى التمثيل، المزيد من الحرية فى المعالجة والبعد عن التحفظمن: 

أن تكون  ،اإلعالمية ضد النظرة الرجعية للفنزيادة حمالت التوعية  (، يتمثل كل من:6%)
إعطاء المرأة األدوار الرئيسية  ،الممثلة متعلمة؛ حتى تكون قادرة على التعبير عن المجتمع

 (. %5وعدم استخدامها كأداة فقط.) 
ويتضح من النتائج أن المبحوثات يركزن في مقترحاتهن على كيفية تقديم صورة المرأة،  -

راما كأداة لتوعية المجتمع بصورة هادفة، والتغلب على المعوقات التي وترشيد استخدام الد
تتمثل بوجهة نظر المجتمع تجاه عمل المرأة في مجاالت الدراما، والعمل على رفع المستوى 
المهني والمادي للقائمات بالعمل في مجاالت الدراما، وتشجيع المرأة لتخوض فيها باعتبارأنه 

 في الدراما كلما تحسنت صورتها المقدمة فيها.   كلما زادت مشاركة المرأة 

(. توزيع إجابات المبحوثات طبقًا ألهم الموضوعات التي يرغبن أن تتناولها الدراما 10
 التلفزيونية العراقية باللغتين العربية والكردية:

 (30جدول رقم  )
الدراما التلفزيونية توزيع إجابات المبحوثات طبقًا ألهم الموضوعات التي يرغبن أن تتناولها 

 العراقية باللغتين العربية والكردية
 مقترحات  )ا( )%(

 حريتها ومساواتها مع الرجل  22 14

 معالجة الواقع االجتماعي العراقي المعاصر 19 12

 العنف ضد المرأة  18 11

 القضايا االجتماعية 16 13

 ئهاالقضايا االجتماعية التي تهم باألسرة وترسيخ مباد 12 38

 المرأة العاملة التي تستطيع أن تنجح خارج البيت وداخله 13 36

 الموضوعات الرومانسية 09 36

 تثقيف المرأة وإمدادها بالمعلومات لتمكينها في شتى المجاالت 08 35

 إبراز دورالمرأة في تطوير المجتمع 06 34

 القضايا السياسية 05 33

 التعليمقضايا الجهل والتوعية بأهمية  05 33

 القضايا التي تهم المرأة ومكانتها في المجتمع 04 33
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 مقترحات  )ا( )%(

 المشاكل العاطفية والخيانة الزوجية 04 33

 حريتها وإبداء رأيها ودورها السياسي 03 32

 ظلم الرجل للمرأة بسبب بعض التقاليد غير المقبولة 03 32

 اضطهاد المرأة وعدم احترامها 03 32

 العراقية وتضحياتهاقوة شخصية المرأة  03 32

 العالقات الزوجية والطالق 02 31

 إبراز التضحيات التي تقوم بها المرأة في جميع مجاالت الحياة 02 31

 االهتمام بالمرأة الريفية وإبراز الصعوبات التي تواجهها 02 31

 تغير استرتيجية الدولة وخطابها اإلعالمي تجاه دور المرأة وأهميتها 01 3.2

 الصحة اإلنجابية وتنظيم النسل وصحة المرأة بشكل عام 01 3.2

 توعية الفتيات بالقيم والسلوكيات القيمة 01 3.2

 االهتمام بالمسنات واهيمة دورها في نقل التراث والقيم إلى األجيال 01 3.2

 جملة من سئلن 171 122

ة قدمت مجموعة من ( أن المرأة العراقية عينة الدراس32يتضح من بيانات الجدول رقم )  
الموضوعات التي ترغب في أن تتناولها الدراما التلفزيونية العراقية باللغتين العربية والكردية من 

(، %12) (، معالجة الواقع االجتماعي العراقي المعاصر%14حريتها ومساواتها مع الرجل )أهمها: 
جتماعية التي تهم األسرة وترسيخ القضايا اال(، %13) (، القضايا االجتماعية%11العنف ضد المرأة )

المرأة العاملة التي تستطيع أن تنجح ، حقوق المرأة في المجتمع بشكل عام(، وكل من: %8) مبادئها
تثقيف المرأة وإمدادها بالمعلومات ، الموضوعات الرومانسية(، كل من: %6) خارج البيت وداخله

ويتساوى كل من  (،%4) في تطوير المجتمعإبراز دور المرأة  (،%5) لتمكينها في شتى المجاالت
( هذا وإلى جانب عدة موضوعات %3، والقضايا السياسية )قضايا الجهل والتوعية بأهمية التعليم

 أخرى تتعلق بحياة المرأة وتنمية قدراتها واستثمارها في خدمة المجتمع.
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 ثالثاً: عالقة المرأة العراقية بالدراما التلفزيونية العربية:

 (. مدى متابعة المبحوثات للدراما التلفزيونية العربية:1

 ( 33جدول رقم  )

 توزيع المبحوثات طبقًا لمدى متابعة الدراما التلفزيونية العربية:

 )%(  )ا( المتابعة

 43 158 دائماً 

 28 113 أحياناً 

 18 73 نادراً 

 14 54 ال

 122 390 المجموع

 نتائج؛ من أهمها: تدل بيانات الجدول السابق على عدة
أوضحت النتائج أن الدراما العربية تحظى بنسبة متابعة مرتفعة بين المبحوثات وذلك بسبب  -

تعدد جهاتها اإلنتاجية بين مصرية وسورية خليجية وأردنية، باإلضافة إلى تنوع أشكالها 
د القنوات ( من النساء العراقيات عينة الدراسة، بالرغم من تعد%86الدرامية، حيث تتابعها )

األجنبية التي تقدم الدراما التزال الدراما العربية تحافظ على مكانتها لدى المرأة العراقية 
 وتفضل متابعتها عن األجنبية.

( من بين المبحوثات %14كما بلغت نسبة عدم متابعة الدراما التلفزيونية العربية ) -
 لعدة أسباب وسيتم عرضها الحقًا. 

دراسة سمير العيفة، إذ اليتابع المسلسالت العربية بنسبة و تتفق هذه النتيجة مع  -
 .(1) ( من إناث الشباب الجزائرين19%)

 

 

 

                                                           
 .164،ص  سابقمرجع ( سمير العيفة، 1)
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 (. أسبا  عدم متابعة المبحوثات للدراما التلفزيونية العربية:0

 ( 34جدول رقم  )
 

 بيةتوزيع  اجابات المبحوثات عينة الدراسة طبقًا ألسبا  عدم متابعة الدراما التلفزيونية العر 

 )%(  )ا( أسبا  عدم متابعة الدراما التلفزيونية العربية

 23 32  ليس لدي وقت لمتابعتها 

 19 31 لست معتادة على متابعتها

 14 22 ألن موضوعاتها مكررة وغير مفيدة

 12 23 غير جذابة

 13 17 تقدم أشياء غير منطقية وغير موضوعية

 13 16 بعةغيرهاشبعت ومللت من الدراما العربية وأحب متا

 39 14 مستوى التمثيل واألداء واإلخراج ضعيف

 36 11 الحوار فيها طويل وممل

 122 163 إجمالي اإلجابات

 54جملة من سئلن   
 تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج؛ من أهمها:

دراما التلفزيونية أوضحت النتائج العامة أن أسباب عدم متابعة المرأة العراقية عينة الدراسة لل   
(، لست معتادة على %23العربية كما ذكرتها المبحوثات هي: ليس لدي وقت لمتابعتها )

(، تقدم أشياء %12(، غير جذابة )%14(، ألن موضوعاتها مكررة وغير مفيدة )%19متابعتها )
ة (، وكل من: شبعت ومللت من الدراما العربية وأحب متابع%13غير منطقية وغير موضوعية )

 (.%6(، الحوار فيها طويل وممل )%9غيرها، مستوى التمثيل واألداء واإلخرج ضعيف )
(، مستوى %54و تختلف هذه النتيجة مع دراسة سمير العيفة؛ إذ جاءت أسباب غيرجذابة ) 

( %28(، وتقدم أشياء غير منطقية وغير موضوعية )%37التمثيل واألداء واإلخراج ضعيف )
(1). 
 

                                                           
 .137،ص  سابقمرجع فة، ( سمير العي1)
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 مبحوثات الجهات اإلنتاجية للدراما التلفزيونية العربية:(. تفضيل ال3

 ( 35جدول رقم  )

 توزيع اجابات المبحوثات طبقًا لتفضيل الجهات اإلنتاجية للدراما التلفزيونية العربية:

 )%(  )ا( جهة إنتاخ

 52 178 الدراما المصرية

 33 133 الدراما السورية

 39 33 الدراما الخليجية

 38 26 اقيةالدراما العر 

 31  34 الدراما األردنية

 122 338 جملة من سئلن

 تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج؛ من أهمها:

أوضحت النتائج أن الدراما المصرية وحدها حققت أكثر من نصف معدل المتابعة للدراما  -
من الركود،  العربية، وهذا يخالف ما يذكر من أن الدراما المصرية تراجعت، أوشهدت نوعاً 

بل األصح أن الدراما السورية تقدمت نحو األحسن، وتأتي الدراما العراقية في المرتبة 
األخيرة، ويعود سبب ذلك إلى قلة اإلنتاج و تراجع المستوى نتيجة األوضاع األمنية المتردية، 

خارج العراق حيث هاجر أغلبية الفنانين العراقيين باستثناء الفنانيين في)إقليم كردستان( إلى 
وخاصة الدول المجاورة، وبذالك بدأت إنتاج األعمال الدرامية خارج العراق؛ وهذا ما يفقدها 
الببيئة األصلية ومالمح األجواء العراقية، باإلضافة إلى عدم وجود إستراتيجية تنظم تلك 

 .(1)األعمال من حيث التوزيع والتسويق من جهة، وتحمي حقوق الفنانيين من جهة األخرى 

 

 

 

                                                           
 .سابق مصدر ثل العراقي  بهجت الجبوري،( مقابلة مع المم1)
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 (. مدى واقعية األحداث في المسلسالت العربية في وجهة النظر المرأة العراقية:4

 ( 36جدول رقم  )

 توزيع المبحوثات عينة الدراسة طبقًا لمدى اعتقادهن لواقعية الدراما العربية:

 الترتيب )%(  )ا( مدى واقعية الدراما العربية

 2 23 83 نعم

 1 54 212 إلى حد ما 

 3 36 21 ال

 2 23 79 ال أستطيع التحديد

 - 122 390 المجموع

 تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج؛ من أهمها:
أوضحت النتائج العامة أن النسبة الكبيرة من المبحوثات يعتقدن أن أحداث الدراما العربية   -

داثها واقعية تمثل (. والنسبة التي تعتقد أن الدراما العربية أح%54واقعية إلى حدما بنسبة)
( لم يستطيعن التحديد، والنسبة التي ذكرت %23( وهي نسبة أقل من المتوسط، ، و)23%)

( وهذا ما يدل على أن أغلبية المبحوثات لديهن الشكوك بخصوص %6غير واقعية تمثل )
الدراما العربية في التعبير عن واقع الحياة االجتماعية، خاصة بعد ما أضحت بعض الجهات 

نتاجية التي تنتج األعمالها الدرامية للخارج وخاصة مصرو سوريا، وتركيز الدراما العربية اإل
على فئات معينة في المجتمع، وخاصة األثرياء، على حساب الفئات والطبقات األخرى في 

 المجتمع.
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 رابعاً: عالقة المرأة العراقية بالمسلسالت المدبلجة:

 مسلسالت المدبلجة:(. مدى متابعة المبحوثات لل1

 ( 37جدول رقم  )

 توزيع المبحوثات طبقًا لمدى متابعتهن للمسلسالت المدبلجة:

 الترتيب )%( )ا( مدى متابعة المسلسالت المدبلجة

 1 43 169 دائماً 

 2 29 115 أحياناً 

 4 39 32 نادرًا 

 3 19 76 ال 

 - 122 390 لمجموعا

 ائج؛ من أهمها:تدل بيانات الجدول السابق على عدة نت
(؛ %81أوضحت النتائج أن نسبة كبيرة من المبحوثات يتابعن المسلسالت المدبلجة بنسة ) -

إذ يرجع ذلك إلى دبلجة الدراما التركية في هذه السنوات وبثها على القنوات الفضائية  العربية 
كية و خاصة بعد عرض مسلسل )نور( و)سنوات الضياع ( حيث ازدادت شعبية الدراما التر 

ومنها المرأة العراقية، فاإلقبال على المسلسالت المدبلجة  -المدبلجة بين الجماهير العربية
ليس أمرًا حديثًا فقدكانت الدراما الالتينية والمسميات بالمسلسالت المكسيكية والتي كانت لها 

 شعبية واسعة بين الجمهور إال أنها تراجعت.
(، ويرجع ذلك إلى %19للمسلسالت المدبلجة)كما جاءت نسبة المبحوثات غير متتبعات  -

عدة أسباب يتم توضيحها الحقًا، وال تتفق هذه النتيجة مع ماتوصلت إليها دراسة دينا 
 . (1)(%49النجار؛ إذ بلغت نسبة متابعة المراهقين للمسلسالت المدبلجة )

 

 

 
                                                           

رسةالة معروضةة فةي القنةوات الفضةائية ومةدى إدراك المةراهقين لهةا، تةي تقةدمها المسلسةالت المدبلجةة الدينا عبدالله النجار: "القةيم ال( 1)

 (.2338اإلذاعة،قسم  –) جامعة القاهرة: كلية اإلعالم  ماجستير غير منشورة
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 (. أسبا  عدم متابعة المبحوثات للمسلسالت المدبلجة:0

 (38جدول رقم  )

 وزيع إجابات المبحوثات طبقًا ألسبا  عدم متابعتهن للمسلسالت المدبلجة:ت

 )%(  )ا( أسبا  

 13 37 أحداثها مملة 

 14 39 عدد حلقاتها كثيرة 

 13 28 ال يوجد لدي وقت

 13 28 تعرض سلوكيات وقيم ومفاهيم ال تتفق مع معتقداتنا 

 39 25 العالقات غير المشروعة بين الرجل والمرأة 

 38 23 أهدافها خيالية ال تتفق مع الواقع 

 37 18 ممارسة الجنس

 37 18 طريقة معالجة المشكالت داخل المسلسل غير واقعية 

 35 15 لست معتادة على متابعتها 

 35 15 لباس الممثلين غير محتشم 

 35 16 المشاهد أكثر رومانسية 

 33 38 األلفا  اإلباحية 

 32 35 الج فالصوت ال يتفق مع ردود فعل الممثلين ال استطيع تقبل الدوب

 32 35 األسرة تمنعنى  من متابعتها 

 122 082 إجمالي اإلجابات 

 76جملة من سئلن 
 تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج؛ من أهمها:

لة أوضحت النتائج أن السبب الرئيسي لعدم متابعة المبحوثات عينة الدراسة تتمثل في: اإلطا -
في عدد الحلقات، وبطء تغير األحداث مقارنة بما تعودت عليها المبحوثات من األعمال 
المحلية والعربية، باإلضافة إلى ذلك فقد ذكرت المبحوثات أن هناك اختالفًا بين األعمال 
المحلية والعربية والمسلسالت من حيث القيم التي تعكسها مثل ما أشرن إليها: كممارسة 

اس غير المحتشم، األلفا  اإلباحية، ومن جهة أخرى إن أغلب المسلسالت الجنس، واللب
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المدبلجة مصطنعة، وتنتج ألغراض تجارية؛ حيث يراعي منتيجوا المسلسالت المدبلجة 
الخصوصية االجتماعية للجهات المستوردة ألعمالهم، حيث تتخلف األعمال التي ينتجونها 

أي أنهم الينتجون األعمال التي تعبر عن  -حافظةللدول األوروبية عن الدول الشرقية والم
 . -مجتمعاتهم بل ينتجون طبقًا ما  يتناسب للجهات المستوردة

 (. دوافع متابعة المبحوثات للمسلسالت المدبلجة:3

 (39جدول رقم  )

 توزيع اجابات المبحوثات طبقًا لدوافع متابعتهن للمسلسالت المدبلجة
 ةدرجة المتابع                

 الدوافع

المتوسط  نادراً  أحياناً  غالباً 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى 

الوزن 
 % ا % ا % ا النسبى

 83 3.72 2.43 6 24 31 123 35 137 بها مواقف مثيرة وأحداث مشوقة

 87 3.67 2.42 7 29 27 136 38 149 تتناول موضوعات رومانسية أحبها

 83 3.65 2.43 7 29 33 116 36 141 يعجبنى أداء الممثلين والممثالت

أهاااااتم باااااالتعرف علاااااى الثقافاااااات والعاااااادات 
 والتقاليد األجنبية 

122 31 136 27 56 14 2.23 3.75 74 

معرفة كيف يعيش اآلخرون من 
 مستويات اجتماعية واقتصادية متشابهة 

135 34 136 27 43 11 2.32 3.72 77 

التعااارف ماااان خاللهااااا علااااى أشااااياء جدياااادة 
 دة فى محيطي الذى أعيشه غير موجو 

117 33 124 32 43 11 2.26 3.73 75 

تعلااام كيفياااة التصاااارف فاااى مواقاااف معينااااة 
ألنااى أكتسااب مهااارات وخباارات جدياادة فااى 

 التعامل مع اآلخرين 

94 24 136 35 54 14 2.14 3.73 71 

المساااااعدة فااااى تكااااوين رأى الخاااااص فيمااااا 
 يدور حولي

76 19 154 39 54 14 2.8 3.67 93 

 75 3.69 2.24 11 43 33 133 29 111 حة فرصة لتمضية الوقت مع األسرة اتا

بحثاااااااًا عاااااااان التسااااااالية والمتعااااااااة والشااااااااعور 
 باالسترخاء عندما أكون متضايقة

115 29 133 34 36 9 2.28 3.67 76 

بحكااام العاااادة فمتابعاااة المسلساااالت تعتباااار 
 روتينًا يوميًا في حياتنا

133 26 132 26 82 23 2.6 3.79 87 

 66 3.76 1.98 22 85 31 123 23 79 الهروب من ضغوط الحياة اليومية ومسئوليتها

  316 جملة من سئلن 

 تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج؛ من أهمها:
أوضحت النتائج العامة أن أهم دوافع متابعة المسلسالت المدبلجة عند المرأة العراقية عينة  -

هي:المساعدة في تكوين رأي خاص فيما  -حرزته من تكراراتمرتبة طبقًا لما أ –الدراسة 
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(، ويتمثل كل من: تتناول موضوعات رومانسية أحبها، بحكم العادة %93يدور حولي )
(، بها مواقف مثيرة %87فمتابعة المسلسالت المدبلجة تعتبر روتينًا يوميًا في حياتنا )

ويات اجتماعية واقتصادية (، معرفة كيف يعيش اآلخرون في مست%83وأحداث مشوقة )
(، بحثًا عن التسلية والمتعة والشعور باالسترخاء عندما أكون متضايقة %77متشابهة )

(،وكل من: التعرف من خاللها على أشياء جديدة غير موجودة في محيطي الذي 76%)
(، أهتم بالتعرف على الثقافات %75أعيشه، إتاحة فرصة لتمضية الوقت مع األسرة )

(، أتعلم كيف أتصرف في مواقف معينة ألني أكتسب %74والتقاليد األجنبية ) والعادات
(، الهروب من ضغوط الحياة اليومية %71مهارات وخبرات جديدة في التعامل مع ااَلخرين )

 (.%66ومسئولياتها )
 ويمكن أن نستخلص من هذا العرضن أن الدوافع النفعية التي تأتي في المقدمة تتمثل في: 

موضوعات رومانسية أحبها، بها مواقف مثيرة وأحداث مشوقة، معرفة كيف يعيش تتناول 
األخرون في مستويات اجتماعية واقتصادية مشابهة، التعرف من خالها على أشياء جديدة غير 
موجودة في محيطي الذي أعيشه، أهتم بالتعرف على الثقافات والعادات والتقاليد األجنبية، أتعلم 

قف معينة ألني أكتسب مهارات وخبرات جديدة في التعامل مع ااَلخرين، كيف أتصرف في موا
 في حين تأتي بعض الدوافع الطقوسية أضًا في المقدمة وهذه الدوافع بالترتيب وتتمثل في:
بحكم العادة فمتابعة المسلسالت المدبلجة تعتبرًا روتينًا يومي في حياتنا, بحثًا عن التسلية والمتعة 

رخاء عندما أكون متضايقة، إتاحة فرصة لمتضية الوقت مع األسرة، الهروب من والشعور باالست
 ضغوط الحياة اليومية ومسؤلياتها.
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 (. تفضيل المبحوثات للمسلسالت المدبلجة طبقًا بجهاتها اإلنتاجية:4

 (42جدول رقم  )

 المدبلجةتوزيع اجابات المبحوثات طبقًا لتفضيل الجهات اإلنتاجية للمسلسالت 
 )%(  )ا( جهات إنتاخ المسلسالت المدبلجة

 54 256 الدراما التركية

 19 88 الدراما المكسيكية

 11 51 الدراما الكورية

 38 43 الدراما الفارسية

 38 36 الدراما اليابانية

 122 471 إجمالي اإلجابات

 316جملة من سئلن 
 همها:تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج؛ من أ 

أوضحت النتائج بأن المسلسالت التركية تأتي في صدارة الترتيب، وتشكل نصف المعدل  -
وأشتهر هذا النوع أخيرًا بعد أن كانت الدراما الالتينية :)المكسيكية، البرازيلية، الفنزويليية، 
الكولمبية، واألرجنتينية( معروفة معضمها بالمسلسالت المكسيكية مشهورًة في المنطقة 

ربية، حيث بدأت شهرة الدراما التركية بعد عرض كل من المسلسلين"نور" و"سنوات الع
الضياع" وتم دبلجتها، باللهجة السورية، أما الدراما الفارسية فتأتي بعد الدراما التركية 
والمكسيكية وهي مسلسالت إيرانية وتدبلجها  وسائل اإلعالم اإليراني إلى اللغة الكردية 

وتعرضها قناة السحر وهي قناة إيرانية تقدم برامجها باللغة الكردية والعربية  وأحيانًا العربية
واإلنجليزية، كما يتم إعادة عرضها من قبل بعض القنوات المحلية الكردية في إقليم كردستان 
العراق، أما المسلسالت الكورية واليابانية وهما جديدا الظهورعلى عكس المسلسالت 

بلجتهما إلى اللغة الكردية ويتابعها الجمهور الكردي عبر القنوات المكسيكية ويتم أيضا د
 التلفزيونية الكردية وخاصة المرأة.
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 آراء المبحو ات بخصوص متابعة المشاهد الجنسية:(. 5

 (41جدول رقم  )
 توزيع اجابات المبحوثات طبقًا آلرئهن حول العبارات التى تتعلق بالمشاهد الجنسية

 درجة موافقة                      
 العبارات

المتوسط  معارض ال أعرف موافق
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى 

الوزن 
 % ا % ا % ا المئوى 

األفااااالم األجنبيااااة تااااؤثر ساااالبًا علااااى قاااايم 
 المجتمع 

229 58 82 21 81 21 2.38 3.83 79 

 79 3.65 2.38 13 37 43 173 47 185 أغلب الشباب يتابعون المشاهد الجنسية

هنااااااااك نسااااااابة مااااااان المتااااااازوجين الجااااااادد 
 يتابعون المشاهد الجنسية 

123 31 238 61 34 9 2.22 3.58 74 

 66 3.73 1.98 26 132 53 197 24 93 تتابع نسبة من البنات المشاهد الجنسية 

تااااؤثر المشاااااهد الجنسااااية علااااى العالقااااة 
 الزوجية 

163 49 187 48 45 12 2.29 3.66 76 

البنات المشااهد الجنساية تتابع نسبة من 
والصاااور الخليعاااة عااان طرياااق الموبايااال 

 بطريقة )بلوتوث( 

88 22 211 54 93 24 1.99 3.68 66 

الرقابة على مكاتب بيع األفالم اإلباحية 
 يعتبر عماَل ضرورياً 

313 79 61 16 21 5 2.74 3.54 82 

  390 مجموع من سئلن

 من أهمها:تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج؛ 
أوضحت النتائج العامة أن هناك اتجاها للموافقة على العبارات: الرقابة على مكاتب بيع  -

( ،األفالم األجنية تؤثر سلبًا على قيم المجتمع %82األفالم اإلباحية يعتبر عماًل ضروريًا )
(، تؤثرمتابعة المشاهد الجنسية على %79و أغلب الشباب يتابعون المشاهد الجنسية )

(، هناك نسبة من المتزوجين الجدد يتابعون المشاهد الجنسية %76عالقات الزوجية )ال
(. تتابع نسبة من البنات المشاهد الجنسية والصور الخليعة عن طريق الموبايل 74%)

 (.%66(، تتابع نسبة من البنات المشاهد الجنسية )%66بطريقة )بلوتوث(، )
رًا حديثًا، حيث كانت قليلة ومحصورة بين المراهقين وأن متابعة المشاهد الجنسية ليس أم    

الذكور وهم يتابعونها عن طريق الفيديو كاسيت؛ إذ انتشر مع ظهور األقراص الليزرية وعرضها 
على الفيديو سي دي أو جهاز الكومبيتر، وبعد فتح السماء العراقية أمام البث الوافد بعد سقوط 

وبدأت متابعتها من قبل  -ديش –ال البث الفضائي انتشرت أجهزة استقب 2333النظام عام 
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اإلناث أيضًا، باإلضافة إلى الموبايل الذي جعل تناولها وتبادلها سهاًل، وأن هذه التطورات في 
 تكنولوجيا االتصال أثارت المشاكل األسرية والخالفات الزوجية في العراق.  

 الخالصـــة:
للدراسة حول عالقة المرأة العراقية بالدراما من خالل ما سبق تم عرض النتائج العامة   

التليفزيونية، وذلك من خالل اإلجابة على االسئلة التي وردت في استمارة الدراسة الميدانية  حيث 
تم عرض  التكرارات والنسب المئوية ألجوبة المبحوثات على تلك االسئلة، وتم التوصل إلى نتائج 

 عديدة أهمها:

بالترتيب وهي: التلفزيونية بشكل عام الدراما  ابع المبحوثات من خاللها أهم القنوات التي تت -
MBC4 (33%)، mbc1 (6%)، MBC2 (6%)، (%4) كوردسات ،(%5) سينما روتانا، 

 دبي، المسلسالت، الحياة وكل من:،LBC (2%) ،(%3) الشرقيةو  الدراما، بانوراماوكل من: 
 ويتساوى  ،MBC MAX (1.4%) و وضبيبأ: نم كل ويتساوى  ،(%2) الدراما النيل ، الرأي
 وزاكروز السومرية: من كل يتساوى  و ،FOX MOVIES (1%) و األفالم ميلودي: من كل
 و كوردستان،: من كل ويتساوى  ،(%3.7) كوردستان لي كه ،(%3.8) العراقية ،(1%)

 Showtime،MBC+،ONE: من كل وحققت ،(%3.5) دريم ،(%3.6)كوثر

TVالمنار، المصرية، الفضائية: من كل وحققت ،(%3.3) الخليجية روتانا ية،،السورية،البابل 
 art، ZEE AFLAM،(3.2%.) حكايات

 الشرقية: وهي بالترتيب العربية باللغة العراقية الدراما تقدم التي القنوات مستوى  على -
 (.%11) البغدادية ،(%15)العراقية ،(%26) السومرية ،(48%)

 ،(%44) كوردسات: وهي بالترتيب الكردية باللغة العراقية الدراما مستوى  على -
 (. %2) نوروز ،(%17) كوردستان ،(%18) خاك ،(%19)زاكروز

 بالترتيااب عــام بشــكل المفضــلة لـدى المبحوثــات التلفزيونيــة للــدراما اإلنتاجيــة الجهــاتجـاءت  -
 الاااادراما ،(%28) ربيااااةالع اللغااااة إلااااى المدبلجااااة األجنبيااااة الاااادرما ،(%32) العربيااااة الاااادراما: وهااااي

 الادراما ،(%9) الكردية اللغة إلى المدبلجة المسلسالت ،(%17)األجنبية باللغات الناطقة األجنبية
 (.%6) الكردية باللغة العراقية الدراما ثم ومن( %8)  العربية باللغة العراقية

 المصاارية الاادراما :وهااي بالترتيااب التلفزيونيــة للــدراما العربيــة اإلنتاجيــة الجهــات مســتوى  علــى -
 والااااادراما ،(%8) العراقيااااة الااااادراما ،(%9) الخليجيااااة الااااادراما ،(%33) السااااورية الاااادراما ،(52%)

 (.%1) األردنية
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: التالي النحو على التلفزيونية للدراما الدراسة عينة العراقية المرأة تعرض دوافع أهم جاءت -
 المسلسالت تابعةم على تعودال: من كل ويتساوى  ،(%79) الفرات أوقات وتمضية التسلية
 المختلفة المشكالت حل في تساعد ،(%77) األخرى  الشعوب وتقاليد عادات ومعرفة واألفالم،

 ،(%67) اليومي الروتين من هروباً  ،(%73) الواقع في التي ال تتعلم أشياء تعلم ،(73%)
 حدةال يلقللت ،(%66) واألفالم المسلسالت من يعرض ما واألصدقاء العائلة مع المناقشة

 (.%59) زيادة االرتباط ،(62%)

 تكوين في المساعدة: االتي الترتيب على المدبلجة المسلسالت تعرض دوافع جاءت حين في 
 العادة بحكم ، رومانسية موضوعات تناول: من كل ويتمثل ،(%93) يدور فيما الخاص رأيال
 مشوقة وأحداث مثيرة مواقف بها ،(%87) اً يومي اً روتين تعتبر المدبلجة المسلسالت تابعةفم
 بحثاً  ،(%77) مشابهة واقتصادية اجتماعية مستويات في اآلخرون  يعيش كيف معرفة ،(83%)

 خاللها من التعرفوكل من:  ،(%76) تضايقال عند باالسترخاء والشعور والمتعة التسلية عن
 األسرة مع الوقت ةلتمضي فرصة اتاحة يش،اعالم محيطال في موجودة غير جديدة أشياء على
 يةكيف تعلم ،(%74) األجنبية والتقاليد والعادات الثقافات على بالتعرف امهتماال ،(75%)
 ،(%71) ااَلخرين مع تعاملال في جديدة وخبرات مهارات باألكتس معينة مواقف في تصرفال

 (.%66) ومسئولياتها اليومية الحياة ضغوط من الهروب

 أفاراد ماع المتابعاة :التـالي النحـو علـى مبحوثات للدراما التلفزيونيةمتابعة ال أنماط أهم جاءت -
 ،(%9) واألقاااارب األصااادقاء ماااع المتابعاااة ثااام ،(%35) الفردياااة المتابعاااة يليهاااا ،(%55) األسااارة

 (.%1) الزوج مع والمتابعة

اتجاهات المرأة العراقية حول ومدى معالجة قضايا المرأة  عن المبحوثات إجابة جاءت -
 : التالي نحو على م صورتها في الدراما التلفزيونية العراقيةوتقدي

 على المرأة  تشجع العراقية الدراما: بالترتيب وهي العربية باللغة العراقية الدراما مستوى  على -أ
 التلفزيونية الدراما في المرأة  قضايا معالجة إلى يهدف لم السابق السياسي النظام( %81) التعليم

 تعالج العراقية الدراما ،(%75) العراقية للمرأة  االجتماعي الواقع تعالج العراقية الدراما ،(77%)
 الدراما ،(%71) العراقية للمرأة  واقعية صورة تقدم العراقية الدراما ،(%72) الريفية المرأة  واقع

 لجتعا العراقية وكل من: الدراما ،(%69) واألنثى الذكر بين المساواة  تحقيق في تساهم العراقية
 ،(%68) العراقية للمرأة  الصحي الواقع تعالج العراقية الدراما المهجر، في العراقية المرأة  واقع
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 للمرأة  وسلبية نمطية صورة تقدم العراقية الدراما ،(%66) العراقية الدراما في هامشية المرأة  أدوار
 (.%65) العراقية

 الواقع تعالج الكردية الدراما: ترتيببال وهي الكردية باللغة العراقية الدراما مستوى  على -ب
(  %85) الكردية للمراة  االجتماعي واقع تعالج الكردية الدراما ،(%87) الكردية للمرأة  الصحي
 التعليم على المرأة  تشجع الكردية الدراما ،(%82) الريفية المرأة  الواقع تعالج الكردية الدراما

 الكردية الدراما ،(%78) الذكرواألنثى بين المساواة  تحقيق في تساهم الكردية الدراما ،(79%)
 مشاركتها على المرأة  تشجع الكردية الدراما ،(%76) المهجر في الكردية المرأة  واقع تعالج

 تقدم الكردية الدراما ،(%73) الكردية للمرأة  واقعية صورة تقدم الكردية الدراما ،(%71) السياسية
 (.%61) الكردية الدراما في هامشية المرأة  أدوار ،(%63) ةالكردي للمرأة  وسلبية نمطية صورة

 
 

 

 

 

 

 

 



 146 

 

 

 الفــصل الرابع

ومتابعة المرأة العراقية للدراما  العالقات االرتباطية بين متغيرات الدراسة
 التلفزيونية: )نتائج الدراسة الميدانية(

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 147 

 تمهيـــــد:

بين متغيرات الدراسة والتي تتمثل في كل من:  فيما يلي يتم عرض العالقات االرتباطية
جتماعي االقتصادي، االختالف القومي: السن،الحالة الزواجية، المستوى التعليمي ، المستوى اال

)العربيات، الكرديات( للمرأة العراقية عينة الدراسة، وكل من: مدى متابعة الدراما التلفزيونية،عدد 
في األسبوع، عدد ساعات متابعة األفالم والمسلسالت يوميًا، مدى أيام متابعة الدراما التلفزيونية 

ممارسة األعمال أثناء متابعة الدراما التلفزيونية، مدى التحدث مع األخرين حول مايتابعن في 
الدراما التلفزيونية، مدى متابعة الدراما التلفزيونية العربية،مدى واقعية األحداث في المسلسالت 

عة المسلسالت المدبلجة، مدى متابعة الدراما التلفزيونية العراقية باللغة العربية، العربية، مدى متاب
مدى متابعة الدراما التلفزيونية العراقية باللغة الكردية، مدى الموافقة على مشاركة المرأة في الدراما 

هذا وباإلضافة إلى التعرف على نتائج بعض من تساؤالت الدراسة وخاصة التلفزيونية. 
 تساؤالت المركبة على شكل فروض وتتمثل كالتالي:ال
مامدى ثأثير اختالف الخصائل الديموغرافية للمرأة العراقية على طبيعة عالقتها بالدراما  -8

 التلفزيونية؟ 

ما مدى وجود فروق لدى المرأة العراقية وفقًا لمتغيراتها الديموغرافية في كل من: )كثافة  -9
للدراما، الدوافع الطقوسية والنفعية لمتابعة الدرماالتلفزيونية و  متابعة الدراما،المتابعة النشطة

 المسلسالت المدبلجة(؟
ما العالقة بين المتابعة النشطة و كثافة متابعة  المرأة العراقية للدراما التلفزيونية ومدى  -13

 موافقتها على زيادة مشاركة المرأة في الدراما العراقية؟

ة المرأة العراقية للدراما التلفزيونية وكل من: المتابعة النشطة، الدوافع ما العالقة بين كثافة متابع -3
 الطقوسية والنفعية لمتابعة الدراما التلفزيونية، االعتقاد في واقعية الدراما العربية؟

ما العالقة بين المتابعة النشطة للمرأة العراقية للدراما التلفزيونية وكل من:) الدوافع الطقوسية  -4
 ية لمتابعة الدراماالتلفزيونية، االعتقاد في واقعية الدراما التلفزيونيةالعربية(؟والنفع

العالقة بين اعتقاد المبحوثات في واقعية احداث الدراما التلفزيونية العربية وكل ما  -5
من: )الدوافع الطقوسية والنفعية لمتابعة الدراما التلفزيونية، ومدى متابعة الدراما 

 قية باللغتين العربية والكردية( ؟التلفزيونية العرا
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أوالً: مدى تاثير اختالف الخصائص الديموغرافية للمرأة العراقية على طبيعة عالقتها بالدراما 
 التلفزيونية:

 العالقة بين المرحلة العمرية ومعدل متابعة المبحوثات للدراما التلفزيوينة: (1
 (40جدول رقم  )
 لتلفزيونية وعمر المبحوثات العالقة بين مدى متابعة الدراما ا

 
 2.327ن مستوى المعنوى= 4ن درجة الحرية = 4.829المحسوبة =  0كا

تمثل بيانات الجدول السابق العالقة بين السان ومعادل متابعاة المبحوثاات للادراما التلفزيونياة،      
عاااااادم وجااااااود عالقااااااة بااااااين عماااااار المبحوثااااااات ومعاااااادل متابعااااااة الاااااادراما 2ويتضااااااح باسااااااتخدام كااااااا

وهذه قيمة غيار دالاة إحصاائيًا عناد مساتوى معنوياة  4.839= 2اتضح أن قيمة كا التلفزيونية،حيث
، وبااالنظر إلااى بيانااات الجاادول تبااين أن معاادل المتابعااة بااين الفئااات المختلفااة متقااارب؛ إذ 3.337

(، %38) 55-36(، المرحلااااة العمريااااة %33) 35-18بلغاااات المتابعااااة دائمااااًا للمرحلااااة العمريااااة 
(، وعنااد المتابعااة أحيانااًا تكااون النسااب متقاربااة أكثاار، فقااد بلغاات 55%ثر )فااأك55المرحلااة العمريااة 
(، و أمااا %55فااأكثر) 55(، %54)55-36(، المرحلااة العمريااة %55) 35-18المرحلااة العمريااة 

 المتابعة نادرًا فتعد النسب بين الفئات متقاربة أيضًا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرحلة العمرية
 مدى المتابعة

 المجموع فأكثر 55من  55–36من  35 -18من 
 الترتيب

 % ك % ك % ك % ك

 2 34 135 55 6 38 29 33 133 دائماً 

 1 54 211 27 3 54 41 55 167 أحياناً 

 3 12 46 18 2 08 6 12 38 نادراً 

 - 122 390 122 11 122 76 122 325 المجمــــوع
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 () في االسبوع وعمر المبحوثات:العالقة بين عدد أيام متابعة الدراما التلفزيونية  (0

 (43جدول رقم  )
 العالقة بين عدد أيام متابعة الدراما التلفزيونية فى األسبوع و عمر المبحوثات 

 المرحلة العمرية
 عدد أيام المتابعة

 المجموع فأكثر 55من  55–36من  35 -18من 
 الترتيب

 % ك % ك % ك % ك

 3 12 48 09 31 41 31 30 93 طول أيام االسبوع

 3 12 44 28 34 12 39 08 23 ستة أيام 

 4 11 43 09 31 09 37 18 55 خمسة أيام 

 5 08 33 - - 05 34 10 29 أربعة أيام

 2 17 64 18 32 07 35 12 37 ثالثة أيام 

 5 08 33 09 31 14 11 10 33 يومان

 1 32 127 27 33 12 39 12 38 يوم واحد 

  122 390 122 11 122 76 122 325 المجمــــوع

     
( العالقة بين عدد أيام متابعة الدراما التلفزيوينة في األسبوع وعمر 43تمثل بيانات الجدول رقم ) 

تتفوق في المتابعة خمسة أيام؛  35 -18المبحوثات، وبالنظر إلى بيانات الجدول يتضح أن فئة 
(،أما %9فأكثر ) 55لعمرية    (، المرحلة ا%9) 55-36(، المرحلة العمرية %18إذ بلغت )

(، المرحلة %41فتتفوق عند المتابعة طوال أيام االسبوع؛ إذبلغت ) 55-36المرحلة العمرية 
فأكثر تتفوق 55(، أما المرحلة العرية %9فأكثر)55(، المرحلة العمرية %33) 35 -18العمرية 

(، المرحلة العمرية %12) 35-18(، المرحلة العمرية %18في كل من: ثالثة أيام؛ إذبلغت )
(، المرحلة %12) 35-18(، المرحلة العمرية %27(، والمتابعة عند يوم واحد )7%) 36-55

 (، وتكون المتابعة في األيام األخرى بين الفئات المتقاربة.%12)55-36العمرية 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           

( )  في الجدوال التي بها خانات صفر؛ ألن القيمة مضللة 0كالم يتم استخدام قيمة. 
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 ( العالقة بين عدد ساعات متابعة المسلسالت واألفالم يوميًا وعمر المبحوثات:3
 (44جدول رقم  )

 العالقة بين ساعات متابعة المسلسالت واألفالم يوميًا وعمر المبحوثات
 المرحلة العمرية

 عدد ساعات    

 المجموع فأكثر 55من  55–36من  35 -18من 
 الترتيب

 % ا % ا % ا % ا

 3 20 79 18 32 26 23 19 57 أقل من ساعة 

من ساعة إلى أقل من 
 ساعتين

135 34 22 30 33 27 133 33 1 

من ساعتين إلى أقل من ثالث 
 ساعات

28 29 24 32 35 46 116 30 2 

 4 17 67 09 31 12 13 18 56 ثالث ساعات فأكثر

 - 122 390 122 11 122 76 122 325 المجمــــوع

 2.545ن مستوى المعنوى= 4ن درجة الحرية = 4.989المحسوبة =  0كا
العالقة بين عدد ساعات متابعة المسلسالت واألفالم يوميًا وعمر تمثل بيانات الجدول السابق    

وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى  4.989= 2المبحوثات، حيث اتضح أن قيمة كا
، وبالنظر إلى بيانات الجدول تبين أن عدد ساعات المتابعة بين الفئات العمرية 3.337معنوية 

فأكثر عند المتابعة من ساعتين إلى أقل من 55لصالح فئة للمبحوثات متقارب، مع زيادة طفيفة 
( كما تتفوق فئة %32) 55-36(، فئة %29) 35 -18(، فئة %46ثالث ساعات؛ إذ بلغت )

(، فئة %13) 55-36(، فئة %18عند متابعة ثالث ساعات فأكثر؛ إذ بلغت ) 18-35
لديها الرغبة والقدرة أكثر من وهي الفئة العمرية الشابة التي  35-18(، ألن فئة %9فأكثر )55

 باقي الفئات األخرى من حيث متابعة األفالم والمسلسالت.
 ( العالقة بين مدى ممارسة األعمال األخرى أثناء متابعة األفالم والمسلسالت وعمر المبحوثات:4

 (45جدول رقم  )
 وعمر المبحوثات العالقة بين مدى ممارسة األعمال األخرى أثناء متابعة األفالم والمسلسالت 

 المرحلة العمرية
 مدى ممارسة األعمال

 المجموع فأكثر 55من  55–36من  35 -18من 
 الترتيب

 122 ا 122 ا 122 ا 122 ا

 3 17 65 37 34 17 13 16 48 دائماً 
 1 47 184 27 33 56 43 45 138 أحياناً 
 2 23 83 27 33 12 39 22 68 نادراً 
 4 16 63 39 31 15 11 17 51 ال

 - 122 390 122 11 122 76 122 325 المجمــــوع
 ( 2.153ن مستوى المعنوية = )  6ن درجة الحربة =  9.392المحسوبة =  0كا
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تمثل بيانات الجدول السابق العالقة بين مدى ممارسة األعمال األخرى أثناء متابعة األفالم    
وجود عالقة بين مدى ممارسة  عدم 2والمسلسالت وعمر المبحوثات، ويتضح باستخدام كا

= 2األعمال األخرى أثناء متابعة األفالم والمسلسالت وعمر المبحوثات، حيث اتضح أن قيمة كا
، وبالنظر إلى بيانات الجدول 3.153وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية  9.393

للمبحوثات، إال أن هناك  تبين أن مدى ممارسة األعمال األخرى متقارب لدى الفئات المختلفة
( مقابل الفئتين: %36فأكثر عند دائمًا أقوم بالعمل )55بعض الفروق الطفيفة ، حيث ذكرت فئة 

عند: أحيانًا  55-36(، كما أن هناك زيادة طفيفة لصالح فئة17%) 36-55(، 15%) 18-35
 .(%27فأكثر ) 55(،%45) 35-18(، مقابل الفئتين:%56أقوم بالعمل؛ إذ بلغت )

 العالقة بين مدى التحدث مع ااَلخرين أثناء متابعة األفالم والمسلسالت وعمر المبحوثات:( 5
 (46جدول رقم  )

 العالقة بين مدى التحدث مع اآلخرين أثناء متابعة األفالم والمسلسالت وعمر المبحوثات
 المرحلة العمرية

 مدى تحدث

 المجموع فأكثر 55من  55–36من  35 -18من 
 الترتيب

 % ا % ا % ا % ا

 2 24 96 36 34 18 14 26 78 دائماً 
 1 42 165 18 32 53 38 41 125 أحياناً 
 3 21 82 46 35 17 13 21 64 نادراً 
 4 13 49 - - 15 11 12 38 ال 

 - 122 390 122 11 122 76 122 325 المجمــــوع
   
 ع ااَلخرين أثناء متابعة األفالم تمثل بيانات الجدول السابق العالقة بين مدى التحدث م   

والمسلسالت وعمر المبحوثات، وبالنظر إلى بياناات الجدول يالحظ أن النسب بين الفئات 
العمرية متقاربة، وأن نسبة من يتحدثن أثناء متابعة األفالم والمسلسالت ليس لها عالقة بالفئات 

 العمرية بل يتوقف على طبيعة الشخل.
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 بين عمر ومدى متابعة المبحوثات للدراما التلفزيونية العربية:( العالقة 6
 (47جدول رقم  )

 العالقة بين مدى متابعة الدراما التلفزيونية العربية وعمر المبحوثات 
 المرحلة العمرية

 مدى المتابعة

 المجموع فأكثر 55من  55–36من  35 -18من 
 الترتيب

 % ا % ا % ا % ا

 1 41 158 64 37 51 39 37 112 دائماً 
 2 29 113 27 33 28 21 28 86 احياناً 
 3 17 73 39 31 13 13 19 59 نادراً 
 4 13 54 - - 38 36 16 48 ال

 - 122 390 122 11 122 76 122 325 المجمــــوع
 

تمثل بيات الجدول السابق العالقة بين مدى متابعة الدراما التلفزيونية العربية وعمر     
وبالنظر إلى بيانات الجدول تبين أن النسب متقارب بين مدى متابعة المبحوثات  المبحوثات،

للدراما التلفزيوينة العربية، وأن متابعتها الترتبط بالفئات العمرية المختلفة بل تتوقف متابعتها 
 حسب طبيعة المبحوثات عينة الدراسة.

 
 الت العربية وعمر المبحوثات:( العالقة بين مدى االعتقاد في واقعية األحداث في المسلس7

 (48جدول رقم  )
 العالقة بين مدى االعتقاد فى واقعية األحداث فى المسلسالت العربية وعمر المبحوثات 

 المرحلة العمرية
 

 مدى االعتقاد فى واقعية األحداث

 المجموع فأكثر 55من  55–36من  35 -18من 

 الترتيب
 % ا % ا % ا % ا

 2 23 83 46 35 33 25 16 53 نـعم
 1 54 212 36 34 54 41 55 167 إلى حد ما

 2 23 79 18 32 39 37 23 73 ال أستطيع التحديد
 3 36 21 - - 34 33 36 18 ال

 - 122 390 122 11 122 76 122 325 المجمــــوع
   
مر تمثل بيانات الجدول السابق العالقة بين مدى واقعية األحداث في المسلسالت العربية وع 

المبحوثات، وبالنظر إلى بيانات الجدول تبين أن ليس ثمة فروق بين مدى االعتقاد في واقعية 
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األحداث في المسلسالت العربية عند الفئات العمرية المختلفة لدى المبحوثات عينة الدراسة، وهذا 
 ية.يدل على أن هناك رؤية متقاربة بين الفئات العمرية من حيث مدى واقعية الدراماالعرب

 ( العالقة بين عمر المبحوثات ومدى متابعة  المسسالت المدبلجة:8
 (49جدول رقم  )

 العالقة بين مدى متابعة المسلسالت المدبلجة وعمر المبحوثات 
 المرحلة العمرية          

 
 متابعة المسلسالت المدبلجة

 المجموع فأكثر 55من  55–36من  35 -18من 

 % ا % ا % ا % ا

 43 169 36 34 46 35 43 133 ـــاً دائمــ

 29 115 36 34 29 22 29 89 أحيانــــاً 

 19 76 9 31 12 39 22 66 نـــــادراً 

 09 32 18 32 13 13 36 23 ال

 122 390 122 11 122 76 122 325 المجمــــوع

 ( 2.188ن مستوى المعنوية = )  6ن درجة الحرية =  8.747المحسوبة =  0كا
انات الجدول السابق العالقة بين مدى متابعة المسسالت المدبلجة وعمر المبحوثات، تمثل بي   

عدم وجود عالقة بين عمر المبحوثات ومدى متابعتهن للمسسالت 2ويتضح باستخدام كا
وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية  8.747=2المدبلجة، حيث اتضح أن قيمة كا

ت الجدول تبين أن النسب بين الفئات العمرية متقاربة، فإن اختالف ، وبالنظر إلى بيانا3.188
 أعمار المبحوثات ال يؤثر على مدى متابعتهن للمسلسالت المدبلجة.

 ( العالقة بين عمر المبحوثات ومدى متابعة الدراما التلفزيونية العربية:9
 (52جدول رقم  )
 قية باللغة العربية وعمر المبحوثات العالقة بين مدى متابعة الدراما التلفزيونية العرا

 المرحلة العمرية
 مدى المتابعة

 المجموع فأكثر 55من  55–36من  35 -18من 
 الترتيب

 % ا % ا % ا % ا

 1 37 143 64 37 33 23 19 57 دائمـــــاً 
 4 23 78 18 32 28 21 23 61 أحيانـــــاً 
 3 21 84 39 31 18 14 23 63 نـــــادراً 

 2 22 87 39 31 24 18 41 124 ال
 - 122 390 122 11 122 76 122 325 المجمــــوع

 2.445ن ومعامل توافق= 2.221ن مستوى المعنوية = 6ن درجات الحرية=  00.288المحسوبة=  0كا
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تمثل بيانات الجدول السابق العالقة بين عمر المبحوثات ومدى متابعتهن للدراما التلفزيونية     
وجود عالقة دالة إحصائيًا بين عمر المبحوثات ومدى 2باللغة العربية، يتضح باستخدام كا العراقية

، ومعامل توافق 3.331متابعتهن للدراما التلفزيونية العراقية باللغة العربية عند مستوى معنوية 
عند ، ودرجة الحرية، بالنظرإلى بيانات الجدول تبين أن نسبة المتابعة غالبًا 3.445متوسط بلغ 

 35-18(، في مقابل كل من: المرحلة العمرية %64فأكثر إذ بلغت ) 55المرحلة العمرية 
-18(، أما بنسبة للعدم متابعة تبلغ المرحلة العمرية %33) 55-36(، والمرحلة العمرية 19%)
(، حيث يدل %9فأكثر ) 55(، المرحلة العمرية %24) 55-36(، المرحلة العمرية 41%) 35

ترتبط أكثرها بمتابعة الدراما العراقية أكثر من المرأة الشابة والمتوسطة  55ة المسنة على أن المرأ 
العمر، فهن يملن إلى األعمال الدرامية غير العراقية ولعلها المسلسالت المدلجة، وهذا يتفق مع 

راقية عقب لقاء الباحث معها، "بأن الدراما الع فاطمة الربيعيماذكرت الممثلة والناقدة العراقية 
باللغة العربية تعاني من نقل العناصر النسائية لتجسيد أدوار الفتيات أو المرأة الشابة؛ نتيجة 
عزوف الفتيات عن اإلقدام نحو مهنة التمثيل بسبب المخاوف األمنية خاصة من التيارات 

، (1)العربية"االسالمية المتطرفة، فإن شخصية المرأة الشابة شبه غائبة في الدراما العراقية باللغة 
فهذا يمكن أن يكون من أحد أسباب قلة متابعة المرأة الشابة والمتوسطة العمر للدراما العراقية 

 باللغة العربية.
 

 ( العالقة بين عمر المبحوثات ومدى متابعة الدراما التلفزيوينة العراقية باللغة الكردية:12
 (51جدول رقم  )

 فزيونية العراقية باللغة الكردية وعمر للمبحوثاتالعالقة بين مدى متابعة الدراما التل
 المرحلة العمرية

 مدى المتابعة

 المجموع فأكثر 55من  55–36من  35 -18من 
 الترتيب

 % ا % ا % ا % ا

 2 17 66 18 32 38 36 19 58 دائمــــاً 
 3 16 62 39 31 38 36 18 55 أحيانـــاً 
 4 12 53 - - 16 12 12 38 نــــادراً 
 1 55 214 73 38 68 52 51 154 ال

 - 122 390 122 11 122 76 122 325 المجمــــوع
 
تمثل بيات الجدول السابق العالقة بين عمر المبحوثات ومدى متابعة الدراما التلفزيوينة العراقية   

باللغة الكردية، بالنظر إلى بيانات الجدول تبين عدم وجود فروق بين عمر المبحوثات ومدى 

                                                           

 بالقاهرة.13/6/2339الممثلة والناقدة فاطمة الربيعي بتأريخ  مقابلة مع  (1)
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ابعة الدراما الكردية، وأن معدل المتابعة بين الفئات متقارب، فإن متغير عمر الترتبط بمدى مت
 متابعة المرأة العراقية بالدراما التلفزيونية العراقية باللغة الكردية.

 على زيادة مشاركة المرأة في الدراما التلفزيونية:  موافقةال( العالقة بين عمر المبحوثات ومدى 11
 (50)  جدول رقم

 العالقة بين مدى الموافقة على زيادة مشاركة المرأة فى الدراما التلفزيونية وعمر المبحوثات 
 المرحلة العمرية

 مدى موافقة

 المجموع فأكثر 55من  55–36من  35 -18من 

 % ا % ا % ا % ا

 86 336 64 37 93 71 85 258 نعم

 14 56 36 34 37 35 15 47 ال

 122 390 122 11 122 76 122 325 المجمــــوع

 2.005معمل توافق =  2.215ن مستوى المعنوية = 0ن درجة الحرية =  8.382المحسوبة =  0كا
     
تمثل بيانات الجدول السابق العالقة بين عمر المبحوثات ومدى موافقتهن على زيادة مشاركة     

عالقة دالة إحصائيًا بين عمرالمبحوثات وجود  2المرأة في الدراما التلفزيونية، ويتضح باستخدام كا
ومدى موافقتهن على زيادة مشاركة المرأة العراقية في الدراما التلفزيونية، حيث اتضح أن قيمة 

، ودرجة 3.225، ومعامل التوافق ضعيف بلغ  3.315، عند مستوى معنوية 8.383= 2كا
توافق على زيادة مشاركة  55 -36 ، بالنظر إلى بيانات الجدول تبين أن المرأة عند فئة2الحرية 

(، والمرحلة %85) 35 -18(، والمرحلة العمرية %93المرأة في الدراما التلفزيونية بنسبة )
(، فهذا يدل أن المرأة متوسطة العمر لديها اإليمان أكثر بضرورة %64فأكثر ) 55العمرية 

اعية والصعاب التي أمامها، لكن مشاركة المرأة في الدراما التلفزيونية كي تتجاوز القيود االجتم
المرأة الشابة لديها الشكوك حول مشاركة المرأة في الدراما، حيث تولدت لديها نظرة أن دخول 
الفتيات يؤثرعلى فرص دخولها للحياة الزوجية، ومن ثم فإن  درجة موافقتها كانت أقل من المرأة 

من الفئتين العمريتين األخرتين ولديها المتوسطة، أما المرأة المسنة فتكون درجة موافقتها أقل 
تحفظ أكثر نظرًا الختالف الزمن المعايش وانخفاض نسبة التعليم بينهن للذي يمكنهن من إدراك 

 حقوق المرأة وعدم التمييز في العمل في شتى المجاالت.
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 ( العالقة  بين الحالة الزواجية ومدى متابعة المبحوثات للدراما التلفزيونية:1
 (53دول رقم  )ج

 العالقة بين متابعة الدراما التلفزيونية والحالة الزواجية للمبحوثات 
 الحالة الزواجية

 مدى المتابعة

 المجموع مطلقة أرملة عزباء متزوجة 
 الترتيب

 % ا % ا % ا % ا % ا

 2 34 135 23 31 63 33 32 72 38 59 دائمــــاً 

 1 54 211 63 33 23 31 55 125 53 82 أحيانـــاً 

 3 12 46 23 31 23 31 13 33 39 14 نــــادراً 

 - 122 390 122 5 122 5 122 007 122 155 المجمــــوع

  2.483ن مستوى المعنوية =  6ن درجة الحرية = 5.492المحسوبة =  0كا
ثات ( السابق العالقة بين الحالة الزواجية ومدى متابعة المبحو 53تمثل بيانات الجدول رقم )    

عدم وجود عالقة بين الحالة الزواجية ومدى متابعة 2للدراما التلفزيونية، ويتضح باستخدام كا
وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا  5.493= 2المبحوثات للدراما التلفزيونية، حيث اتضح أن قيمة كا

لفزيونية ، وبالنظر إلى بيات الجدول تبين أن معدل متابعة الدراما الت3.483عند مستوى معنوية 
عند المبحوثات متقارب طبقًا لحالتهن الزواجية، حيث إن الحالة الزواجية للمرأة العراقية عينة 

 الدراسة الترتبط بمدى متابعتها للدراما التلفزيونية.
 ( العالقة بين عدد أيام متابعة الدراما التلفزيونية في االسبوع والحالة الزواجية للمبحوثات:13

 (54جدول رقم  )
 لعالقة بين عدد أيام متابعة الدراما التلفزيونية في األسبوع والحالة الزواجية للمبحوثات:ا

 الحالة الزواجية
 عدد األيام

 المجموع مطلقة أرملة عزباء متزوجة
 الترتيب

 % ا % ا % ا % ا % ا

 1 32 127 3 3 43 32 29 66 38 59 طوال أيام األسبوع
 5 39 33 23 31 23 31 38 19 38 12 ســتة أيام

 2 16 64 43 32 - - 18 39 15 23 خمســة أيام
 5 39 33 - - - - 37 16 11 17 أربعــة أيام
 4 11 43 - - - - 13 33 39 13 ثالثــة أيام
 4 11 44 - - 23 31 12 27 13 16 يــومان

 3 12 48 43 32 23 31 13 33 39 15 يــوم واحد
 - 122 390 122 5 122 5 122 007 122 155 المجمــــوع
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تمثل بيانات الجدول السابق العالقة بين عدد أيام متابعة الدراما التلفزيونية في األسبوع والحالة    
الزواجية للمبحوثات، وبالنظر إلى بيانات الجدول تبين أن عدد أيام متابعة الدراما التلفزيونية عند 

دل متابعة المبحوثات طبقًا لعدد أيام متابعة المبحوثات ال ترتبط بحالتهن الزواجية، ويعد مع
 الدراما متقاربة بغض النظرعن حالتهن الزواجية.

 ( العالقة بين عدد ساعات متابعة المسلسالت واألفالم يوميًا والحالة الزواجية للمبحوثات:14
 (55جدول رقم  )

 واجية للمبحوثات:العالقة بين عدد ساعات متابعة المسلسالت واألفالم يوميًا والحالة الز 
 الحالة الزواجية

 عدد الساعات

 المجموع مطلقة أرملة عزباء متزوجة
 الترتيب

 122 ا 122 ا 122 ا 122 ا 122 ا

 3 23 79 43 32 23 31 22 49 17 27 أقل من ساعة
من ساعة إلى أقل من 

 ساعتين
59 38 69 33 - - 32 43 133 33 1 

من ساعتين إلى أقل من 
 ثالث ساعات

47 33 65 29 34 83 - - 116 33 2 

 4 17 67 23 31 - - 19 44 14 22 ثالث ساعات فأكثر
 - 122 390 122 5 122 5 122 007 122 155 المجمــــوع
   
تمثل بيانات الجدول السابق العالقة بين عدد ساعات متابعة المسلسالت واألفالم يوميًا والحالة   

لجدول تبين أن عدد ساعات متابعة المسلسالت واألفالم يوميًا الزواجية للمبحوثات، بالنظر إلى ا
عند المبحوثات اليرتبط بحالتهن الزواجية، حيث أن معدل ساعات متابعة المبحوثات يوميًا 
للدراما التلفزيونية متقاربة بغض النظر عن حالتهن الزواجية، إذ أنه الترتبط ساعات متابعة 

 العراقية عينة الدراسة بحياتهن الزواجية.الدراما التلفزيونية عند المرأة 
 
 
 
 
 
 
 
 



 158 

( العالقة بين مدى ممارسة األعمال األخرى أثناء متابعة الدراما التلفزيونية والحالة 15
 الزواجية للمبحوثات:

 (56جدول رقم  )
 وثاتالعالقة بين مدى ممارسة بعض األعمال أثناء متابعة الدراما التلفزيونية والحالة الزواجية للمبح

 الحالة الزواجية
 مدى ممارسة االعمال

 المجموع مطلقة أرملة عزباء متزوجة
 الترتيب

 % ا % ا % ا % ا % ا

 3 17 65 23 31 23 31 11 24 25 39 دائمـــــاً 
 1 47 184 43 32 63 33 44 131 51 78 أحيانــــاً 
 2 23 83 - - - - 27 16 12 19 نــــادراً 
 4 16 63 43 32 23 31 18 41 12 19 ال

 - 122 390 122 25 122 5 122 007 122 155 المجمــــوع
     
تمثل بيانات الجدول السابق العالقة بين مدى ممارسة األعمال األخرى أثناء متابعة الدراما  

التلفزيونية والحالة الزواجية للمبحوثات، وبالنظر إلى بيات الجدول تبين أن ممارسة األعمال 
ناء متابعة الدراما التلفزيونية عند البحوثات الترتبط بحالتهن الزواجية؛ ألن نسبة مدى األخرى أث

ممارسة األعمال أثناء المتابعة متقاربة بين المبحوثات طبقًا لحالتهن الزواجية، ومن ثم فالحالة 
 الزواجية عند المرأة العراقية عينة الدرسة التؤثر على سلوك متابعتها.

مدى التحدث مع ااَلخرين حول مايتابعن في الدراما التلفزيونية والحالة  ( العالقة بين16
 الزواجية للمبحوثات:

 (57جدول رقم  )

العالقة بين مدى التحدث مع اآلخرين حول ما يتابعن فى الدراما التلفزيونية والحالة الزواجية 
 :للمبحوثات

 الحالة الزواجية
 مدى التحدث

 % ا % ا % ا % ا % ا الترتيب مجموعال مطلقة أرملة عزباء متزوجة

 2 25 96 - - - - 24 54 27 42 دائماً 
 1 42 165 43 32 63 33 42 95 42 65 أحياناً 
 3 21 82 - - 43 32 21 48 21 32 نادراً 
 4 12 49 63 33 - - 13 33 13 16 ال

 - 122 390 122 25 122 25 122 007 122 155 المجمــــوع
( العالقة بين مدى التحدث مع اآلخرين حول مايتابعن في 57الجدول رقم )تمثل بيانات    

الدراما التلفزيونية والحالة الزواجية للمبحوثات، وبالنظر إلى بيات الجدول تبين أنه ليس هناك 
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عالقة بين الحالة الزواجية للمبحوثات ومدى تحدثهن حول مايتابعن في الدراما التلفزيونية، ومن 
لحالة الزواجية عند المرأة العراقية عينة الدراسة اليؤثرعلى مدى تحدثهن مع االخرين ثم فمتغير ا

 حول ما يتابعن في الدراما التلفزيونية.
 ( العالقة بين مدى االعتقاد في واقعية األحداث في المسلسالت العربية والحالة الزواجية للمبحوثات:17

 (58جدول رقم  )
 واقعية األحداث في المسلسالت العربية والحالة الزواجية للمبحوثات: العالقة بين مدي االعتقاد في

 الحالة الزواجية
 مدي اعتقاد 

 المجموع مطلقة أرملة عزباء متزوجة 

 % ا % ا % ا % ا % ا

 23 83 23 31 43 32 17 38 25 39 نعـــم

 55 212 83 34 63 33 49 111 61 94 إلي حـد مـا

 23 79 - - - - 27 62 11 17 ال استطيع التحديد

 35 21 - - - - 37 16 33 35 ال

 122 390 122 25 122 25 122 007 122 155 المجمــــوع

تمثل بيانات الجدول السابق العالقة بين مدى االعتقاد في واقعية األحداث في المسلسالت    
أن نسب معدل مدى العربية والحالة الزواجية للمبحوثات، وبالنظر إلى بيانات الجدول تبين 

واقعية األحداث في المسلسالت العربية من وجهة نظر المبحوثات باختالف حالتهن الزواجية 
متقاربة، وعليه فهذا المتغير اليؤثر على مدى اعتقاد المرأة العراقية عينة الدراسة في واقعية 

 األحداث في المسلسالت العربية.
 ابعة المبحوثات للمسلسالت المدبلجة:( العالقة بين الحالة الزواجية ومدى مت18

 (59جدول رقم  )
 العالقة بين متابعة المسلسالت المدبجلة والحالة الزواجية للمبحوثات: 

 الحالة الزواجية
 مدى المتابعة 

 المجموع مطلقة أرملة عزباء متزوجة 

 % ا % ا % ا % ا % ا

 43 169 43 32 63 33 47 136 37 58 دائمـــاً 

 29 115 43 32 23 31 27 61 33 51 احـــاناً 

 23 76 - - 23 31 19 43 21 32 نـــادراً 

 38 32 23 31 - - 37 17 39 14 ال

 122 390 122 25 122 25 122 007 122 155 المجمــــوع

تمثل بيانات الجدول السابق  العالقة بين الحالة الزواجية ومدى متابعة المبحوثات      
، وبالنظر إلى بيانات الجدول تبين أن الحالة الزواجية للمبحوثات ليست لها للمسلسالت المدبلجة

عالقة بمدى متابعة المسلسالت المدبلجة، ألن معدل نسبة مدى متابعة المبحوثات متقارب بغض 
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النظر عن حالتهن الزواجية، حيث أصبحت متابعة المسلسالت المدبلجة مرغوبًا فيهاعند المرأة 
 ء، أومتزوجة، أو أرملة، أو مطلقة.سواًء كانت: عزبا

( العالقة بين الحالة الزواجية ومدى متابعة المبحوثات للدراما التلفزيونية العراقية باللغة 19
 العربية:

 (62جدول رقم  )
 العالقة بين مدى متابعة الدراما التلفزيونية العراقية باللغة العربية والحالة الزواجية للمبحوثات: 

 يةالحالة الزواج
 مدى المتابعة 

 المجموع مطلقة أرملة عزباء متزوجة 
 % ا % ا % ا % ا % ا الترتيب

 2 22 87 - - 63 33 18 43 28 44 دائمـــــاً 
 3 21 84 23 31 - - 23 46 24 37 احيــــاناً 
 4 23 78 23 31 43 32 21 48 17 27 نـــــادراً 

 1 37 143 63 33 - - 41 93 31 47 ال
 - 122 390 122 25 122 25 122 007 122 155 ـــوعالمجمـ

  
تمثل بيانات الجدول السابق العالقة بين الحالة الزواجية ومدى متابعة المبحوثات للدراما  

التلفزيونية العراقية باللغة العربية، وبالنظر إلى بيانات الجدول تبين أن معدل نسبة متابعة الدراما 
د المبحوثات طبقًا لحالتهن الزواجية متقاربة، لذلك مدى متابعة المبحوثات العراقية باللغة العربية عن

 للدراما التلفزيونية العراقية باللغة العربية اليرتبط باختالف الحالة الزواجية لهن.
( العالقة بين مدى متابعة المبحوثات للدراما التلفزيونية العراقية باللغة الكردية والحالة 02

 الزواجية لهن:
 (61ول رقم  )جد

 العالقة بين مدى متابعة الدراما التلفزيونية العراقية باللغة الكردية والحالة الزواجية للمبحوثات: 
 الحالة الزواجية

 مدى المتابعة 

 المجموع مطلقة أرملة عزباء متزوجة 
 الترتيب

 % ا % ا % ا % ا % ا

 2 17 66 - - - - 17 39 17 27 دائمــــــاً 
 3 16 62 - - 23 31 23 44 11 17 اناً احيـــــ
 4 13 53 23 31 - - 12 28 14 21 نـــــادراً 

 1 54 214 83 34 83 34 51 116 58 93 ال
 - 122 390 122 25 122 25 122 007 122 155 المجمــــوع
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العراقية ( العالقة بين مدى متابعة المبحوثات للدراما التلفزيونية 61تمثل بيانات الجدول رقم) 
باللغة الكردية وحالتهنالزواجية، وبالنظر إلى بيانات الجدول تبين أن الحالة الزواجية للمبحوثات 
الترتبط بمدى متابعة الدراما التلفزيونية العراقية باللغة الكردية؛ ألن معدل نسب متابعة الدراما 

 الكردية عند المبحوثات متقارب بغض النظر عن الحالة الزواجية لهن.
( العالقة بين مدى الموافقة على زيادة مشاركة المرأة في الدراما التلفزيونية والحالة 01

 الزواجية للمبحوثات:
 (60جدول رقم  )

العالقة بين مدى الموافقة على زيادة مشاركة المرأة في الدراما التلفزيونية والحالة الزواجية 
 للمبحوثات: 

 الحالة الزواجية
 مدى الموافقـة 

 المجموع مطلقة أرملة عزباء وجة متز 

 % ا % ا % ا % ا % ا

 86 336 133 35 63 33 85 193 87 135 نعـــم

 14 56 - - 43 32 15 34 13 23 ال

 122 390 122 25 122 25 122 007 122 155 المجمــــوع

      
لمرأة في الدراما تمثل بيانات الجدول السابق العالقة بين مدى الموافقة على زيادة مشاركة ا  

التلفزيونية والحالة الزواجية للمبحوثات، وبالنظر إلى بيانات الجدول تبين أن اختالف الحالة 
الزواجية عند المبحوثات اليؤثر على مدى موافقتهن على زيادة مشاركة المرأة في الدراما 

التلفزيونة عند  التلفزيوينة؛ ألن نسب معدل الموافقة على إقدام المرأة في مجاالت الدراما
المبحوثات متقاربة باختالف حالتهن الزواجية، فإن متغير الحالة الزواجية غير مؤثر على 

 اتجاهات المبحوثات بخصوص مشاركة المرأة في مجاالت الدراما التفزيونية.
 ( العالقة بين المستوى التعليمي ومدى متابعة المبحوثات للدراما التلفزيونية:03

 (63جدول رقم  )
 العالقة بين الدراما التلفزيونية والمستوي التعليمي للمبحوثات:

 المستوي التعليمي
 مدى المتابعة

 المجموع دراسات عليا الجامعي إعدادي متوسطة ابتدائي فأقل
 الترتيب

 % ا % ا % ا % ا % ا % ا

 2 34 135 31 39 29 63 43 38 15 34 71 21 دائمـــاً 

 1 54 211 52 15 63 159 46 41 73 19 23 37 احيـــاناً 

 3 12 46 17 35 11 26 11 13 12 33 36 32 نـــادراً 

 - 133 392 133 29 133 248 133 89 122 06 122 32 المجمــــوع

 2.05معامل التوافق =  2.222ن مستوي المعنوية  =  8ن درجات الحرية =  08.140المحسوبه =  0كا
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عالقة بين المستوى التعليمي ومتابعة المبحوثات للدراما تمثل بيانات الجدول السابق ال   
وجود عالقة بين المستوى التعليمي ومدى متابعة المبحوثات 2التلفزيونية، ويتضح باستخدام كا

وهذه قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى  28.142= 2للدراما التلفزيونية، حيث اتضح أن قيمة كا
، وبالنظر إلى بيانات الجدول تبين أن أكبر 3.259بلغ ، ومعامل التوافق ضعيف 3.333معنوية 

(، وأقل نسبة لمستوى %73نسبة مئوية للمتابعة غالبًا هي لذوات المستوى االبتدائي فأقل )
(؛ ألن أوقات الفرات عند فئة االبتدائي فأقل وهن يقضينها في متابعة %15المتوسطة، إذ بلغت )

القنوات الفضائية المتخصصة للدراما خاصة القنوات المسلسالت واألفالم لعله بسبب ازدياد 
المفتوحة، أما من حيث المتابعة فهناك أحيانًا زيادة نسبية لصالح مستوى المتوسطة إذ بلغت 

(، وأقل نسبة للمستوى االبتدائي؛ ألن غالب النسب فيهن يعتمدن المتابعة غالبًا، أما 73%)
 بة بين المستويات التعليمية المختلفة.بالنسبة للمتابعة نادرًا فتعد النسب متقار 

 

 ( العالقة بين عدد أيام متابعة الدراما التلفزيونية في األسبوع والمستوى التعليمي للمبحوثات:04

 (64جدول رقم  )

 التعليمي للمبحوثات ى العالقة بين عدد أيام متابعة الدراما التلفزيونية في األسبوع والمستو 
 المستوي التعليمي

 يامعدد األ

 المجموع دراسات عليا الجامعي إعدادي متوسطة ابتدائي فأقل
 الترتيب

 % ا % ا % ا % ا % ا % ا

 1 32 127 31 39 29 69 36 32 23 36 53 16 طوال أيام األسبوع
 5 39 33 - - 37 15 13 39 38 32 23 37 ســتة أيام

 2 16 64 13 33 19 41 13 39 27 37 13 34 خمســة أيام
 5 39 33 21 36 37 16 13 39 38 32 - - ــة أيامأربع

 4 11 43 13 33 12 26 15 13 34 31 - - ثالثــة أيام
 4 11 44 33 31 13 28 39 38 18 35 37 32 يــومان

 3 12 48 24 37 13 28 13 39 12 33 34 31 يــوم واحد
 - 122 390 122 09 122 018 122 89 122 06 122 32 المجمــــوع

  
تمثل بيانات الجدول السابق العالقة بين عدد أيام متابعة الدراما التلفزيونية في األسبوع،    

والمستوى التعليمي للمبحوثات، وبالنظر إلى بيانات الجدول تبين أن معدل نسب عدد أيام متابعة 
لنسبي الدراما التلفزيونية عند المستويات التعليمية المختلفة للمبحوثات متقارب مع التفوق ا

( وأقل النسب كانت %53للمستوى االبتدائي فأقل عند المتابعة طوال أيام األسبوع إذ بلغت )
( وأما المتابعة في باقي األيام األخرى فتعد متقاربة بين المستويات %23للمستوى المتوسطة )
 التعليمية للمبحوثات.
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والمستوى التعليمي ( العالقة بين عدد ساعات متابعة األفالم والمسلسالت يوميًا 05
 للمبحوثات:

 (65جدول رقم  )
 :العالقة بين عدد ساعات متابعة األفالم والمسلسالت يوميًا والمستوى التعليمي للمبحوثات

 المستوي التعليمي
 عدد األيام

 المجموع دراسات عليا الجامعي إعدادي متوسطة ابتدائي فأقل

 % ا % ا % ا % ا % ا % ا

 23 79 24 37 22 48 12 11 27 37 23 36 أقل من ساعة

من ساعة إلي أقل من 
 ساعتين

39 33 36 23 24 27 83 37 11 38 133 33 

من ساعتين إلي أقل من 
 ثالث ساعات

12 43 36 23 28 32 63 29 37 24 116 33 

 17 67 14 34 12 27 29 26 27 37 13 33 ثالث ساعات فأكثر

 122 390 122 09 122 018 122 89 122 06 122 32 المجمــــوع

 22009معامل التوافق =2.241ن مستوي المعنوية  = 10ن درجة الحرية = 01.735المحسوبه =  0كا
  

تمثل بيانات الجدول السابق العالقة بين عدد ساعات متابعة األفالم والمسلسالت يوميًا    
د ساعات متابعة وجود عالقة بين عد 2والمستوى التعليمي للمبحوثات، ويتضح باستخدام كا

 21.375= 2األفالم والمسلسالت يوميًا والمستوى التعليمي للمبحوثات، حيث اتضح أن قيمة كا
، 3.229، ومعامل التوافق ضعيف بلغ 3.341وهذه قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية

ي ، وبالنظر إلى بيانات الجدول تبين أن المستوى االبتدائي فأقل تتفوق ف12ودرجة حرية 
(، وأقل نسبة لمستوى المرحلة %43المتابعة من ساعتين إلى أقل من ثالث ساعات؛ إذ بلغ )

(، أما في متابعة معدالت الساعات األخرى فهناك تقارب نسبي بين المستويات %23المتوسطة )
 التعليمية األخرى.
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المسلسالت والمستوى ( العالقة بين مدى ممارسة األعمال األخرى أثناء متابعة األفالم و 06
 التعليمي للمبحوثات:

 (66جدول رقم  )
العالقة بين مدى ممارسة األعمال االخرى أثناء متابعة األفالم والمسلسالت والمستوى التعليمي 

 للمبحوثات:
 

 المستوى التعليمي
 ممارسة االعمال

 المجموع دراسات عليا الجامعي إعدادي متوسطة ابتدائي فأقل
 الترتيب

 % ا % ا % ا % ا % ا % ا

 3 17 65 24 37 14 33 16 14 23 36 27 38 دائمـــاً 
 1 47 184 45 13 45 133 54 48 53 13 33 13 أحيـــاناً 
 2 23 83 14 34 23 53 16 14 23 36 23 36 نـــادراً 
 4 16 63 17 35 17 38 14 13 34 31 23 36 ال

 - 122 390 122 09 122 018 122 89 122 06 122 32 المجمــــوع
  2.403ن مستوي المعنوية  =  10ن درجة الحرية =  10.082المحسوبه =  0كا
تمثل بيانات الجدول السابق العالقة بين مدى ممارسة األعمال األخرى أثناء متابعة األفالم    

عدم وجود عالقة بين مدى 2والمسلسالت والمستوى التعليمي للمبحوثات، ويتضح باستخدام كا
رسة األعمال األخرى أثناء متابعة األفالم والمسلسالت والمستوى التعليمي لهن، حيث اتضح مما

، وبالنظر إلى 3.423وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 12.283=2أن قيمة كا
بيانات الجدول تيبن أن مدى ممارسة األعمال األخرى أثناء متابعة األفالم والمسلسالت متقارب 

 .المستويات التعليمية المختلفةبين 
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( العالقة  بين مدى التحدث مع ااَلخرين حول مايتابعن في الدراما التلفزيونية والمستوى 07
 التعليمي للمبحوثات:

 (67جدول رقم  )

العالقة بين مدي التحدث مع االخرين حول ما يتابعن في الدراما التلفزيونية والمستوى 
 حوثات:التعليمي للمب

 المستوى التعليمي
 مدى التحدث

 المجموع دراسات عليا الجامعي إعدادي متوسطة ابتدائي فأقل
 الترتيب

 % ا % ا % ا % ا % ا % ا

 2 24 96 17 35 24 52 18 16 54 14 33 39 دائمــــاً 
 1 42 165 38 11 47 132 42 37 27 37 27 38 احيـــاناً 
 3 21 82 31 39 23 43 24 21 38 32 23 37 نـــادراً 
 4 13 49 14 34 13 21 17 15 12 33 23 36 ال

 - 122 390 122 09 122 018 122 89 122 06 122 32 المجمــــوع
 2.040معامل التوافق =   2.218ن مستوى المعنوية  =  10ن درجة الحرية = 04.40المحسوبه =  0كا
لتحدث مع االخرين حول مايشاهده المبحوثات تمثل بيانات الجدول السابق العالقة بين مدى ا   

وجود عالقة بين مدى تحدث مع  2في الدراما التلفزيونية والمستوى التعليمي، يتضح باستخدام كا
ااَلخرين حول مايتابعه المبحوثات في الدراما التلفزيونية والمستوى التعليمي، حيث اتضح أن قيمة 

، ومعامل التوافق ضعيف بلغ 3.318مستوى معنوية  وهذه قيمة دالة إحصائيًا عند24.427= 2كا
، وبالنظر إلى بيانات الجدول تبين أن أكبر نسبة مئوية لمن يتحدثن 12، ودرجة حرية 3.242

(، %53غالبًا أثناء متابعة األفالم والمسلسالت هي لذوات المستوى التعليمي المتوسط إذ بلغت)
(، %18(، والمستوى اإلعدادي )%33ائي فأقل )(، والمستوى االبتد%52ثم المستوى الجامعي )

 (.%17ومستوى الدراسات العليا )
 ( العالقة بين المستوى التعليمي ومدى متابعة المبحوثات للدراما التلفزيونية العربية: 08

 (68جدول رقم  )
 العالقة بين مدى متابعة الدراما التلفزيونية العربية والمستوى التعليمي للمبحوثات:

 
 

 ستوى التعليميالم
 مدى المتابعة

 المجموع دراسات عليا الجامعي إعدادي متوسطة ابتدائي فأقل

 % ا % ا % ا % ا % ا % ا

 43 158 52 15 42 91 25 22 27 37 77 23 دائمـــاً 

 28 113 21 36 27 59 36                       32 31 38 17 35 احيـــاناً 

 18 73 24 37 18 43 21 19 38 32 36 32 نــــادراً 

 14 54 33 31 13 28 18 16 34 39 - - ال

 122 390 122 09 122 018 122 89 122 06 122 32 المجمــــوع
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( العالقة بين المستوى التعليمي ومدى متابعة المبحوثات للدراما 68تمثل بيانات الجدول رقم)  
ن مدى متابعة الدراما التلفزيونية العربية التلفزيونية العربية، وبالنظر إلى بيانات الجدول تبين أ

عندهن متقارب بغض النظر عن مستوياتهن التعليمية، ولذلك فإن متغير المستوى التعليمي 
 اليرتبط بمدى متابعة المبحوثات للدراما التلفزيونية العربية.

 ( العالقة بين مدى اعتقاد المبحوثات حول واقعية األحداث في المسلسالت العربية09
 والمستوى التعليمي:

 (69جدول رقم  )
 العالقة بين مدى االعتقاد في واقعية االحداث في المسلسالت العربية والمستوى التعليمي للمبحوثات:

 

 المستوى التعليمي
 مدى المتابعة

 المجموع دراسات عليا الجامعي إعدادي متوسطة ابتدائي فأقل

 % ا % ا % ا % ا % ا % ا

 23 83 24 7 14 33 26 23 18 5 53 15 نعـــم

 54 212 66 19 64 139 37 33 39 13 37 11 إلي حـد مـا

 23 79 33 31 19 41 26 23 39 13 13 34 ال استطيع التحديد

 36 21 37 32 33 38 11 13 34 31 - - ال

 122 390 122 09 122 018 122 89 122 06 122 32 المجمــــوع

ق العالقة بين مدى اعتقاد المبحوثات حول واقعية األحداث في تمثل بيانات الجدول الساب    
المسلسالت العربية والمستوى التعليمي، وبالنظر إلى بيانات الجدول تبين أن النسب متقاربة بين 
المستويات التعليمية للمبحوثات من حيث اتجاهاتهن نحو مدى واقعية األحداث في المسلسالت 

(، ويليه في %53ستوى االبتدائي حيث ذكرن نعم؛ إذ بلغت )العربية مع زيادة ملحوظة للم
(، ثم مستوى المرحلة %24(، ثم مستوى الدراسات العليا )%25الترتيب: المستوى االعدادي)

 (.%14(، فالمستوى الجامعي )%19متوسطة )
 ( العالقة بين مدى متابعة المسلسالت المدبلجة والمستوى التعليمي للمبحوثات:32

 (72) جدول رقم 
 العالقة بين مدى متابعة المسلسالت المدبلجة والمستوى التعليمي للمبحوثات:

 
 

 المستوى التعليمي
 مدى المتابعة

 المجموع دراسات عليا الجامعي إعدادي متوسطة ابتدائي فأقل

 % ا % ا % ا % ا % ا % ا

 38 32 41 12 36 79 44 39 73 19 67 23 دائمـــاً 

 19 76 21 36 35 77 27 24 38 32 23 36 احيـــاناً 

 33 115 24 37 23 51 17 15 38 32 33 31 نــــادراً 

 43 169 14 34 36 11 12 11 11 33 13 33 ال

 122 390 122 09 122 018 122 89 122 06 122 32 المجمــــوع
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        2.089معامل التوافق = 2.221ن مستوى المعنوية= 10ن درجة الحرية=34.697المحسوبه= 0كا
تمثل بيانات الجدول السابق العالقة بين المستوى التعليمي ومدى متابعة المبحوثات    

وجود عالقة بين المستوى التعليمي ومدى متابعة  2للمسلسالت المدبلجة، ويتضح باستخدام كا
وهذه قيمة دالة إحصائيًا  34.397= 2المبحوثات للمسلسالت المدبلجة، حيث اتضح أن قيمة كا

، وبالنظر 12، ودرجة الحرية 3.285، ومعامل التوافق ضعيف بلغ  3.331د مستوى معنوية عن
إلى بيانات الجدول تبين أن أكبر النسب المئوية للمتابعة غالبًا كانت لذوات المستوى المتوسط؛ 

(، %66( ويليه المستويات التعليمية األخرى بالترتيب : المستوى ابتدائي فأقل )%73إذبلغت )
(، أما عند %36( المستوى الجامعي )41(، مستوى الدراسات العليا )%43ستوى االعدادي )الم

(، المستوى اعدادي %35.3المتابعة أحيانًا فيأتي المستوى الجامعي في الترتيب االول؛ إذ بلغ )
(، فالمستوى %23(، المستوى ابتدائي فأقل )%23(، ثم مستوى الدراسات العليا )27%)

 (.%8المتوسط )
 ( العالقة بين المستوى التعليمي ومدى متابعة المبحوثات للدراما التلفزيونية العراقية باللغة العربية:31

 (71جدول رقم  )
 العالقة بين مدى متابعة الدراما التلفزيونية العراقية باللغة العربية والمستوى التعليمي للمبحوثات:

 

 المستوى التعليمي
 مدى المتابعة

 المجموع دراسات عليا الجامعي إعدادي متوسطة ابتدائي فأقل

 % ا % ا % ا % ا % ا % ا

 22 87 13 3 23 43 23 23 12 33 63 18 دائمـــاً 

 21 84 28 8 23 43 21 19 15 34 34 13 احيـــاناً 

 23 78 35 13 22 47 17 15 19 35 33 31 نــــادراً 

 37 143 27 8 38 85 39 35 54 14 33 31 ال

 122 390 122 09 122 018 122 89 122 06 122 32 ـــوعالمجمـ

 2.306نمعامل التوافق =  2.22ن مستوى المعنوية= 10ن درجات الحرية= 46.671المحسوبه= 0كا
تمثل بيانات الجدول السابق العالقة بين المستوى التعليمي ومدى متابعة المبحوثات للدراما     

وجود عالقة بين المستوى التعليمي ومدى 2ية، ويتضح باستخدام كاالتلفزيونية العراقية باللغة العرب
 46.671= 2متابعة المبحوثات للدراما التلفزيونية العراقية باللغة العربية، حيث اتضح أن قيمة كا

، 3.326، ومعامل التوافق متوسط بلغ 3.333وهذه قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 
تبين أن أكبر نسبة مئوية عند المبحوثات للمشاهدات غالبًا للدراما وبالنظر إلى بيانات الجدول 

(، ويليها المستويات %63العراقية باللغة العربية كانت لذوات المستوى االبتدائي فأقل إذ بلغت )
(، المستوى %23(، المستوى الجامعي )%23التعليمية األخرى بالترتيب: المستوى اإلعدادي )

 (.%13دراسات العليا )(، مستوى ال%12متوسط )
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(، وأكبر نسبة تمثل %3أما لمن اليتابعن فبلغ المستوى االبتدائي فأقل من آخر الترتيب )
 (.%54المستوى المتوسط )

( العالقة بين المستوى التعليمي ومدى متابعة المبحوثات للدراما التلفزيونية العراقية باللغة 30
 الكردية:

 (70جدول رقم  )
متابعة الدراما التلفزيونية العراقية باللغة الكردية والمستوى التعليمي  العالقة بين مدى

 للمبحوثات:
 م. التعليمي
 مدى المتابعة

 المجموع دراسات عليا الجامعي إعدادي متوسطة ابتدائي فأقل
 الترتيب

 % ا % ا % ا % ا % ا % ا

 2 17 66 17 35 23 43 14 12 15 34 37 32 دائمــاً 
 3 16 62 17 35 21 46 39 38 12 33 - - احيـــاناً 
 4 13 53 13 35 13 28 12 11 38 32 23 26 نــــادراً 
 1 54 214 56 16 46 131 65 58 65 17 73 22 ال

 - 122 390 122 09 122 018 122 89 122 06 122 32 المجمــــوع

تابعة المبحوثات للدراما تمثل بيانات الجدول السابق العالقة بين المستوى التعليمي ومدى م     
التلفزيونية العراقية باللغة الكردية، وبالنظر إلى بيانات الجدول تبين أن متابعة الدراما التلفزيونية 
العراقية باللغة الكردية الترتبط بالمستوى التعليمي للمبحوثات، حيث تبين أن معدل نسب متابعة 

 اختالف مستوياتهن التعليمية.الدراما الكردية عند المبحوثات متقارب نسبيًا ب
( العالقة بين المستوى التعليمي ومدى موافقة المبحوثات على زيادة مشاركة المرأة في 33

 الدراما التلفزيونية:
 (73جدول رقم  )

العالقة بين مدى الموافقة على زيادة مشاركة المرأة في الدراما التلفزيونية والمستوى التعليمي 
 للمبحوثات:

 

 التعليميالمستوي 
 مدى الموافقــة

 المجموع دراسات عليا الجامعي إعدادي متوسطة ابتدائي فأقل

 % ا % ا % ا % ا % ا % ا

 86 336 72 21 88 191 87 77 23 24 77 23 نعـــم

 14 56 28 8 12 27 13 12 83 32 23 37 ال

 122 390 122 09 122 018 122 89 122 06 122 32 المجمــــوع

 2.299ن مستوي المعنوية  =  4ن درجة الحرية =  7.828سوبه = المح 0كا

تمثل بيانات الجدول السابق العالقة بين المستوى التعليمي ومدى موافقة المبحوثات على     
عدم وجود عالقة بين المستوى 2زيادة مشاركة المرأة في الدراما التلفزيونية، ويتضح باستخدام كا

حوثات على زيادة مشاركة المرأة في الدراما التلفزيونية، حيث اتضح التعليمي ومدى موافقة المب
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،    وبالنظر 3.399وهذه القيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية  7.838= 2أن قيمة كا
إلى بيانات الجدول تبين أن المستوى التعليمي للمبحوثات اليرتبط بمدى موافقتهن على زيادة 

ة المبحوثات موافقات على زيادة مشاركة المرأة في الدراما التلفزيونية و مشاركة المرأة؛ ألن أغلبي
 معدل النسب متقارب بصرف النظر عن مستوياتهن التعليمية.

 ( العالقة بين المستوى االجتماعي االقتصادي ومدى متابعة المبحوثات للدراما التلفزيونية:34

 (74جدول رقم  )
 لتلفزيونية والمستوى االجتماعي االقتصادي للمبحوثات:العالقة بين مدى متابعة الدراما ا

 

 المستوي االجتماعي االقتصادي
 مدى المتابعة

 المجموع مرتفــع متوسـط منخـفض
 الترتيب

 % ا % ا % ا % ا

 2 34 135 48 33 29 87 55 18 دائمـــاً 
 1 54 211 47 29 58 171 33 11 أحيـــاناً 
 3 12 46 35 33 13 39 12 34 نـــادراً 

 - 122 390 122 60 122 097 122 33 المجمــــوع
 2.020معامل التوافق=  2.22ن مستوى المعنوية = 4ن درجة الحرية = 16.594المحسوبه=  0كا

تمثل بيانات الجدول السابق العالقة بين المستوى االجتماعي االقتصادي ومدى متابعة     
وجود عالقة بين المستوى االجتماعي 2باستخدام كاالمبحوثات للدراما التلفزيونية، ويتضح 

وهذه 16.594= 2االقتصادي ومدى متابعة المبحوثات للدراما التلفزيونية، حيث اتضح أن قيمة كا
، ودرجة 3.232، ومعامل التوفق ضعيف بلغ 3.332قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 

بر نسبة مئوية عند المتابعة غالبًا هي للمستوى ، وبالنظر إلى بيانات الجدول تبين أن أك4الحرية 
 (.%29(، ثم المستوى المتوسط )%48(، ويليها المستوى المرتفع )%55المنخفض؛ إذ بلغت )

(، ويليه المستوى المرتفع %58أما عند المتابعة أحيانًا يتفوق المستوى المتوسط؛ إذ بلغت )
 (.%34(، ثم المستوى المنخفض )47%)
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( العالقة بين عدد أيام متابعة الدراما التلفزيونية في االسبوع والمستوى االجتماعي 35
 االقتصادي للمبحوثات:

 (75جدول رقم  )
العالقة بين عدد أيام متابعة الدراما التلفزيونية في األسبوع والمستوى االجتماعي االقتصادي 

 للمبحوثات:
 المستوي االجتماعي االقتصادي

 مدى المتابعة

 المجموع مرتفــع متوسـط منخـفض
 الترتيب

 % ا % ا % ا % ا

 1 32 127 27 17 32 94 49 16 طوال أيام األسبوع
 5 39 33 10 36 08 23 12 33 ســتة أيام

 2 16 64 26 16 15 45 39 33 خمســة أيام
 5 39 33 10 36 09 26 33 31 أربعــة أيام
 4 11 43 15 39 13 31 39 33 ثالثــة أيام
 4 11 44 06 34 13 39 33 31 يــومان

 3 12 48 06 34 13 39 15 35 يــوم واحد
 - 122 390 122 60 122 097 122 33 المجمــــوع

 2.140ن مستوى المعنوية= 10ن درجة الحرية= 17.199المحسوبه=  0كا
زيونية في األسبوع تمثل بيانات الجدول السابق العالقة بين عدد أيام متابعة الدراما التلف    

عدم وجود عالقة بين عدد  2والمستوى االجتماعي االقتصادي للمبحوثات، ويتضح باستخدام كا
أيام متابعة الدراما التلفزيونية في األسبوع والمستوى االجتماعي االقتصادي لهن، حيث اتضح أن 

وبالنظر إلى  ،3.142وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 17.199= 2قيمة كا
بيانات الجدول تبين أن المستوى االجتماعي االقتصادي للمبحوثات اليرتبط عن بعدد أيام متابعة 
الدراما التلفزيونية في األسبوع لدى المبحوثات؛ ألن معدل نسب متابعة المبحوثات متقارب 

 بصرف النظر عن مستوياتهن االجتماعية االقتصادية.
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ن عدد ساعات متابعة المسلسالت واألفالم يوميًا والمستوى االجتماعي ( العالقة بي36
 االقتصادي للمبحوثات:

 (76جدول رقم  )
العالقة بين عدد ساعات متابعة المسلسالت واألفالم يوميًا في األسبوع والمستوى االجتماعي 

 االقتصادي للمبحوثات:
 المستوي االجتماعي االقتصادي

 عدد األيام

 المجموع مرتفــع ـطمتوس منخـفض
 الترتيب

 % ا % ا % ا % ا

 3 23 79 11 37 23 67 15 35 أقل من ساعة
 1 33 133 36 22 33 97 33 11 من ساعة إلي أقل من ساعتين

 2 30 116 32 23 27 83 39 13 من ساعتين إلي أقل من ثالث ساعات

 4 17 67 21 13 17 53 13 34 ثالث ساعات فأكثر
 - 122 390 122 60 122 097 122 33 المجمــــوع
 2.387ن مستوي المعنوية = 8ن درجة الحرية=6.308المحسوبه =  0كا

تمثل بيانات الجدول السابق العالقة بين عدد ساعات متابعة المسلسالت واألفالم يوميًا      
عدد عدم وجود عالقة بين 2والمستوى االجتماعي االقتصادي للمبحوثات، ويتضح باستخدام كا

ساعات متابعة المسلسالت واألفالم يوميًا والمستوى االجتماعي االقتصادي لهن، حيث اتضح أن 
، وبالنظر إلى 3.387وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية  6.328= 2قيمة كا

بيانات الجدول تبين أن المستوى االجتماعي االقتصادي للمبحوثات اليؤثر على عدد ساعات 
هن للدراما التفزيونية يوميًا، وتعد النسب متقاربة بين المبحوثات باختالف مستوياتهن متابعت

 التعليمية من حيث عدد ساعات متابعة الدراما التلفزيونية يوميًا.
( العالقة بين ممارسة األعمال األخرى أثناء متابعة األفالم والمسلسالت والمستوى 37

 االجتماعي االقتصادي للمبحوثات:
 (77ل رقم  )جدو

 العالقة بين ممارسة األعمال األخرى أثناء المتابعة والمستوى االجتماعي االقتصادي 
 المستوى االجتماعي االقتصادي

 مدى ممارسة األعمال

 المجموع مرتفــع متوسـط منخـفض
 الترتيب

 % ا % ا % ا % ا

 3 17 65 28 17 14 41 21 37 دائمــــاً 

 1 47 184 48 33 46 137 52 17 احيــــاناً 

 2 23 83 11 37 23 68 15 35 نــــادراً 
 4 16 63 13 38 17 51 12 34 ال

 - 122 390 122 60 122 097 122 33 المجمــــوع
 2.80ن مستوى المعنوية=  6ن درجات الحرية= 11.001المحسوبه=  0كا                          
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عالقة بين ممارسة األعمال األخرى أثناء متابعة األفالم ( ال77تمثل بيانات الجدول رقم )       
عدم وجود عالقة 2والمسلسالت والمستوى االجتماعي االقتصادي للمبحوثات، ويتضح باستخدام كا

بين ممارسة األعمال األخرى أثناء متابعة األفالم والمسلسالت والمستوى االجتماعي االقتصادي 
وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى  11.221 =2للمبحوثات، حيث اتضح أن قيمة كا

، وبالنظر إلى بيانات الجدول تبين أن المستوى االجتماعي االقتصادي للمبحوثات 3.82معنوية 
اليرتبط بمدى ممارسة األعمال االخرى أثناء متابعتهن لألفالم والمسلسالت، وتعد معدل نسب 

م والمسلسالت عند المبحوثات متقاربة باختالف ممارسة األعمال األخرى أثناء متابعة األفال
 مستوياتهن االجتماعية واالقتصادية.

( العالقة بين مدى التحدث مع ااَلخرين حول مايتابعن في الدراما التلفزيونية والمستوى 38
 االجتماعي االقتصادي للمبحوثات:

 (78جدول رقم  )
ي الدراما التلفزيونية  والمستوى العالقة بين مدى التحدث مع االخرين حول ما يتابعن ف

 االجتماعي االقتصادي للمبحوثات:
 

 المستوى االجتماعي االقتصادي
 مدى التحدث

 المجموع مرتفــع متوسـط منخـفض
 الترتيب

 % ا % ا % ا % ا

 2 24 96 19 12 27 79 15 35 دائمـــــــــاً 
 1 42 165 47 29 42 124 36 12 احيـــــــاناً 

 3 21 82 26 16 19 57 27 39 ـادراً نـــــــ
 4 13 49 38 35 12 37 22 37 ال

 - 122 390 122 60 122 097 122 33 المجمــــوع
 2.059ن مستوى المعنوية=  6ن درجات الحرية=  7.719المحسوبه=  0كا                 

ول مايتابعن في تمثل بيانات الجدول  السابق العالقة بين مدى التحدث مع ااَلخرين ح     
عدم وجود  2الدراما التلفزيونية والمستوى االجتماعي االقتصادي للمبحوثات، ويتضح باستخدام كا

عالقة بين مدى التحدث مع ااَلخرين حول مايتابعن في الدراما التلفزيونية والمستوى االجتماعي 
لة إحصائيًا عند وهذه قيمة غير دا 7.719= 2االقتصادي للمبحوثات، حيث اتضح أن قيمة كا

، وبالنظر إلى بيانات الجدول تبين أن معدل نسب المبحوثات من حيث 3.259مستوى معنوية 
مدى التحدث حول مايتابعن في الدراما التلفزيونية متقارب بصرف النظر عن مستوياتهن 

حدث االجتماعية االقتصادية مختلفة، فإن متغير المستوى االجتماعي االقتصادي اليرتبط بمدى ت
 المبحوثات حول مايتابعن في الدراما التلفزيونية.
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 ( العالقة بين المستوى االجتماعي االقتصادي ومدى متابعة المبحوثات للدراما التلفزيونية العربية:39
 (79جدول رقم  )

 العالقة بين مدى متابعة الدراما التلفزيونية  العربية والمستوى االجتماعي االقتصادي للمبحوثات:
 لمستوى االجتماعي االقتصاديا
 مدى المتابعة

 المجموع مرتفــع متوسـط منخـفض

 % ا % ا % ا % ا

 43 158 51 32 37 113 48 16 دائمـــــاً 

 28 113 32 23 27 83 22 37 احيـــــاناً 

 18 73 13 36 23 58 18 36 نـــــادراً 

 14 54 37 34 16 46 12 34 ال

 122 390 122 60 122 097 122 33 المجمــــوع

 2.119نمستوى المعنوية=  6ن درجات الحرية= 12.146المحسوبه=  0كا
تمثل بيانات الجدول السابق العالقة بين المستوى االجتماعي االقتصادي ومدى متابعة     

عدم وجود عالقة بين المستوى  2المبحوثات للدراما التلفزيونية العربية، ويتضح باستخدام كا
االقتصادي ومدى متابعة المبحوثات للدراما التلفزيونية العربية، حيث اتضح أن قيمة  االجتماعي

، وبالنظر إلى بيانات 3.119وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية  13.146=   2كا
ة الجدول تبين أن مدى متابعة المبحوثات للدراما التلفزيونية العربية الترتبط بمستوياتهن االجتماعي

االقتصادية؛ ألن معدل نسب متابعتهن طبقًا للمستوى االجتماعي االقتصادي متقارب، حيث يعود 
ذلك إلى أن الدراما العربية هي ذات  جماهيرية واسعة وحظوة لدى المشاهدين بصرف النظرعن 

 المستويات االجتماعية واالقتصادية لدى المرأة العراقية عينة الدراسة.
اعتقاد واقية األحداث في المسلسالت العربية والمستوى االجتماعي  ( العالقة بين مدى42

 االقتصادي للمبحوثات:
 (82جدول رقم  )

العالقة بين مدى اعتقاد واقعية األحداث في المسلسالت العربية  والمستوى االجتماعي 
 االقتصادي للمبحوثات:

 المستوى االجتماعي االقتصادي
 مدى الواقعية

 المجموع فــعمرت متوسـط منخـفض
 الترتيب

 % ا % ا % ا % ا

 2 21 83 24 15 18 53 36 12 نعـــم
 1 54 212 63 32 54 163 33 13 إلي حـد مـا

 3 23 79 13 38 22 64 22 37 ال استطيع التحديد
 4 35 21 - - 36 17 12 34 ال

 - 122 390 122 60 122 097 122 33 المجمــــوع

( العالقة بين مدى االعتقاد في واقعية األحداث في 83ل رقم )تمثل بيانات الجدو      
المسلسالت العربية والمستوى االجتماعي االقتصادي للمبحوثات، وبالنظر إلى بيانات الجدول 
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تبين أن معدل نسب اعتقاد المبحوثات حول مدى واقعية األحداث في المسلسالت العربية متقارب 
قتصادية، مع زيادة نسبية طفيفة لصالح المستوى االجتماعي طبقًا لمستوياتهن االجتماعية اال
(، ثم المستوى المتوسط %24(، ويليها المستوى المرتفع )%36االقتصادي المنخفض؛ إذ بلغت )

(، ألن النساء المستوى االجتماعي االقتصادي المنخفض أقل تعليمًا و ثقافًة فتجد مدى 18%)
 األخرى.تصديقهن للمشاهد أكبر من المستويات 

( العالقة بين المستوى االجتماعي االقتصادي ومدى متابعة المبحوثات للمسلسالت 41
 المدبلجة:

 (81جدول رقم  )
 العالقة بين مدى متابعة المسلسالت المدبلجة والمستوى االجتماعي االقتصادي للمبحوثات:

 المستوى االجتماعي االقتصادي
 مدى المتابعة

 مجموعال مرتفــع متوسـط منخـفض
 الترتيب

 % ا % ا % ا % ا

 1 43 169 45 28 42 125 49 16 دائمــــاً 
 2 29 115 29 18 31 92 15 35 احيـــاناً 
 3 23 76 23 14 19 55 21 37 نـــــادراً 

 4 38 32 33 32 38 25 15 35 ال
 - 122 390 122 60 122 097 122 33 المجمــــوع

 2.099ن مستوى المعنوية= 6رية= ن درجة الح7.039المحسوبه=  0كا
تمثل بيانات الجدول السابق العالقة بين المستوى االجتماعي االقتصادي ومدى متابعة       

عدم وجود عالقة بين المستوى االجتماعي 2المبحوثات للمسلسالت المدبلجة، ويتضح باستخدام كا
 7.239= 2تضح أن قيمة كااالقتصادي ومدى متابعة المبحوثات للمسلسالت المدبلجة، حيث ا

، وبالنظر إلى بيانات الجدول تبين أن 3.299وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 
معدل نسب متابعة المبحوثات للمسلسالت المدبلجة متقارب، فإن متابعة المسلسالت المدبلجة 

ية عينة الدراسة على اليرتبط بالمستوى االجتماعي االقتصادي لهن، حيث تحرص المرأة العراق
 متابعة المسلسالت المدبلجة باختالف مستوياتها االجتماعية واالقتصادية.
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( العالقة بين المستوى االجتماعي االقتصادي ومدى متابعة المبحوثات للدراما العراقية 40
 باللغة العربية:

 (80جدول رقم  )

قية باللغة العربية والمستوى االجتماعي العالقة بين مدى متابعة الدراما التلفزيونية العرا
 االقتصادي للمبحوثات:

 

 المستوى االجتماعي االقتصادي
 مدى المتابعة

 المجموع مرتفــع متوسـط منخـفض
 الترتيب

 % ا % ا % ا % ا

 2 22 87 21 13 23 59 45 15 دائمــــاً 
 3 21 84 18 11 21 63 33 13 احيـــاناً 
 4 23 78 27 17 19 56 16 35 نــــادراً 
 1 37 143 34 21 43 119 39 33 ال

 - 122 390 122 60 122 097 122 33 المجمــــوع
ن معامل التوافق = 2.220ن مستوى المعنوية= 6ن درجة الحرية=  02.673المحسوبه=  0كا            

2.004 
تصادي ومدى متابعة تمثل بيانات الجدول السابق العالقة بين المستوى االجتماعي االق      

وجود عالقة بين المسوى  2المبحوثات للدراما العراقية باللغة العربية، ويتضح باستخدام كا
االجتماعي االقتصادي ومدى متابعة المبحوثات للدراما العراقية باللغة العربية، حيث اتضح أن 

امل التوافق ، ومع3.332وهذه قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 23.673= 2قيمة كا
، وبالنظر إلى بيانات الجدول تبين أن أكبر نسبة مئوية 6، ودرجة الحرية 3.224ضعيف بلغ 

(، %45(، المستوى المنخفض )%59هي لذوات مستوى متوسط عند المتابعة دائمًا؛ إذ بلغت )
ة (، ألن ذوات المستويات االجتماعية واالقتصادي%21وأقل النسبة يمثلها المستوى المرتفع )

 المرتفعة لديهن تطلعات أكثر نحو األعمال غير المحلية.
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( العالقة بين المستوى االجتماعي االقتصادي ومدى متابعة المبحوثات للدراما التلفزيونية 43
 العراقية باللغة الكردية:

 (83جدول رقم  )
والمستوى االجتماعي العالقة بين مدى متابعة الدراما التلفزيونية العراقية باللغة الكردية 

 االقتصادي للمبحوثات:
 

 المستوى االجتماعي االقتصادي
 مدى المتابعة

 المجموع مرتفــع متوسـط منخـفض
 الترتيب

 % ا % ا % ا % ا

 2 17 66 19 12 17 51 39 33 دائمـــــاً 
 3 16 62 15 9 17 51 36 32 احيـــاناً 
 4 12 53 18 11 13 37 06 32 نــــادراً 
 1 55 214 48 33 53 158 79 26 ال

 - 122 390 122 60 122 097 122 33 المجمــــوع
 2.113ن مستوى المعنوية= 6ن درجة الحرية= 12.097المحسوبه=  0كا

تمثل بيانات الجدول السابق العالقة بين المستوى االجتماعي االقتصادي ومدى متابعة     
عدم وجود عالقة بين 2باللغة الكردية، ويتضح باستخدام كاالمبحوثات للدراما التلفزيونية العراقية 

المستوى االجتماعي االقتصادي ومدى متابعة المبحوثات للدراما التلفزيونية العراقية باللغة 
وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية  13.297= 2الكردية، حيث اتضح أن قيمة كا

بين أن معدل متابعة الدراما الكردية متقارب عند ، وبالنظر إلى بيانات الجدول ت3.113
المبحوثات باختالف مستوياتهن االجتماعية االقتصادية؛ ألن الدراما الكردية يعتبر إنتاجها قلياًل، 
وتعبر عن واقع حياة المجتمع الكردي، وعليه، فإن جمهورها يحرص على مشاهدتها بغض النظر 

 لمختلفة.عن المستويات االجتماعيةاالقتصادية ا
( العالقة بين مدى الموافقة على زيادة مشاركة المرأة في الدراما التلفزيونية والمستوى 44

 االجتماعي االقتصادي للمبحوثات: 
 (84جدول رقم  )

العالقة بين مدى الموافقة على زيادة مشاركة المرأة في الدراما التلفزيونية والمستوى 
 االجتماعي االقتصادي للمبحوثات:

 

 مستوى االجتماعي االقتصاديال
 مدى المتابعة

 المجموع مرتفــع متوسـط منخـفض

 % ا % ا % ا % ا

 86 336 93 56 86 256 73 24 نعم

 14 56 13 36 14 41 27 39 ال

 122 390 122 60 122 097 122 33 المجمــــوع

 2.59ن مستوى المعنوية= 0ن درجة الحرية= 5.677المحسوبه=  0كا
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( العالقة بين مدى الموافقة على زيادة مشاركة المرأة في الدراما 84بيانات الجدول رقم ) تمثل    
عدم وجود عالقة 2التلفزيونية والمستوى االجتماعي االقتصادي للمبحوثات، ويتضح باستخدام كا

ادي بين مدى موافقة على زيادة مشاركة المرأة في الدراما التلفزيونية والمستوى االجتماعي االقتص
وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية  5.677للمبحوثات، حيث اتضح أن كا= 

، وبالنظر إلى بيانات الجدول تبين أن معدل نسب الموافقة عند المبحوثات متقاربة، من 3.59
حيث زيادة مشاركة المرأة في مجاالت الدراما التلفزيونية باختالف مستوياتهن االجتماعية 

 دية.االقتصا
 ( العالقة بين مدى متابعة الدراما التلفزيونية واختالف القومية للمبحوثات )العربياتن الكرديات(:45

 (85جدول رقم  )
 العالقة بين مدى متابعة الدراما التلفزيونية واالختالف القومي للمبحوثات

 )العربياتن الكرديات(
 االختالف القومــي

 مدى المتابعة

 جموعالم كرديـات عربيـات
 الترتيب

 % ا % ا % ا

 2 34 135 21 21 43 114 دائمـــاً 
 1 54 211 64 65 53 146 احيـــاناً 
 3 12 46 15 16 13 33 نـــادراً 

 - 122 390 122 120 122 092 المجمــــوع
 2.173ن معامل التوافق = 2.220ن مستوى المعنوية= 0ن درجة الحرية= 10.205المحسوبه =  0كا
ل بيانات الجدول السابق العالقة بين مدى متابعة الدراما التلفزيونية واختالف القومية تمث   

وجود عالقة دالة إحصائيًا بين مدى 2للمبحوثات )العربيات، الكرديات( ويتضح بالستخدام كا
متابعة الدراما التلفزيونية واختالف القومية للمبحوثات )العربيات، الكرديات(، حيث اتضح أن 

، ومعامل التوافق  3.332وهذه قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 12.325= 2كا قيمة
، وبالنظر إلى بيانات الجدول تبين أن أكبر متابعة هي 2، ودرجة الحرية 3.173ضعيف بلغ 

( للكرديات، وفي المتابعة نادرًا %21(، مقابل )%39للعربيات إذ بلغت عند المتابعة غالبًا )
( للكرديات %15(، مقابل )%13ة العربيات أقل من الكرديات حيث بلغت )يكون معدل نسب

حيث يرجع ذلك إلى أن فرص متابعة الدراما التلفزيونية عند الكرديات أقل؛ ألن نسبة غير قلية 
منهن اليعرفن اللغة العربية وبذلك تقتصر متابعتهن على الدراما الكردية  حيث سبق والذكرنا أن 

ما الكردية قليل، والدراما األجنبية إلى حد ما، أما العربيات فلديهن فرص المتابعة نسبة إنتاج الدرا
 أكثر بحكم حضور الدراما العربية بمختلف جهاتها اإلنتاجية وخاصة المصرية والسورية.
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( العالقة بين عدد أيام متابعة الدراما التلفزيونية في االسبوع واختالف القومي للمبحوثات 46
 الكرديات(: )العربياتن

 (86جدول رقم  )
العالقة بين عدد أيام متابعة الدراما التلفزيونية في األسبوع واالختالف القومي للمبحوثات ) 

 العربياتن الكرديات (

 االختالف القومــي
 مدى المتابعة

 المجموع كرديـات عربيـات
 الترتيب

 % ا % ا % ا

 1 32 127 22 22 36 135 طوال أيام األسبوع
 5 39 33 38 38 39 25 ســتة أيام

 2 16 64 16 16 17 48 خمســة أيام
 5 39 33 37 37 39 29 أربعــة أيام
 4 11 43 17 18 39 25 ثالثــة أيام
 4 11 44 18 19 39 25 يــومان

 3 12 48 12 12 11 36 يــوم واحد
 - 122 390 122 120 122 092 المجمــــوع

 2.029معامل التوافق =  2.227ن مستوى المعنوية= ن6رجة الحرية= ن د17.839المحسوبه=  0كا
تمثل بيانات الجدول السابق العالقة بين عدد أيام متابعة الدراما التلفزيونية في األسبوع      

وجود عالقة بين عدد 2واالختالف القومي للمبحوثات )العربيات، الكرديات(، ويتضح باستخدام كا
التلفزيونية في األسبوع واختالف القومي للمبحوثات )العربيات، الكرديات(، أيام متابعة الدراما 

، 3.337وهذه قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 17.839= 2حيث اتضح أن قيمة كا
، وبالنظر إلى بيانات الجدول تبين أن 6، ودرجة الحرية 3.239ومعامل التوافق ضعيف 

( للكرديات كما تتفوق %22(، مقابل )%36أيام االسبوع ) العربيات يتفوقن عند المتابعة طوال
العربيات في بقية عدد األيام األخرى في األسبوع بزيادة طفيفة ماعدا في يومين فيتفوق الكرديات 

( للعربيات، حيث سبق والذكرنا أن معدل المتابعة %9(، مقابل )%18بزيادة طفيفة؛ إذ بلغت )
 لألسباب التي سبق ذكرها. عند العربيات دائما يكون األكثر
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( العالقة بين عدد ساعات متابعة المسلسالت واألفالم يوميًا واالختالف القومي للمبحوثات 47
 )العربياتن الكرديات(:

 (87جدول رقم  )
 العالقة بين عدد ساعات متابعة المسلسالت واألفالم يوميًا واالختالف القومي للمبحوثات 

 ) العربياتن الكرديات (
 الختالف القومــيا

 مدى المتابعة

 المجموع كرديـات عربيـات
 الترتيب

 % ا % ا % ا

 3 23 79 41 42 13 37 أقل من ساعة
 1 33 13 39 43 31 93 من ساعة إلي أقل من ساعتين

 2 33 116 17 17 34 99 من ساعتين إلي أقل من ثالث ساعات
 4 17 67 33 33 22 64 ثالث ساعات فأكثر

 - 122 390 122 120 122 092 ـــوعالمجمـ
 2.353ن معامل التوافق = 2.222ن مستوى المعنوية= 3ن درجة الحرية=  58.698المحسوبه = 0كا
تمثل بيانات الجدول السابق العالقة بين عدد ساعات متابعة المسلسالت واألفالم يوميًا    

وجود عالقة بين عدد 2باستخدام كاواالختالف القومي للمبحوثات )العربيات، الكرديات(، ويتضح 
ساعات متابعة المسلسالت واألفالم يوميًا واالختالف القومي للمبحوثات )العربيات، الكرديات(، 

، 3.333وهذه قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 58.698= 2حيث اتضح أن قيمة كا
ن أن نسبة متابعة العربيات ، وبالنظر إلى بيانات الجدول تبي3.353ومعامل التوافق متوسط بلغ 

أكبر؛ إذ بلغت متابعة الدراما التلفزيونية للعربيات من ساعتين إلى أقل من ثالث ساعات 
(، للكرديات، والمتابعة من ثالث ساعات فأكثر بلغت متابعة العربيات %17(، مقابل )34%)
ساعتين فيتفوق  (، أما في المتابعة أقل من ساعة و من ساعة إلى أقل من%3(، مقابل )22%)

الكرديات، لكن في األوقات األكثر تتفوق العربيات، إذن تنطبق نفس الفرضية بأن العربيات 
لديهن فرص متابعة الدراما أكثر كما تبين في الجداول التي تتعلق بكثافة متابعة الدراما 

لكرديات؛ بسسب التلفزيونية، بسبب تواجد الدراما العربية وعدم إمكانية متابعتها لدى نسبة من ا
 .-المصرية والشامية والعراقية -عدم معرفة اللغة العربية ولعله بسبب اختالف اللهجات،
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( العالقة بين مدى ممارسة األعمال األخرى أثناء متابعة األفالم والمسلسالت واختالف 48
 القومية للمبحوثات)العربياتن الكرديات(:

 (88جدول رقم  )
ألعمال اثناء متابعة االفالم والمسلسالت واالختالف القومي العالقة بين مدى ممارسة ا

 للمبحوثات )العربياتن الكرديات(
 االختالف القومــي

 ممارسة األعمال

 المجموع كرديـات عربيـات
 الترتيب

 % ا % ا % ا

 2 17 65 21 21 15 44 دائمـــاً 
 1 47 184 36 37 51 147 احيــاناً 
 3 23 83 26 27 18 53 نـــادراً 
 4 16 63 17 17 16 46 ال

 - 122 390 122 120 122 092 المجمــــوع
 2.66ن مستوى المعنوية =  3ن درجة الحرية =  7.189المحسوبه =  0كا

تمثل بيانات الجدول السابق العالقة بين مدى ممارسة األعمال األخرى أثناء متابعة األفالم    
عدم وجود 2ت)العربيات، الكرديات(، ويتضح باستخدام كاوالمسلسالت واختالف القومية للمبحوثا

عالقة بين مدى ممارسة األعمال األخرى أثناء متابعة األفالم والمسلسالت واختالف القومية 
وهذه قيمة غير دالة  7.189= 2للمبحوثات)العربيات، الكرديات(، حيث اتضح أن قيمة كا

بيانات الجدول تبين أنه ليس هناك اختالف ، وبالنظر إلى 3.66إحصائيًا عند مستوى معنوية 
بين العربيات والكرديات عينة الدراسة من حيث مد ى ممارسة األعمال األخرى أثناء متابعتهن 

 للدراما التلفزيونية؛ ألن معدل النسب يعد متقاربًا بينهما.
اختالف ( العالقة بين مدى التحدث مع األخرين حول مايتابعن في الدراما التلفزيونية و 49

 القومية للمبحوثات )العربياتن الكرديات(:
 (89جدول رقم  )

العالقة بين مدى التحدث مع اآلخرين حول ما يتابعن في الدراما التلفزيونية واختالف القومية 
 للمبحوثات ) العربياتن الكرديات (

 االختالف القومــي
 مــدى تحدث

 المجموع كرديـات عربيـات
 الترتيب

 % ا % ا % ا

 2 24 96 33 34 21 62 دائمــــاً 
 1 42 165 38 39 43 126 احيــــاناً 
 3 21 82 22 22 21 63 نــــادراً 
 4 13 49 37 37 15 42 ال

 - 122 390 122 120 122 092 المجمــــوع
 2.145ن معامل التوافق = 2.238ن مستوى المعنوية= 3ن درجة الحرية = 8.403لمحسوبه=  0كا
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( العالقة بين مدى تحدث مع األخرين حول مايتابعن في 89بيانات الجدول رقم )تمثل     
وجود  2الدراما التلفزيونية واختالف القومية للمبحوثات )العربيات، الكرديات(، ويتضح باستخدام كا

عالقة بين مدى التحدث مع األخرين حول مايتابعن في الدراما التلفزيونية واختالف القومية 
وهذه قيمة دالة إحصائيًا  8.423= 2)العربيات، الكرديات(، حيث اتضح أن قيمة كا للمبحوثات

، وبالنظر  3، ودرجة الحرية 3.145، ومعامل التوافق ضعيف بلغ 3.338عند مستوى معنوية 
إلى بيانات الجدول تبين أن الكرديات يتحدثن دائمًا حول مايتابعن في الدراما التلفزيونية؛ إذ بلغت 

(، مقابل %15(، كما تبين أن العربيات اليتحدثن بنسبة )%21في مقابل العربيات )(، 33%)
(، فهذا يدل على أن العربيات يحرصن على التفرت لمتابعة الدراما %7الكرديات بنسبة )

 التلفزيونية أكثر من الكرديات.
مبحوثات ( العالقة بين مدى متابعة الدراما التلفزيونية العربية واختالف القومية لل52

 )العربياتن الكرديات(:
 (92جدول رقم  )

 العالقة بين مدى متابعة الدراما التلفزيونية العربية واالختالف القومي للمبحوثات   
 ) العربياتن الكرديات (

 االختالف القومــي
 مــدى المتابعة

 المجموع كرديـات عربيـات

 % ا % ا % ا

 43 158 19 19 48 139 دائمــــاً 

 28 113 34 35 26 75 ــــاناً احي

 18 73 27 28 15 42 نــــادراً 

 14 54 23 23 11 34 ال

 122 390 122 120 122 092 المجمــــوع

 2.062نمعامل التوافق=  2.222ن مستوى المعنوية=  3ن درجة الحرية= 08.528المحسوبه= 0كا
راما التلفزيونية العربية واختالف تمثل بيانات الجدول السابق العالقة بين مدى متابعة الد    

وجود عالقة دالة إحصائيًا بين 2القومية للمبحوثات )العربيات، الكرديات(، ويتضح باستخدام كا
متابعة الدراما التلفزيونية العربية واختالف القومية للمبحوثات )العربيات، الكرديات(، حيث اتضح 

، ومعامل التوافق 3.333عند مستوى معنوية وهذه قيمة دالة إحصائيًا  28.538= 2أن قيمة كا
، وبالنظر إلى بيانات الجدول تبين أن أكبر نسبة متابعة 3، ودرجة الحرية 3.263ضعيف بلغ 

( للكرديات كما تقل نسبة %19(، في مقابل )%48هي للعربيات؛ إذ بلغت عند المتابعة دائمًا )
( مقابل المتابعة نادرًا %11يتابعن )(، ومن ال%14.5العربيات عند المشاهد نادرًا بنسبة )

(؛ ألن العربيات لديهن ارتباط أكثر بالدراما %23(، وعدم المتابعة )%27للكرديات بنسبة )



 180 

العربية حيث تعتبر الدراما العربية امتدادا للدراما العراقية باللغة العربية أما بالنسبة للكرديات 
 مشكلة فهم اللغة العربية ولهجاتها المختلفة.فسبقت االشارة إلى أن نسبة كبيرة منهن لديهن 

( العالقة بين مدى اعتقاد واقعية األحداث في المسلسالت العربية واالختالف القومية 51
 للمبحوثات)العربياتن الكرديات(: 

 (91جدول رقم  )
العالقة بين مدى االعتقاد في واقعية األحداث للمسلسالت العربية  واالختالف القومي 

 ثات ) العربياتن الكرديات (للمبحو 
 

 االختالف القومــي
 مدى الواقعية

 المجموع متوسـط منخـفض
 الترتيب

 % ا % ا % ا

 2 21 83 39 9 24 71 نعـــم
 1 54 212 63 64 51 148 إلي حـد مـا

 3 23 79 24 25 19 54 ال استطيع التحديد
 4 35 21 34 34 36 17 ال

 - 122 390 122 120 122 092 المجمــــوع
 2.178ن معامل التوافق= 2.225ن مستوى المعنوية= 3ن درجة الحرية= 10.829لمحسوبه=  0كا

تمثل بيانات الجدول السابق العالقة بين مدى اعتقاد واقعية األحداث في                
وجود 2كاالمسلسالت العربية واختالف القومية للمبحوثات)العربيات، الكرديات(، ويتضح باستخدام 

عالقة بين مدى االعتقاد في واقعية األحداث في المسلسالت العربية واختالف القومية للمبحوثات 
وهذه قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى 12.839= 2)العربيات، الكرديات(، حيث اتضح أن قيمة كا

انات ، وبالنظر إلى بي3، ودرجة الحرية 3.178، ومعامل التوافق ضعيف بلغ  3.335معنوية 
(، وإلى حد ما %24الجدول تبين أن النسبة األكبر هي للعربيات، حيث ذكرن نعم بنسبة )

( ، في %6(، وعم االعتقاد في واقيعية األحداث فيها ) %19(، وال أستطيع التحديد )51%)
(، %24(، وال أستطيع التحديد)%64(، وإلى حد ما )%9مقابل الكرديات الالتي ذكرن نعم )

(، بالرغم من أن العادات والتقاليد بين العربيات %4د في واقعية األحداث فيها )ومن ال يعتق
والكرديات متشابهة إال أن هناك خصوصية ثقافية وعادات المختلفة أحيانًا بينهما، فإن إدراك  
العربيات  أكثر من الكرديات باعتبار االشتراك الذي يجمعهن في الثقافة والعادات والتقاليد 

كما تبين نسبة من اليستطيع التحديد في واقعية األحداث في الدراما العربية أكبر عند  العربية،
 الكرديات مقارنة بالعربيات. 
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 :)( العالقة بين متابعة المسلسالت المدبلجة واختالف القومية للمبحوثات )العربياتن الكرديات50
 (90جدول رقم  )

 ) العربياتن الكرديات ( الختالف القومي للمبحوثاتالعالقة بين متابعة المسلسالت المدبلجة وا
 االختالف القومــي

 مــدي المتابعة

 المجموع كرديـات عربيـات

 % ا % ا % ا

 43 169 36 37 46 132 دائمـــاً 

 33 115 28 28 33 87 احيــاناً 

 19 76 26 27 17 49 نـــادراً 

 38 32 13 13 37 22 ال

 122 390 122 120 122 092 المجمــــوع

 2.108ن مستوى المعنوية = 3ن درجة الحرية=  5.685المحسوبه=  0كا
تمثل بيانات الجدول السابق العالقة بين متابعة المسلسالت المدبلجة واالختالف القومي    

عدم وجود عالقة بين متابعة المسلسالت 2للمبحوثات )العربيات، الكرديات(، ويتضح باستخدام كا
 5.685= 2تالف القومية للمبحوثات )العربيات، الكرديات(، حيث اتضح أن قيمة كاالمدبلجة واخ

، وبالنظر إلى بيانات الجدول تبين أن 3.128وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 
معدل نسب متابعة المسلسالت المدبلجة للعربيات والكرديات متقارب؛ ألن المسلسالت المدبلجة 

ية النساء العراقيات وحتى نسبة من الكرديات رغم أن بعض منهن اليفهمن اللهجة يشاهدها أغلب
السورية التي دبلجت بها المسلسالت التركية فهن يتابعنها، باإلضافة إلى ذلك يتم دبلجة بعض 
األعمال األجنبية إلى اللغة الكردية حيث دبلجت بعض القنوات الكردية المسلسالت اليابانية 

ض األعمال األوربية، ولذلك لم يظهر اختالف بين العربيات والكرديات من حيث والكورية وبع
 متابعة المسلسالت المدبلجة.

( العالقة بين مدى متابعة الدراما التفزيونية العراقية باللغة العربية واالختالف القومي 53
 للمبحوثات)العربياتن الكرديات(:

 (93جدول رقم  )
ا التلفزيونية العراقية باللغة العربية واالختالف القومي للمبحوثات ) العالقة بين متابعة الدرام

 العربياتن الكرديات (
 االختالف القومــي          

 مــدي المتابعة

 % ا % ا % ا الترتيب المجموع كرديـات عربيـات

 2 22 87 - - 33 87 دائمــــاً 
 3 21 84 12 12 24 72 احيــــاناً 
 4 23 78 26 27 18 51 نـــادراً 
 1 37 143 62 63 28 83 ال

 - 122 390 122 120 122 092 المجمــــوع
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( العالقة بين مدى متابعة الدراما التفزيونية العراقية باللغة 93تمثل بيانات الجدول رقم )   
أن  العربية واالختالف القومي للمبحوثات)العربيات، الكرديات(، وبالنظر إلى بيانات الجدول تبين

( الصفر للكرديات، كما يتبين %3( مقابل )%33العربيات بلغت متابعتهن عند المتابعة دائمًا )
( للعربيات، %26(، مقابل )%61أن الكرديات اليتابعن الدراما العراقية باللغة العربية بنسبة )

 حيث يالحظ الفوارق الكبيرة بينهما ويرجع ذلك إلى عدة أسباب يمكن ذكرها كااَلتي:
 أغلبية المبحوثات الكرديات اليفهن اللهجة العراقية. -0
قطعت العالقات بأكملها بين المناطق الكردية )إقليم كردستان( عن بقية أنحاء العراق منذ  -2

ألسباب سياسية، وفي أثناء تلك الفترة قطع  2333إلى غاية سقوط النظام عام  1991سنة 
دستان، عن طريق إزالة تقوية البث، حيث أنشأ جيل من النظام السابق بث التلفزيون إلى إقليم كر 

النساء الكرديات اليعرفن أنحاءالعراق غير كردستان ولم ينشأن مع غير مواطنين الكورد  
 وبالنسبة للعربيات فاألمر على العكس.

غياب شخصية المرأة الكردية في الدراما العراقية باللغة العربية وعدم تناول واقع حياتهن  -3
عقب لقاء الباحث معها حيث ذكرت: "إن  فردوس متحتجتماعية، حيث ذكرت المخرجة العراقية اال

الدراما العراقية باللغة العربية اقتصرت في تناول واقع حياة القومية الكردية ألسباب سياسية ولعدم 
قي في وجود اللغة المشتركة، بحيث أن الكرد يتحدثون باللغة الكردية وبذالك هيأ النظام العرا

لكن لم يلق ذلك التلفزيون أخيرا  (1)السبعينات إذاعة وتلفزيونًا باللغة الكردية لتغطية واقع حياتهم"
شعبية لدى الكورد؛ بسبب استخدامه للدعاية السياسية وتناقض خطابه مع مايطمح له الشعب 

 الكردي في العراق، ومن ثم لم يستمر، وتم إغالقه عقب فشله.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .مصدر سابق( مقابلة  مع المخرجة فردوس متحت، 1)
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لعالقــــــة بــــــين مــــــدى متابعــــــة الــــــدراما العراقيــــــة باللغــــــة الكرديــــــة واخــــــتالف القوميــــــة ( ا54
 للمبحوثات)العربياتن الكرديات(: 

 (94جدول رقم  )

العالقة بين مدى متابعة الدراما التلفزيونية العراقية باللغة الكردية واالختالف القومي 
 للمبحوثات ) العربياتن الكرديات (

 

 االختالف القومــي
 دى المتابعةمــ

 المجموع كرديـات عربيـات
 الترتيب

 % ا % ا % ا

 2 17 66 35 36 13 33 دائمــــاً 
 3 16 62 41 42 37 23 احيـــاناً 
 4 13 53 15 15 12 35 نــــادراً 
 1 54 214 39 39 71 235 ال

 - 122 390 122 120 122 092 المجمــــوع
 2.52.9ن معامل التوافق =  2.222ن مستوى المعنوية= 3ن درجة الحرية= 137.087المحسوبه= 0كا
( العالقة بين مدى متابعة الدراما العراقية باللغة الكردية 94تمثل بيانات الجدول رقم )    

وجود عالقة بين مدى 2واختالف القومية للمبحوثات)العربيات، الكرديات(، ويتضح باستخدام كا
دية واختالف القومية للمبحوثات)العربيات، الكرديات(،حيث متابعة الدراما العراقية باللغة الكر 

ومعامل 3.333وهذه قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية  137.287= 2اتضح أن قيمة كا
، وبالنظر إلى بيانات الجدول تبين أن أكبر نسبة 3، ودرجة الحرية 3.539التوافق المتوسط بلغ 

( للعربيات كما يالحظ أيضا أن %13في مقابل )(، %35للمشاهد هي للكرديات؛ إذ بلغت )
( للكرديات ويرجع ذلك إلى عدم %9(، مقابل )%71العربيات اليتابعن الدراما الكردية بنسبة )

معرفة العربيات اللغة الكردية باإلضافة إلى طبيعة الدراما الكردية فهي تتركز على واقع حياة 
نه ليس هناك اللغة المشتركة؛ ولذلك بقيت محلية إقليم كردستان، وتهمل بقية أنحاء العراق؛ أل

 ومقتصرة على كردستان وأيضًا النعدام اللغة المشتركة إلى حد ما.
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( العالقة بين مدى الموافقة على زيادة مشاركة المرأة في الدراما التلفزيونية واختالف 55
 القومية للمبحوثات )العربياتن الكرديات(:

 (95جدول رقم  )
القة بين مدى الموافقة علي زيادة مشاركة المرأة في الدراما التلفزيونية واالختالف القومي الع

 للمبحوثات ) العربياتن الكرديات (
 االختالف القومــي

 مدى الموافقة

 المجموع كرديـات عربيـات

 % ا % ا % ا

 86 336 74 75 93 261 نعـــم

 14 56 26 27 13 29 ال

 122 390 122 120 122 092 المجمــــوع

 2.020ن معامل التوافق =  2.222ن مستوى المعنوية=  1ن درجة الحرية= 16.718المحسوبه=  0كا
               

تمثل بيانات الجدول السابق العالقة بين مدى الموافقة على زيادة مشاركة المرأة في الدراما    
وجود عالقة 2، الكرديات(، ويتضح باستخدام كاالتلفزيونية واختالف القومية للمبحوثات )العربيات

بين مدى الموافقة على زيادة مشاركة المرأة في الدراما التلفزيونية واالختالف القومية للمبحوثات 
وهذه قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى  16.718= 2)العربيات، الكرديات(، حيث اتضح أن قيمة كا

، وبالنظر إلى بيانات 1، ودرجة الحرية 3.232 ، ومعامل التوافق ضعيف بلغ3.333معنوية 
الجدول تبين أن العربيات هن أكثر موافقة على زيادة مشاركة المرأة في الدراما التلفزيونية حيث 

( للكرديات؛ ألن نسبة من الكرديات اليزال لديهن %74(، مقابل )%93بلغت النسبة لديهن )
التلفزيونية، ألسباب اجتماعية والنظرة الدونية تحفظ تجاه مشاركة المرأة في مجاالت الدراما 

للقائمات بالعمل في مجاالت الدراما التلفزيونية، ولعله بسبب قلة عمر الدراما التلفزيونية الكردية 
مثل مامرت به كثير من المجتمعات وتم تجاوزها مع مراحلها المقبلة، وبالرغم من أن  اإلقدام 

الفتيات الكرديات  إال أن المجتمع ككل تجده اليزال ينظر إلى الكثير على مجال التمثيل من قبل 
 هذه المهنة بشكل غير مرغوب. 
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مدى وجود فروق لدى المرأة العراقية وفقاً لمتغيراتها الديموغرافية في كل من: )كثافة متابعة  ثانيا:
لدرماالتلفزيونية و المسلسالت الدراما،المتابعة النشطة للدراما، الدوافع الطقوسية والنفعية لمتابعة ا

 المدبلجة(.

 
 العالقة بين عمر المبحوثات و كثافة المتابعة والمتابعة النشطة للدراما التلفزيونية: (1

 (96جدول رقم  )
للفروق بين المجموعات عينة الدراسة حسب الفئات العمرية في  one way Anovaاختبار 

 التلفزيونية  كثافة المتابعة والمتابعة النشطة للدراما

كثافة 
متابعة 
  الدراما

 التلفزيوينة

 
 المرحلة العمرية

 
 العـدد

المتوسط 
الحسابي 
 للمعرفة

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة  درجات الحرية
 ) ف (

مستوى 
بين  المعنوية

 المجموعات

داخل 
 المجموعات

 3.1575 9.2233 335 35 - 18من 

 3.3163 9.4635 76 55 - 36من  3.832 3.184 389 2

 3.5933 9.3939 11 فأكثر 55من 

 9.2653 9.2653 392 المجموع

 
 
2 

 

 

 

 

389 

 

 

 

3.723 

 

 

 

3.325 

المتابعة 
النشطة 
  للدراما

 التلفزيوينة

 3.5776 19.5653 335 35 - 18من 

 3.5494 18.9635 76 55 - 36من 

 4.1939 16.8182 11 فأكثر 55من 

 3.6141 19.3699 392 المجموع

 

تبين عدم وجود فروق  ANOVAتدل البيانات الورادة في الجدول السابق على أنه باسخدام   
دالة إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للمرحلة العمرية في كثافة متابعة الدراما؛ إذ كانت قيمة )ف(= 

، وبالنظر إلى بيانات الجدول 3.832يةوهذه قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى معنو  3.184
تبين أن المتوسط الحسابي للفئات العمرية المختلفة للمبحوثات متقارب في كثافة متابعتهن 

(، من 9.46) 55 -36(، من 9.22) 35-18للدراما، حيث بلغ المتوسط الحسابي للسن من 
ات وفقًا للمرحلة العمرية (، في حين ظهر وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوث9.9فأكثر ) 55

وهذه قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية  3.423في المتابعة النشطة؛ إذ كانت قيمة )ف(= 
( مقابل 19.56؛ حيث بلغ متوسط كثافة متابعتهن )35 -18، والفرق لصالح العمر من 3.325

اين بين الفئات ولمعرفة مصدر التب(، 16.81فأكثر ) 55(، والعمر 18.96) 55-36العمر من 
( كما يتضح من بيانات الجدول Post Hoc TESTSالعمرية للمبحوثات تم إجراء اختبار )

 التالي: 
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 (97جدول رقم  )
 

 مصدر التباين للفروق بين المجموعات حسب المرحلة العمرية في المتابعة النشطة
 ية

المتابعة 
 النشطة

 مستوى المعنوية ين المتوسطاتالفروق ب الفئات العمرية المقارنة الفئات العمرية

 35 - 18من 

 3.19 3.633 55 – 36من 

 3.313 2.745 فأكثر 55من 

 3.365 2.142 فأكثر 55من  55 – 36من 

 

( بطريقة أقل Post Hoc TESTSتدل البيانات الواردة في الجدول السابق على أنه باستخدام )  
 يلي:( لمعرفة مصدر التباين على ماLSDفرق معنوي )

  والمبحوثات  15-04عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات في المرحلة العمرية من
وفقًا ألنماط متابعتهن للدراما؛ إذ بلغت قيمة مستوى معنوية  55 -36المرحلة العمرية من 

 وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا. 3.19
 والمبحوثات للمرحلة  35-18من  وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات للمرحلة العمرية

والفرق لصالح المبحوثات 3.313فأكثر؛ إذبلغت قيمة مستوى المعنوية  55العمرية من 
( 16.81( في مقابل )19.56؛ إذ بلغ متوسطها الحسابي )35-18المرحلة العمرية من 

 فأكثر. 55للمبحوثات للمرحلة العمرية من 
  55 -36بين المبحوثات في المرحلة العمرية من كما تبين عدم وجود فروق  دالة إحصائيًا 

فأكثر وفقًا ألنماط متابعتهن للدراما؛ إذ بلغت قيمة  55والمبحوثات للمرحلة العمرية من 
 وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا. 3.19مستوى معنوية 
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 لفزيونية:(. العالقة بين عمر المبحوثات والدوافع الطقوسية والنفعية لمتابعتهن للدراما الت0

 (98جدول رقم  )

للفروق بين المجموعات عينة الدراسة حسب الفئات العمرية  one way Anovaاختبار 
 والدوافع الطقوسية والنفعية لمتابعة الدراما التلفزيونية 

اللدوافع 
الطقوسية 
لمتابعة 
  الدراما

 
 المرحلة العمرية

 
 العـدد

المتوسط 
الحسابي 
 للمعرفة

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة  درجات الحرية
 ) ف (

مستوى 
بين  المعنوية

 المجموعات

داخل 
 المجموعات

 1.997 8.353 335 35 - 18من 

 2.338 8.565 76 55 - 36من  3.555 3.589 389 2

 2.182 8.818 11 فأكثر 55من 

  233.2 8.435 392 المجموع

 

 

2 

 
 

389 

 

 

 

3.372 3.931 

الدوافع 
ية النفع

لمتابعة 
 الدراما

 2.523 12.186 335 35 - 18من 

 2.345 12.236 76 55 - 36من 

 2.978 12.454 11 فأكثر 55من 

 2.446 12.234 392 المجموع

 

تبين عدم وجود فروق  ANOVAتدل البيات الورادة في الجدول السابق على أنه باسخدام     
ثات وفقًا للعمر في الدوافع الطقوسية لمتابعة الدراما؛ إذ كانت قيمة دالة إحصائيًا بين المبحو 

، ألن المتوسط 3.555وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية  3.589)ف( = 
للحسابي الفئات العمرية المختلفة للمبحوثات متقارب في دوافع الطقوسية لمتابعتهن للدراما 

جود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للعمر في الدوافع التلفزيونية، في حين ظهر عدم و 
وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا  3.372النفعية لمتابعة الدراما التلفزيونية؛ إذ كانت قيمة )ف( = 

، ألن المتوسط الحسابي للفئات العمرية المختلفة للمبحوثات متقارب 3.931عند مستوى معنوية 
 تابعتهن للدراما التفزيونية.في الدوافع النفعية لم
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 ( العالقة بين عمر المبحوثات والدوافع الطقوسية والنفعية لمتابعتهن للمسلسالت المدبلجة:3
 (99جدول رقم  )

للفروق بين المجموعات عينة الدراسة حسب الفئات العمرية  one way Anovaاختبار 
 ة والدوافع الطقوسية والنفعية لمتابعة المسلسالت المدبلج

عية
النف
فع 
دوا
ال

 

 
 المرحلة العمرية

 
 العـدد

المتوسط 
الحسابي 
 للمعرفة

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة  درجات الحرية
 ) ف (

مستوى 
بين  المعنوية

 المجموعات

داخل 
 المجموعات

 3.336 18.224 335 35 - 18من 

2 281 1.85 4 

 33.26 18.224 76 55 - 36من 

 1.125 18.875 11 فأكثر 55من 

 2.969 18.243 392 المجموع

سية
طقو
ع ال
دواف
ال

 

 1.471 6.357 335 35 - 18من 

2 281 4.382 3.318 

 1.532 6.965 76 55 - 36من 

 1.642 6.875 11 فأكثر 55من 

 4.645 23.197 392 المجموع

  
تبين عدم وجود فروق  ANOVAباسخدام  تدل البيات الورادة في الجدول السابق على أنه   

دالة إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للعمر في الدوافع النفعية لمتابعة المسلسالت المدبلجة؛ إذ 
، ودرجات 3.813وهذه القيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 3.185كانت قيمة )ف( = 

لفة للمبحوثات متقارب في الدوافع النفعية ، ألن المتوسط الحسابي للفئات العمرية المخت2الحرية 
لمتابعتهن للمسلسالت المدبلجة، في حين ظهر وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا 

وهذه  4.382للعمر في الدوافع الطقوسية لمتابعة المسلسالت المدبلجة؛ إذ بلغت قيمة )ف(= 
 55-36ق لصالح المرحلة العمرية من ، والفر 3.318قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 

سنة؛ حيث بلغ متوسطها الحسابي للدوافع الطقوسية لمتابعتهن للمسلسالت المدبلجة بلغ 
فأكثر  55(، المرحلة العمرية من 6.357)  35-18( في مقابل المرحلة العمرية 6.965)
 و لمعرفة مصدر التباين (، 6.875)
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( كما يتضح من Post Hoc TESTSراء اختبار )بين الفئات العمرية للمبحوثات تم إج
 بيانات الجدول التالي: 

 
 (122جدول رقم  )

مصدر التباين للفروق بين المجموعات حسب العمر في الدوافع الطقوسية لمتابعة المسلسالت 
 المدبلجة

 

الدوافع الطقوسية لمتابعة  
 المسلسالت المدبلجة

 الفئات العمرية
الفئات العمرية 

 المقارنة

الفروق بين 
 المتوسطات

مستوى 
 المعنوية

 35 – 18من 

 3.336 -.637 55 – 36من 

 3.335 -.517 فأكثر 55من 

 3.872 3.393 فأكثر 55من  55 – 36من 

 

( بطريقة Post Hoc TESTSتدل البيانات الواردة في الجدول السابق على أنه باستخدام )   
 اين على مايلي:( لمعرفة مصدر التبLSDأقل فرق معنوي )

  36، والمبحوثات العمر من 35 -18وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات العمر من- 
وفقًا للدوافع الطقوسية لمتابعتهن للمسلسالت المدبلجة؛ إذ بلغت قيمة مستوى معنوية  55

(، في 6.965؛ حيث بلغ متوسطها الحسابي )55 -36والفرق لصالح العمر من  3.336
 .35 -18( للعمر من 6.357مقابل )

 و المبحوثات للعمر من  35 -16عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات للعمر من
فأكثر وفقًا للدوافع الطقوسية لمتابعتهن للمسلسالت المدبلجة؛ إذ بلغت قيمة مستوى  55

 وهذه القيمة غير دالة إحصائيًا. 3.335معنوية 
 والمبحوثات  55 – 36صائيًا بين المبحوثات للعمر من كما تبين عدم وجود فروق دالة إح

فأكثر وفقًا للدوافع الطقوسية لمتابعتهن للمسلسالت المدبلجة؛ إذ بلغت قيمة  55للعمر من 
 وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا. 3.872مستوى معنوية 
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 التلفزيونية:( العالقة بين الحالة الزواجية للمبحوثات وكثافة متابعتهن النشطة للدراما 4

 (121جدول رقم  )

للفروق بين المجموعات عينة الدراسة حسب الحالة الزواجية  one way Anovaاختبار 
 وكثافة المتابعة  والمتابعة النشطة للدراما التلفزيونية 

نية
زيو
لتلف
ما ا
لدرا
ة ا
ابع
 مت
افة
 كث

 الحالة الزواجية
 
 العـدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الحريةدرجات 
 قيمة
 ) ف (

مستوى 
 المعنوية

بين 
 المجموعات

داخل 
 المجموعات

 3.364 9.567 155 متزوجة 

3 388 1.169 3.321 

 3.231 9.388 227 عزباء

 4.449 9.633 5 أرملة

 4.398 7.633 5 مطلقة

 3.193 9.265 392 المجموع

ما 
لدرا
ة ل
شط
 الن
بعة
متا
ال

فزي
التل

نية
و

 

 3.566 18.451 155 متزوجة 

3 388 6.55 3.333 

 3.533 23.344 227 عزباء

 3.239 18.633 5 أرملة

 3.162 18.633 5 مطلقة

 3.614 19.369 392 المجموع

    

تبين عدم وجود  ANOVAتدل البيانات الواردة في الجدول السابق على أنه باستخدام      
إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للحالة الزواجية في كثافة متابعة الدراما التلفزيونية؛ إذ فروق دالة 

؛ ألن 3.321، وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 1.169كانت قيمة )ف( = 
المتوسط الحسابي للمبحوثات وفقًا للحالة الزواجية متقارب في كثافة متابعتهن للدراما، في حين 

وجود فروق  دالة إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للحالة الزواجية في المتابعة النشطة للدراما  ظهر
، 3.333وهذه قيمة دالة إحصائيا عند مستوى المعنوية  6.551التلفزيونية؛ إذ كانت قيمة )ف( =

( في مقابل كل 23.344والفرق لصالح المبحوثات فئة عزباء؛ حيث بلغ متوسطها الحسابي )
 (، 18.633(، مطلقة )18.633(، أرملة )18.451: متزوجة )من
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( Post Hoc TESTSولمعرفة مصدر التباين الحالة الزواجية للمبحوثات تم إجراء اختبار )
 كما يتضح من بيانات الجدول التالي:

 (120جدول رقم  )
 التلفزيونية  مصدر التباين بين المبحوثات حسب الحالة الزواجية في المتابعة النشطة للدراما

طة
نش
ة ال
ابع
لمت
ا

 

 مستوى المعنوية الفروق بين المتوسطات الحالة الزواجية المقارنة الحالة الزواجية

 متزوجة

 3.333 1-.592 عزباء

 3.297 -3.148 أرملة

 3.779 3.451 مطلقة

 عزباء
 3.367 1.444 أرملة

 3.232 2.344 مطلقة

 3.789 3.633 مطلقة أرملة

( بطريقة أقل Post Hoc TESTSالبيانات الواردة في الجدول السابق على أنه باستخدام )تدل 
 ( لمعرفة مصدر التباين على مايلي:LSDفرق معنوي )

  وجود فروق دالة إحصائيًا بين البمحوثات فئة متزوجة وفئة عزباء في المتابعة النشطة
لح فئة عزباء؛ حيث بلغ متوسطها ،والفرق لصا3.333للدراما؛ إذ بلغت قيمة مستوى معنوية 

 ( للفئة متزوجة.18.451( في مقابل )23.344الحسابي )
  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات فئة متزوجة وفئة أرملة في المتابعة النشطة

 وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا. 3.927للدراما؛ إذ بلغت قيمة مستوى معنوية 
 يًا بين المبحوثات فئة متزوجة وفئة مطلقة في المتابعة النشطة عدم وجود فروق دالة إحصائ

 وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا. 3.779للدراما؛ إذ بلغت قيمة مستوى المعنوية 

  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات فئة عزباء وفئة أرملة في المتابعة النشطة
 هذه قيمة غير دالة إحصائيًا.و 3.367للدراما؛ إذ بلغت قيمة مستوى المعنوية 

  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات فئة عزباء وفئة مطلقة في كثافة المتابعة
 وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا. 3.232النشطة للدراما؛ إذ بلغت قيمة مستوى معنوية 

 تابعة النشطة عدم وجود فروق  دالة إحصائيًا بين المبحوثات فئة أرملة وفئة مطلقة في الم
 ، وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا.3.789للدراما؛ إذ بلغت قيمة مستوى معنوية 
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( العالقة بين الحالة الزواجية للمبحوثات ودوافعهن الطقوسية والنفعية لمتابعة الدراما 5
 التلفزيونية:

 (123جدول رقم  )

الحالة الزواجية في  للفروق بين المجموعات عينة الدراسة حسب one way Anovaاختبار 
 دوافع النفعية والطقوسية لمتابعة للدراما التلفزيونية 

 

نة 
زيوي
لتلف
ما ا
لدرا
ة ا
ابع
لمت
ية 
وس
طق
ع ال
دواف
ال

 

 الحالة الزواجية
 
 العـدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجات الحرية
 قيمة
 ) ف (

مستوي 
 المعنوية

بين 
 المجموعات

داخل 
 المجموعات

 2.378 6.636 155 متزوجة 

3 388 1.441 3.239 

 1.932 8.246 227 عزباء

 33.49 8.4333 5 أرملة

 1.143 9.433 5 مطلقة

 2.332 8.435 392 المجموع

ما 
لدرا
ة ا
ابع
لمت
ية 
نفع
ع ال
دواف
ال

نية
زيو
لتلف
ا

 

 2.783 12.167 155 متزوجة 

3 388 3.67 3.977 

 2.453 12.215 227 عزباء

 1.143 12.633 5 أرملة

 2.539 12.433 5 مطلقة

 2.446 12.234 392 المجموع

    

تبين عدم وجود  ANOVAتدل البيانات الواردة في الجدول السابق على أنه باستخدام      
ة لمتابعتهن  للدراما فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للحالة الزواجية في الدوافع الطقوسي

وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية  1.441التلفزيونية؛ إذ بلغت قيمة )ف( =
؛ ألن المتوسط الحسابي للمبحوثات وفقًا للحالة الزواجية في الدوافع الطقوسية لمتابعتهن 3.239

 للدراما متقارب.
ات وفقًا للحالة الزواجية في الدوافع النفعية كما ظهر عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوث 

وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا عند  3.67لمتابعتهن للدراما التلفزيونية؛ إذ بلغت قيمة )ف( =
؛ ألن المتوسط الحسابي للمبحوثات وفقًا للحالة الزواجية في الدوافع 3.977مستوى معنوية 

 النفعية لمتابعتهن للدراما متقارب.
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قة بين الحالة الزواجية للمبحوثات ودوافعهن الطقوسية والنفعية لمتابعة المسلسالت ( العال6
 المدبلجة:

 (124جدول رقم  )
للفروق بين المجموعات عينة الدراسة حسب الدوافع الطقوسية  one way Anovaاختبار 

 والنفعية لمتابعة المسلسالت المدبلجة 

عية
النف
فع 
دوا
ال

  
الم
ت 
سال
سل
الم
عة 
متاب
ل

جة
دبل

 

الحالة 
 الزواجية

 العـدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجات الحرية
 قيمة
 ) ف (

مستوى 
 المعنوية

بين 
 المجموعات

داخل 
 المجموعات

 3.317 17.926 155 متزوجة 

3 283 9.88 3.399 

 2.955 18.395 227 عزباء

 3.957 19.753 5 أرملة

 3.366 19.333 5 مطلقة

 2.969 18.243 392 المجموع

ية 
وس
طق
ع ال
دواف
ال

جة
دبل
الم
ت 
سال
سل
الم
بعة
متا
ل

 

 1.516 6.663 155 متزوجة 

3 283 1.153 3.328 

 1.482 6.371 227 عزباء

 2.381 6.533 5 أرملة

 1.533 7.253 5 مطلقة

 1.534 6.496 392 المجموع

 
تبين عدم وجود فروق  ANOVAلواردة في الجدول السابق على أنه باستخدام تدل البيانات ا   

دالة إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للحالة الزواجية في الدوافع النفعية لمتابعتهن  للمسلسالت 
، 3.399وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية  9.88المدبلجة؛ إذ بلغت قيمة )ف( =

سابي المبحوثات وفقًا للحالة الزواجية في الدوافع النفعية لمتابعتهن للمسلسالت ألن المتوسط الح
 المدبلجة متقارب.

كما ظهر عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للحالة الزواجية في الدوافع 
لة وهذه قيمة غير دا 1.153الطقوسية لمتابعتهن للمسلسالت المدبلجة؛ إذ بلغت قيمة )ف( = 

؛ ألن المتوسط الحسابي للمبحوثات وفقًا للحالة الزواجية في 3.328إحصائيًا عند مستوى معنوية 
 الدوافع الطقوسية لمتابعتهن للمسلسالت المدبلجة متقارب.
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( العالقة بين المستوى التعليمي للمبحوثات والكثافة متابعتهن ومتابعتهن النشطة للدراما 7
 التلفزيونية:

 (512جدول رقم  )
للفروق بين المجموعات حسب المستوى التعليمي للمبحوثات في  one way Anovaاختبار 

 كثافة المتابعة والمتابعة النشطة للدراما التلفزيونية 

نية
زيو
لتلف
ما ا
لدرا
ة ا
ابع
 مت
افة
كث

 

 العـدد المستوي التعليمي 

المتوسط 
الحسابي 
 للمعرفة

االنحراف 
 المعياري 

 درجات الحرية
 قيمة
 ) ف (

مستوى 
 المعنوية

بين 
 المجموعات

داخل 
 المجموعات

 2.435 11.333 33 ابتدائي فأقل

4 387 4.118 3.333 

 3.332 8.884 26 متوسطة

 3.183 9.842 89 اعدادي

 3.135 8.931 218 الجامعي

 3.561 8.551 29 دراسات عليا 

 3.193 9.265 392 المجموع

لمت
ا

نية
زيو
لتلف
ما ا
لدرا
ة ل
شط
 الن
بعة
ا

 

 3.782 19.366 33 ابتدائي فأقل

4 387 3.498 3.338 

 3.858 23.615 26 متوسطة

 3.386 23.134 89 اعدادي

 3.736 19.119 218 الجامعي

 3.447 17.793 29 دراسات عليا 

 3.614 19.369 392 المجموع

 

تبين  وجود فروق دالة  ANOVAفي الجدول السابق على أنه باستخدام  تدل البيانات الواردة -
إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للمستوى التعليمي في كثافة متابعة الدراما التلفزيونية؛ إذ بلغت 

، والفرق لصالح 3.333وهذه قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية  4.118قيمة )ف( = 
، في مقابل كل من: 11تدائي فأقل حيث بلغ متوسطها الحسابي المبحوثات في المستوى االب

(، 8.931(، المستوى الجامعي )9.842(، المستوى االعدادي )8.884المستوى المتوسط )
 (.8.551مستوى دراسات عليا )

تبين وجود فروق   ANOVAكما تدل البيانات الواردة في الجدول السابق على أنه باستخدام  -
المبحوثات وفقًا للمستوى التعليمي في المتابعة النشطة للدراما التلفزيونية؛ إذ  دالة إحصائيًا بين
، والفرق لصالح 3.338وهذه قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية  3.498بلغت قيمة )ف(= 
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( في مقابل كل من: 23.615المبحوثات في مستوى متوسطة؛ حيث بلغ متوسطها الحسابي )
(، المستوى الجامعي 23.134(، المستوى اإلعدادي )19.366ل )المستوى االبتدائي فأق

 (.17.793(، مستوى دراسات عليا )19.119)
( Post Hoc TESTSولمعرفة مصدر تباين المستوى التعليمي للمبحوثات تم إجراء اختبار ) 

 كما يتضح من بيانات الجدول التالي: 
 (126جدول رقم  )

 لمستويات التعليمية في كثافة متابعة الدراما التلفزيونية مصدر التباين بين المبحوثات حسب ا

كثافة 
متابعة 
الدراما 
 التلفزيونية

 مستوى المعنوية  الفروق بين المتوسطات المستوى التعليمي مقارن  المستوى التعليمي

 ابتدائي فأقل

 3.312 2.115 متوسطة

 3.382 1.157 اعدادي

 3.331 2.368 جامعية

 3.333 2.448 ليا دراسات ع

 متوسطة

 3.172 -.985 اعدادي

 3.943 -.346 جامعية

 3.695 -.332 دراسات عليا 

 اعدادي
 3.322 3.911 جامعية

 3.356 1.291 دراسات عليا 

 3.542 3.395 دراسات عليا الجامعي

   

( بطريقة Post Hoc TESTSتدل البيانات الواردة في الجدول السابق على أنه باستخدام )    
 ( لمعرفة مصدر التباين اتضح مايلي:LSDأقل فرق معنوي )

  وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات في المستوى االبتدائي فأقل، والمبحوثات في
المستوى المتوسط في كثافة متابعتهن للدراما التلفزيونية؛ إذ بلغت قيمة مستوى معنوية 

( في 11االبتدائي فأقل؛ حيث بلغ متوسطها الحسابي ) ، والفرق لصالح المستوى  3.312
 ( لمستوى المتوسطة.8.884مقابل )

  عدم وجود فروق دالة إحصلئيًا بين المبحوثات في المستوى االبتدائي فأقل، والمستوى
وهذه  3.382اإلعدادي في كثافة متابعتهن للدراما التلفزيونية؛ إذ بلغ قيمة مستوى معنوية 

 إحصائيًا.قيمة غير دالة 
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  وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات في المستوى االبتدائي فأقل، والمبحوثات في
المستوى الجامعي في كثافة متابعتهن للدراما التلفزيونية؛ إذ بلغت قيمة مستوى المعنوية 

( في 11، والفرق لصالح المستوى االبتدائي فأقل؛ حيث بلغ متوسطها الحسابي )3.331
 ( للمستوى الجامعي.8.931مقابل )

  وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات في المستوى االبتدائي فأقل، والمبحوثات في
المستوى الجامعي في كثافة متابعتهن للدراما التلفزيونية؛ إذ بلغت قيمة مستوى معنوية 

في ( 11، والفرق لصالح المستوى االبتدائي فأقل؛ حيث بلغ متوسطها الحسابي )3.333
 ( لمستوى الدراسات العليا.8.551مقابل )

  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات في مستوى المتوسطة، والمستوى االعدادي
وهذه قيمة غير  3.127في كثافة متابعتهن للدراما التلفزيونية؛ إذ بلغت قيمة مستوى معنوية 

 دالة إحصائيًا.

 حوثات في مستوى المتوسطة، والمستوى الجامعي في عدم وجود فروق دالة إحصلئيًا بين المب
وهذه قيمة غير دالة  3.943كثافة متابعتهن للدراما التلفزيونية؛ إذ بلغت قيمة مستوى معنوية 

 إحصائيًا.

  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات في مستوى المتوسطة، ومستوى الدراسات
وهذه  3.695فزيونية؛ إذ بلغت قيمة مستوى معنوية  العليا في كثافة متابعتهن للدراما التل

 قيمة غير دالة إحصائيًا.

  وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات للمستوى االعدادي، والمبحوثات للمستوى الجامعي
، والفرق لصالح 3.322في كثافة متابعتهن للدراما التلفزيونية؛ إذ بلغت قيمة مستوى معنوية 

( للمستوى 8.931( في مقابل )9.842حيث بلغ متوسطها الحسابي )لمستوى االعدادي؛ 
 الجامعي.

  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات لللمستوى اإلعدادي، والمبحوثات للمستوى
، وهذه 3.356الجامعي في كثافة متابعتهن للدراما التلفزيونية؛ إذ بلغت قيمة مستوى معنوية 

 قيمة غير دالة إحصائيًا.

 دم وجود فروق بين المبحوثات في المستوى الجامعي، والمبحوثات لمستوى الدراسات العليا ع
وهذه قيمة غير 3.542في كثافة متابعتهن للدراما التلفزيونية؛ إذ بلغت قيمة مستوى معنوية 

 دالة إحصائيًا.
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 (127جدول رقم  )

 المتابعة النشطةمصدر التباين للفروق بين المبحوثات حسب المستوى التعليمي في 

المتابعة 
النشطة 
للدراما 
 التلفزيونية

 مستوى المعنوية  الفروق بين المتوسطات المستوي التعليمي المقارن  المستوي التعليمي

 ابتدائي فأقل

 3.192 1-.248 متوسطة

 3.339 -.768 إعدادي

 3.722 3.247 جامعية

 3.391 1.573 دراسات عليا 

 متوسطة

 3.546 3.483 إعدادي

 3.344 1.496 جامعية

 3.334 2.822 دراسات عليا 

 اعدادي
 3.326 1.315 جامعية

 3.332 2.341 دراسات عليا 

 3.361 1.326 دراسات عليا الجامعي

 

( بطريقة Post Hoc TESTSتدل البيانات الواردة في الجدول السابق على أنه باستخدام )    
 معرفة مصدر التباين اتضح مايلي:( لLSDأقل فرق معنوي )

  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات في المستوى االبتدائي فأقل، ولمستوى
 3.192المتوسطة في المتابعة النشطة للدراما التلفزيونية؛ إذ بلغت قيمة مستوى معنوية  

 وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا.
 وثات في المستوى االبتدائي فأقل، والمستوى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبح

وهذه  3.339اإلعدادي في المتابعة النشطة للدراما التلفزيونية؛ إذ بلغت قيمة مستوى معنوية 
 قيمة غير دالة إحصائيًا.

  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات في المستوى االبتدائي فأقل، والمستوى
وهذه  3.722للدراما التلفزيونية؛ إذ بلغت قيمة مستوى معنوية  الجامعي في المتابعة النشطة 

 قيمة غير دالة إحصائيًا.

  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات في المستوى االبتدائي فأقل، ومستوى
 3.391الدراسات العليا في المتابعة النشطة للدراما التلفزيونية؛ إذ بلغت قيمة مستوى معنوية 

 غير دالة إحصائيًا. وهذه قيمة
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  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات في مستوى المتوسطة، والمستوى اعدادي في
وهذه قيمة غير  3.546المتابعة النشطة للدراما التلفزيونية؛ إذ بلغت قيمة مستوى معنوية 

 دالة إحصائيًا.

 عي في المتابعة النشطة وجود فروق دالة إحصائيًا بين مستوى المتوسطة، والمستوى الجام
، والفرق لصالح المستوى متوسطة؛  3.344للدراما التلفزيونية؛ إذ بلغت قيمة مستوى معنوية 

 ( للمستوى الجامعي.19.119( في مقابل )23.615حيث بلغ متوسطها الحسابي )

  وجود فروق دالة إحصائيًا بين مستوى المتوسطة، ومستوى الدراسات العليا في المتابعة
، والفرق لصالح مستوى 3.344شطة للدراما التلفزيونية؛ إذ بلغت قيمة مستوى معنوية الن

( لمستوى الدراسات 17.793( في مقابل )23.615المتوسطة؛ حيث بلغ متوسطها الحسابي )
 العليا.

  وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات في المستوى االعدادي، والمستوى الجامعي في
، والفرق لصالح 3.326للدراما التلفزيونية؛ إذ بلغت قيمة مستوى معنوية  المتابعة النشطة

( للمستوى 8.931( في مقابل )9.842المستوى االعدادي؛ حيث بلغ متوسطها الحسابي )
 الجامعي.

  وجود فروق دالة إحصئيًا بين المبحوثات في المستوى اعدادي، ومستوى الدراسات العليا في
، والفرق لصالح 3.332ا التلفزيونية؛ إذ بلغت قيمة مستوى معنوية المتابعة النشطة للدرام

( لمستوى 8.551( في مقابل )9.842المستوى االعدادي؛ حيث بلغ متوسطها الحسابي )
 الدراسات العليا.

  عدم وجود فروق دالة بين المبحوثات في المستوى الجامعي، ومستوى الدراسات العليا في
وهذه قيمة غير  3.361لتلفزيونية؛ إذ بلغت قيمة مستوى معنوية المتابعة النشطة للدراما ا

 دالة إحصائيًا.
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( العالقة بين المستوى التعليمي للمبحوثات والدوافع الطقوسية والنفعية لمتابعتهن للدراما 8
 التلفزيونية:

 (128جدول رقم  )

لتعليمي في للفروق بين المجموعات حسب الدراسة في المستوى ا one way Anovaاختبار 
 دوافع الطقوسية والنفعية لمتابعة الدراما التلفزيونية 

سية
طقو
ع ال
دواف
ال

  
ينة
زيو
لتلف
ما ا
لدر
ة ا
ابع
لمت

 

المستوي 
 التعليمي 

 العـدد

المتوسط 
الحسابي 
 للمعرفة

االنحراف 
 المعياري 

 درجات الحرية
 قيمة
 ) ف (

مستوى 
 المعنوية

بين 
 المجموعات

داخل 
 المجموعات

  2.134 9.166 33 تدائي فأقلاب
 
 
4 

 
 
 
387 

 
 
 
5.519 3.333 

 2.365 7.884 26 متوسطة

 1.153 9.378 89 اعدادي

 1.972 8.142 218 الجامعي

 1.873 8.333 29 دراسات عليا 

 2.233 8.435 392 المجموع

ما 
لدرا
ة ل
ابع
لمت
ية 
نفع
ع ال
دواف
ال

نية
زيو
لتلف
ا

 

  2.657 12.233 33 فأقلابتدائي 
 
 
4 

 
 
 
387 

 
 
 
2.218 3.366 

 2.341 11.733 26 متوسطة

 2.499 12.842 89 اعدادي

 2.439 12.359 218 الجامعي

 2.198 11.758 29 دراسات عليا 

 2.446 12.234 392 المجموع

  

تبين عدم وجود فروق  ANOVAباستخدام تدل البيانات الواردة في الجدول السابق على أنه     
دالة إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للمستوى التعليمي في الدوافع النفعية لمتابعة الدراما التفزيونية؛ 

، ألن 3.366وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية  2.218إذ بلغت قيمة )ف(=
لتعليمي في الدوافع النفعية لمتابعة الدراما المتوسط الحسابي بين المبحوثات وفقًا للمستوى ا

 التلفزيونية متقارب. 
في حين تبين وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للمستوى التعليمي في الدوافع 

وهذه قيمة دالة إحصائيًا عند  5.519الطقوسية لمتابعة الدراما التلفزيونية؛ إذ بلغت قيمة )ف(= 
، والفرق لصالح المبحوثات في المستوى االبتدائي فأقل؛ حيث بلغ  3.333مستوى معنوية 

(، 9.378(، المستوى االعدادي )7.884(، مستوى المتوسطة )9.166متوسطها الحسابي )
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ولمعرفة مصدر التباين في المستوى (، 8(، مستوى الدراسات العليا )8.142المستوى الجامعي )
( كما يتضح من بيانات الجدول Post Hoc TESTSالتعليمي للمبحوثات تم إجراء اختبار )

 التالي:
 (129جدول رقم  )

مصدر التباين للفروق بين المبحوثات حسب المستوى التعليمي في الدوافع الطقوسية لمتابعة 
 الدراما التلفزيونية

نية
زيو
لتلف
ما ا
لدرا
ة ا
ابع
لمت
ية 
وس
طق
ع ال
دواف
ال

 

 مستوى المعنوية  الفروق بين المتوسطات رنةالمستويات التعليمية المقا المستوي التعليمي

 ابتدائي فأقل

 3.315 1.282 متوسطة

 3.832 3.388 إعدادي

 3.338 1.324 الجامعي

 3.323 1.166 دراسات عليا 

 متوسطة

 3.337 1-.194 إعدادي

 3.526 -.257 الجامعي

 3.827 -.115 دراسات عليا 

 اعدادي
 3.333 3.936 الجامعي

 3.313 1.378 دراسات عليا 

 3.714 3.142 دراسات عليا الجامعي

 

( بطريقة Post Hoc TESTSتدل البيانات الواردة في الجدول السابق على أنه باستخدام )   
 ( لمعرفة مصدر التباين اتضح مايلي:LSDأقل فرق معنوي )

 أقل والمبحوثات مستوى وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات للمستوى االبتدائي ف
المتوسطة في الدوافع الطقوسية لمتابعة الدراما التلفزيونية؛ إذ بلغت قيمة مستوى معنوية 

(، 9.166، والفرق لصالح المستوى االبتدائي فأقل؛ حيث بلغ متوسطها الحسابي )3.315
 ( لمستوى المتوسطة.7.884مقابل )

 ي المستوى االتدائي فأقل والمبحوثات عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات ف
للمستوى االعدادي في الدوافع الطقوسية لمتابعة الدراما التلفزيونية؛ إذبلغت قيمة مستوى 

 وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا. 3.832معنوية 
  وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات في المستوى االبتدائي فأقل والمبحوثات للمستوى

لدوافع الطقوسية لمتابعة الدراما التلفزيونية؛ إذ بلغت قيمة مستوى معنوية الجامعي في ا
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(، 9.166، والفرق لصالح المستوى االبتدائي فأقل؛ حيث بلغ متوسطها الحسابي )3.338
 ( للمستوى الجامعي.8.142مقابل )

  وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات في مستوى المتوسطة والمبحوثات المستوى
عدادي في الدوافع الطقوسية لمتابعة الدراما التلفزيونية؛ إذ بلغت قيمة مستوى معنوية اال

( مقابل 9.378، والفرق لصالح المستوى االعدادي؛ حيث بلغ متوسطها الحسابي )3.337
 ( لمستوى المتوسطة.7.884)

 عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات في مستوى المتوسطة والمبحوثات في 
المستوى الجامعي في الدوافع الطقوسية لمتابعة الدراما التلفزيونية؛ إذبلغت قيمة مستوى 

 وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا. 3.526المعنوية 

  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات في مستوى المتوسطة والمبحوثات لمستوى
ا التلفزيونية؛ إذبلغت قيمة مستوى المعنوية الدراسات العليا في الدوافع الطقوسية لمتابعة الدرام

 وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا. 3.827

  وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات في المستوى االعدادي والمبحوثات في المستوى
الجامعي في الدوافع الطقوسية لمتابعة الدراما التلفزيونية؛ إذ بلغت قيمة مستوى معنوية 

( مقابل 9.378الح المستوى اإلعدادي؛ حيث بلغ متوسطها الحسابي )، والفرق لص3.333
 ( للمستوى الجامعي.8.142)

  وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات في المستوى االعدادي والمبحوثات في المستوى
الدراسات العليا في الدوافع الطقوسية لمتابعة الدراما التلفزيونية؛ إذ بلغت قيمة مستوى معنوية 

( مقابل 9.378، والفرق لصالح المستوى اإلعدادي؛ حيث بلغ متوسطها الحسابي )3.333
 ( لمستوى الدراسات العليا.8)

  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات في المستوى الجامعي والمبحوثات في مستوى
قيمة  مستوى معنوية  الدراسات العليا في الدوافع الطقوسية لمتابعة الدراما التفزيونية؛ إذ بلغت

 وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا. 3.714
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( العالقــــة بــــين المســــتوى التعليمــــي للمبحوثــــات والــــدوافع الطقوســــية والنفعيــــة لمتــــابعتهن 9
 للمسلسالت المدبلجة:

 (112جدول رقم  )

للفروق بين المجموعات حسب المستوى التعليمي في الدوافع  one way Anovaاختبار 
 طقوسية لمتابعة المسلسالت المدبلجةالنفعية وال

جة
دبل
الم
ت 
سال
سل
الم
عة 
متاب
ة ل
فعي
 الن
افع
لدو
ا

 

المستوي 
 التعليمي 

 العـدد

المتوسط 
الحسابي 
 للمعرفة

االنحراف 
 المعياري 

 درجات الحرية
 قيمة
 ) ف (

مستوى 
 المعنوية

بين 
 المجموعات

داخل 
 المجموعات

  5.541 18.666 33 ابتدائي فأقل
 
 
4 

 
 
 
279 

 
 
 
4.249 3.332 

 2.178 18.619 26 متوسطة

 2.795 19.426 89 إعدادي

 3.376 17.681 218 الجامعي

 2.919 18.355 29 دراسات عليا 

 2.969 18.243 392 المجموع

عة 
متاب
ة ل
وسي
طق
ع ال
دواف
ال

جة
دبل
الم
ت 
سال
سل
الم

 

  1.634 8.337 33 ابتدائي فأقل
 
 
4 

 
 
 
279 

 
 
 
2.375 3.384 

 1.167 6.476 26 متوسطة

 1.534 6.754 89 إعدادي

 1.441 6.356 218 الجامعي

 1.924 6.355 29 دراسات عليا 

 1.534 6.496 392 المجموع

 

 تبين عدم وجود فروق  ANOVAتدل البيانات الواردة في الجدول السابق على أنه باستخدام    
دالة إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للمستوى التعليمي في الدوافع الطقوسية لمتابعة الدراما 

وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية  2.375التلفزيونية؛ اذ بلغت قيمة )ف(= 
ة ؛ ألن المتوسط الحسابي للمبحوثات وفقًا للمستوى التعليمي في الدوافع الطقوسية لمتابع3.384

 الدراما التلفزيونية متقارب.
في حين تبين وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للمستوى التعليمي في الدوافع النفعية 

وهذه قيمة دالة إحصائيًا عند  4.249لمتابعة المسلسالت المدبلجة؛ إذ بلغت قيمة )ف( = 
ث بلغ متوسطها الحسابي ، والفرق لصالح المستوى اإلعدادي؛ حي3.332مستوى معنوية 

(، 18.619(، مستوى المتوسط )18.666( مقابل كل من: المستوى االبتدائي فأقل )19.426)
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(ن ولمعرفة مصدر التباين في 18.355(، مستوى الدراسات العليا )17.681المستوى الجامعي )
يانات ( كما يتضح من بPost Hoc TESTSالمستوى التعليمي للمبحوثات تم إجراء اختبار )

 الجدول التالي:
 (111جدول رقم  )

مصدر التباين للفروق بين المبحوثات حسب المستوى التعليمي في الدوافع النفعية لمتابعة 
 المسلسالت المدبلجة:

   
   

جة 
دبل
الم
ت 
سال
سل
الم
عة 
متاب
ة ل
فعي
 الن
افع
لدو
ا

 

 توى المعنوية مس الفروق بين المتوسطات المستوي التعليمية المقارنة المستوي التعليمي

 ابتدائي فأقل

  3.955 3.347 متوسطة

 3.25 -.759 إعدادي

 3.135 3.985 الجامعي

 3.493 3.611 دراسات عليا 

 متوسطة

 3.273 -.837 إعدادي

 3.166 3.937 الجامعي

 3.546 3.653 دراسات عليا 

 إعدادي
 3.333 1.744 الجامعي

 3.383 1.373 دراسات عليا 

 3.635 -.374 دراسات عليا الجامعي

 

( بطريقة أقل Post Hoc TESTSتدل البيانات الواردة في الجدول السابق على أنه باستخدام )  
 ( لمعرفة مصدر التباين اتضح مايلي:LSDفرق معنوي )

  عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين المبحوثات في المستوى االبتدائي فأقل والمبحوثات
متوسطة في الدوافع النفعية لمتابعة المسلسالت المدبلجة؛ إذ بلغت قيمة مستوى مستوى ال
 وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا. 3.955معنوية 

  عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين المبحوثات في المستوى االبتدائي فأقل والمبحوثات في
جة؛ إذ بلغت قيمة مستوى المستوى اإلعدادي في الدوافع النفعية لمتابعة المسلسالت المدبل

 وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا. 3.25معنوية 
  عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين المبحوثات في المستوى االبتدائي فأقل والمبحوثات في

المستوى الجامعي في الدوافع النفعية لمتابعة المسلسالت المدبلجة؛ إذ بلغت قيمة مستوى 
 لة إحصائيًا.وهذه قيمة غير دا 3.135معنوية 
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  عدم وجود فروق  دالة إحصائيا بين المبحوثات في المستوى االبتدائي فأقل والمبحوثات في
مستوى الدراسات العليا في الدوافع النفعية لمتابعة المسلسالت المدبلجة؛ إذ بلغت قيمة 

 وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا. 3.493مستوى معنوية 

  المبحوثات في مستوى المتوسطة والمبحوثات في عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين
المستوى اإلعدادي في الدوافع النفعية لمتابعة المسلسالت المدبلجة؛ إذ بلغت قيمة مستوى 

 وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا. 3.273معنوية 

  عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين المبحوثات في مستوى المتوسطة والمبحوثات في
في الدوافع النفعية لمتابعة المسلسالت المدبلجة؛ إذ بلغت قيمة مستوى المستوى الجامعي 

 وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا. 3.166معنوية 

  عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين المبحوثات في مستوى المتوسطة والمبحوثات مستوى
يمة مستوى الدراسات العليا في الدوافع النفعية لمتابعة المسلسالت المدبلجة؛ إذ بلغت ق

 وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا. 3.546معنوية 

  وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات في المستوى االعدادي والمستوى الجامعي في
، والفرق 3.333الدوافع النفعية لمتابعة المسلسالت المدبلجة؛ إذ بلغت قيمة مستوى معنوية 

( 17.681( مقابل )19.426حسابي )لصالح المستوى اإلعدادي؛ حيث بلغ متوسطها ال
 للمستوى الجامعي.

  وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات في المستوى االعدادي ومستوى الدراسات العليا
، 3.333في الدوافع النفعية لمتابعة المسلسالت المدبلجة؛ إذ بلغت قيمة مستوى معنوية 

( مقابل 19.426لحسابي )والفرق لصالح المستوى اإلعدادي؛ حيث بلغ متوسطها ا
 ( لمستوى الدراسات العليا.18.355)

  عدم وجود فروق  دالة إحصائيا بين المبحوثات في المستوى الجامعي والمبحوثات في
مستوى الدراسات العليا في الدوافع النفعية لمتابعة المسلسالت المدبلجة؛ إذ بلغت قيمة 

 ًا.وهذه قيمة غير دالة إحصائي 3.635مستوى معنوية 
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( العالقة بين المستوى االجتماعي االقتصادي للمبحوثات وكثافة المتابعة والمتابعة النشطة 12
 للدراما التلفزيونية:

 (110جدول رقم  )

للفروق بين المبحوثات بين المستوى االجتماعي  one way Anovaاختبار 
 ة االقتصادي في كثافة المتابعة والمتابعة النشطة للدراما التلفزيوني

بعة
متا
فة 
كثا

نية 
زيو
لتلف
ما ا
لدرا
ا

 
  

المستوى 
 التعليمي 

 العـدد

المتوسط 
الحسابي 
 للمعرفة

االنحراف 
 المعياري 

 درجات الحرية
 قيمة
 ) ف (

مستوى 
 المعنوية

بين 
 المجموعات

داخل 
 المجموعات

  3.385 13.393 33 منخفض
 
2 

 
 
389 

 
 
2.939 3.354 

 3.225 9.347 297 متوسط

 2.813 9.871 62 مرتفع

 3.193 9.265 392 المجموع

ما 
لدرا
ة ل
شط
 الن
بعة
متا
ال

نية
زيو
لتلف
ا

 

  3.322 23.33 33 منخفض
 
2 

 
 
389 

 
 
1.486 3.228 

 3.738 19.336 297 متوسط

 3.251 19.316 62 مرتفع

 3.614 19.369 392 المجموع

 

تبين عدم وجود  ANOVAفي الجدول السابق على أنه باستخدام تدل البيانات الواردة      
فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للمستوى االجتماعي االقتصادي للمبحوثات في كثافة 

وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا عند  2.939متابعة الدراما التلفزيونية؛ إذ بلغت قيمة )ف(= 
الحسابي للمبحوثات وفقًا للمستوى االجتماعي االقتصادي ، ألن المتوسط 3.354مستوى معنوية 

 متقارب في كثافة متابعة الدراما التفزيونية.
كما ظهر أيضًا عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للمستوى االجتماعي  

يمة غير وهذه ق 1.486االقتصادي في المتابعة النشطة للدراما التلفزيونية؛ إذ بلغت قيمة )ف(= 
وذلك بسبب التقارب في المتوسط الحسابي للمبحوثات  3.228دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 

 وفقًا لمستوياتهن االجتماعية االقتصادية في المتابعة النشطة.
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( العالقة بين المستوى االجتماعي االقتصادي للمبحوثات والدوافع الطقوسية والنفعية 11
 زيونية:لمتابعتهن للدراما التلف

 (113جدول رقم  )
للفروق بين المبحوثات بين المستوي االجتماعي  one way Anovaاختبار 

 االقتصادي في الدوافع الطقوسية والنفعية لمتابعة الدراما التلفزيونية 

راما
 الد
بعة
متا
ة ل
وسي
طق
ع ال
دواف
ال

 

 العـدد المستوى التعليمي 

المتوسط 
الحسابي 
 للمعرفة

االنحراف 
 المعياري 

 درجات الحرية
 قيمة
 ) ف (

مستوى 
 المعنوية

بين 
 المجموعات

داخل 
 المجموعات

 1.951 3.363 33 منخفض

2 389 2.213 3.111 
 1.25 8.339 297 متوسط

 2.331 8.516 62 مرتفع

 2.332 8.435 392 المجموع

عة 
متاب
ة ل
فعي
 الن
افع
لدو
ا

راما
الد

 

 2.135 12.939 33 منخفض

2 389 2.468 3.386 
 2.461 12.212 297 متوسط

 2.4635 11.774 62 مرتفع

 2.446 12.234 392 المجموع

 

تبين عدم وجود فروق  ANOVAتدل البيانات الواردة في الجدول السابق على أنه باستخدام     
هن في الدوافع الطقوسية دالة إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للمستوى االجتماعي االقتصادي ل

وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى 2.213لمتابعة الدراما التلفزيونية؛ إذ بلغت قيمة )ف(= 
، ألن المتوسط الحسابي للمبحوثات وفقًا للمستوى االجتماعي االقتصادي في 3.111معنوية 

 الدوافع الطقوسية لمتابعة الدراما التفزيونية متقارب.
ضًا عدم وجود فروق دالة إحصائية بين المبحوثات وفقًا للمستوى االجتماعي كما ظهر أي

وهذه قيمة 2.468االقتصادي في الدوافع النفعية لمتابعة الدراما التلفزيونية؛ إذ بلغت قيمة )ف(= 
؛ ألن المتوسط الحسابي للمبحوثات وفقًا للمستوى 3.386غير دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 

 االقتصادي في الدوافع النفعية لمتابعة الدراما متقارب.االجتماعي 
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( العالقة بين المستوى االجتماعي االقتصادي للمبحوثات والدوافع الطقوسية والنفعية 10
 لمتابعتهن للمسلسالت المدبلجة:

 (114جدول رقم  )
للفروق بين المبحوثات للمستوى االجتماعي االقتصادي في  one way Anovaاختبار 

 دوافع الطقوسية والنفعية لمتابعة المسلسالت المدبلجةال

ت 
سال
سل
الم
عة 
متاب
ة ل
وسي
طق
ع ال
دواف
ال

جة
دبل
الم

 

المستوى 
 التعليمي 

 العـدد

المتوسط 
الحسابي 
 للمعرفة

االنحراف 
 المعياري 

 درجات الحرية
 قيمة
 ) ف (

مستوى 
 المعنوية

بين 
 المجموعات

داخل 
 المجموعات

  2.433 19.272 33 منخفض
 
2 

 
 
281 

 
 
1.446 3.237 

 2.963 18.167 297 متوسط

 2.184 18.136 62 مرتفع

 2.969 18.243 392 المجموع

عة 
متاب
ة ل
فعي
 الن
افع
لدو
ا

جة
دبل
الم
ت 
سال
سل
الم

 

  1.393 7.681 33 منخفض
 
2 

 
 
281 

 
 
8.342 3.333 

 1.464 6.441 297 متوسط

 1.512 6.191 62 مرتفع

 1.534 6.965 392 المجموع

 

تبين عدم وجود فروق  ANOVAتدل البيانات الواردة في الجدول السابق على أنه باستخدام    
دالة إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للمستوى االجتماعي االقتصادي لهن في الدوافع النفعية 

وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا عند  8.342لمتابعة المسلسالت المدبلجة؛ إذ بلغت قيمة )ف(= 
ألن المتوسط الحسابي للمبحوثات وفقًا للمستوى االجتماعي االقتصادي  3237مستوى معنوية 

في الدوافع النفعية لمتابعة المسلسالت المدبلجة متقارب، في حين ظهر وجود فروق دالة دالة 
ي في الدوافع الطقوسية لمتابعة إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للمستوى االجتماعي االقتصاد

وهذه قيمة دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  1.446المسلسالت المدبلجة؛ إذ بلغت قيمة )ف(= 
( مقابل كل 7.681، والفرق لصالح المستوى المنخفض؛ حيث بلغ متوسطها الحسابي )3.333

در التباين المستوى (، ولمعرفة مص6.191(، المستوى المرتفع )6.441من: المستوى المتوسط )
( كما يتضح من Post Hoc TESTSاالجتماعي االقتصادي للمبحوثات تم إجراء اختبار )

 (:115بيانات في الجدول التالي رقم )
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 (115جدول رقم  )

 مصدر التباين للفروق بين المجموعات حسب  الدوافع الطقوسية لمتابعة المسلسالت المدبلجة
 

عة 
متاب
ة ل
وسي
طق
ع ال
دواف
ال

ت 
سال
سل
الم

جة
دبل
الم

 

المستوى 
االجتماعي 
 االقتصادي 

المستوى االجتماعي 
 االقتصادي المقارنة

الفروق بين 
 المتوسطات

مستوى 
 المعنوية

 منخفض
 3.333 1.243 متوسط

 3.333 1.493 مرتفع

 3.293 3.253 مرتفع متوسط

 

( بطريقة Post Hoc TESTSتدل البيانات الواردة في الجدول السابق على أنه باستخدام )   
 ( لمعرفة مصدر التباين تبين مايلي:LSDأقل فرق معنوي )

  وجود فروق بين المبحوثات في المستوى االجتماعي االقتصادي منخفضة والمستوى
االجتماعي االقتصادي متوسط في الدوافع الطقوسية لمتابعة المسلسالت المدبلجة؛ إذ بلغت 

رق لصالح المستوى المنخفض؛ حيث بلغ متوسطها ، والف3.333قيمة مستوى معنوية 
 ( للمستوى االجتماعي االقتصادي متوسط.6.441( في مقابل )7.681الحسابي )

  وجود فروق بين المبحوثات في المستوى االجتماعي االقتصادي منخفضة والمستوى
ذ بلغت االجتماعي االقتصادي مرتفع في الدوافع الطقوسية لمتابعة المسلسالت المدبلجة؛ إ

، والفرق لصالح المستوى المنخفض؛ حيث بلغ متوسطها 3.333قيمة مستوى معنوية 
 ( للمستوى االجتماعي االقتصادي مرتفع.6.191( في مقابل )7.681الحسابي )

  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات في المستوى االجتماعي االقتصادي المتوسط
المرتفع في الدوافع الطقوسية لمتابعة المسلسالت المدبلجة؛ والمستوى االجتماعي االقتصادي 
وهذه قيمة غير دالة إحصائيًا ألن المتوسط الحسابي  3.293إذ بلغت قيمة مستوى معنوية 

 لهما متقارب.
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ا العالقة بين المتابعة النشطة و كثافة متابعة  المرأة العراقية للدراما التلفزيونية ومدى موافقته ثالثاً:
 على زيادة مشاركة المرأة في الدراما العراقية. 

( العالقة بين مدى موافقة المبحوثات على زيادة مشاركة المرأة في الدراما التلفزيونية وكثافة 1
 متابعتهن للدراما التلفزيونية:

 (116جدول رقم  )

ما التلفزيونية و الفرق بين المبحوثات وفقًا لمدى موافقتهن على زيادة مشاركة المرأة في الدرا
 كثافة متابعة الدراما التلفزيونية

 
 
 
 
 

كثافة متابعة الدراما 
 التلفزيونية

 قيمة  غير موافقات موافقات
 ) ت (

درجة 
 الحرية

مستوى 
 االنحراف المتوسط العدد االنحراف المتوسط العدد المعنوية

336 9.54 3.399 56 7.58 3.26 4.33 393 3.333 

  

يانات الواردة في الجدول السابق على أنه باستخدام اختبار )ت( قد ظهر وجود فروق تدل الب   
دالة إحصائيًا بين الموافقات وغير الموافقات لزيادة مشاركة المرأة في الدراما التفزيونية، و كثافة 

نوية وهذه قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى مع 4.33متابعة الدراما التلفزيونية؛ إذكانت قيمة )ت( 
، وجاء المتوسط الحسابي للموافقات على زيادة مشاركة المرأة في الدراما أكبر من غير 3.333

 (.7.58( مقابل غير موافقين )9.54الموافقات )
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( العالقة بين مدى موافقة المبحوثات لزيادة مشاركة المرأة في الدراما التلفزيونية والمتابعة 0
 النشطة لهن:

 (117)  جدول رقم
الفرق بين المبحوثات وفقًا لمدى موافقتهن على زيادة مشاركة المرأة في  الدراما التلفزيونية و 

 المتابعة النشطة لهن
 

 

 
 

المتابعة النشطة للدراما 
 التلفزيونية

 قيمة  غير موافقات موافقات
 ) ت (

درجة 
 الحرية

مستوى 
 االنحراف المتوسط العدد االنحراف المتوسط العدد المعنوية

336 1.839 3.982 56 1.196 3.942 4.445 393 3.333 

 

( على أنه باستخدام اختبار )ت( قد ظهر وجود 117تدل البيانات الواردة في الجدول رقم )  
فروق دالة إحصائيًا بين الموافقات وغير الموافقات على زيادة مشاركة المرأة في الدراما التلفزيونية 

وهذه قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية  4.445طة؛ إذكانت قيمة )ت(= و المتابعة النش
، وجاء المتوسط الحسابي للموافقات على زيادة مشاركة المرأة في الدراما التلفزيوينة أكبر 3.333

 (.17.42( مقابل غير موافقين )19.69من غير موافقين )
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المرأة العراقية للدراما التلفزيونية وكل من: المتابعة النشطة، الدوافع العالقة بين كثافة متابعة رابعاً:
 الطقوسية والنفعية لمتابعة الدراما التلفزيونية، االعتقاد في واقعية الدراما العربية.

 
( العالقة بين كثافة متابعة الدراما التلفزيونية للمبحوثات وكل من: )المتابعة النشطةن 1

لنفعية لمتابعة الدراما التلفزيونيةن واالعتقاد في واقعية االحداث في الدراما والدوافع الطقوسة وا
 العربية لهن(:

 (118جدول رقم  )
 

الفرق بين كثافة متابعة الدراما التلفزيونية للمبحوثات وكل من: )المتابعة النشطةن الدوافع 
ية األحداث في الدراما العربية الطقوسية والنفعية لمتابعة الدراما التلفزيونيةن االعتقاد في واقع

 لهن(
 

كثافة متابعة الدراما 
 التلفزيونية 

 المتابعة النشطة
الدوافع الطقوسية 
 لمتابعة الدراما 

الدوافع النفعية 
 لمتابعة الدراما 

االعتقاد في واقعية 
األحداث في الدراما 

 العربية 

r p r p r p r p 

3.363 3.333 3.363 3.333 3.343 3.394 3.323 3.333 

 

 تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج؛ منها:
  يتضح باستخدام اختبار بيرسون وجود عالقة ارتباطية طردية متوسطة دالة إحصائيًا بين

المتابعة النشطة للدراما التلفزيونية وكثافة متابعة الدراما التلفزيونية؛ حيث بلغت قيمة مستوى 
 (.3.363سون )(، ومعامل بير 3.333معنوية )

  توجد عالقة ارتباطية طردية متوسطة دالة إحصائيًا بين الدوافع الطقوسية لمتابعة الدراما
( 3.333التلفزيونية وكثافة متابعة الدراما التلفزيونية؛ حيث بلغت قيمة مستوى معنوية )

 (.3.363ومعامل بيرسون )
 الدراما التلفزيوينة وكثافة متابعة  التوجد عالقة دالة إحصائيًا بين الدوافع النفعية لمتابعة

 (.3.343( ومعامل بيرسون )3.394الدراما التلفزيونية؛ حيث بلغت قيمة مستوى معنوية )
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  توجد عالقة ارتباطية طردية متوسطة دالة إحصائيًا بين االعتقاد في واقعية األحداث في
( 3.333يمة مستوى معنوية )الدراما العربية وكثافة متابعة الدراما التلفزيونية؛ حيث بلغت ق

 (.3.323ومعامل بيرسون )

العالقة بين المتابعة النشطة للمرأة العراقية للدراما التلفزيونية وكل من:) الدوافع الطقوسية  خامساً:
 والنفعية لمتابعة الدراماالتلفزيونية، االعتقاد في واقعية الدراما التلفزيونيةالعربية(.

لنشطة للمبحوثات وكل من: )الدوافع الطقوسية والنفعية لمتابعة الدراما ( العالقة بين المتابعة ا1
 التلفزيونيةن االعتقاد في واقعية األحداث في الدراما التلفزيونية العربية لهن(:

 (119جدول رقم  )
 

العالقة بين المتابعة النشطة للمبحوثات وكل من: )الدوافع الطقوسية والنفعية لمتابعة الدراما 
 يونيةن واالعتقاد في واقعية األحداث في الدراما العربية لهن(التلفز 

 

ما 
لدرا
ة ل
شط
 الن
بعة
متا
ال

ينة
زيو
لتلف
ا

 

الدوافع الطقوسية لمتابعة 
 الدراما  العربية

الدوافع النفعية لمتابعة 
 الدراما العربية

االعتقاد في واقعية األحداث 
 في الدراما العربية 

r p r p r p 

3.285 3.333 3.334 3.333 3.377 3.129 

 

 تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج؛ منها:   
  يتضح باستخدام اختبار بيرسون وجود عالقة ارتباطية طردية ضعيفة دالة إحصائيًا بين

الدوافع الطقوسية لمتابعة الدراما التلفزيونية والمتابعة النشطة للدراما التلفزيونية؛ حيث بلغت 
 (.3.285(، ومعامل بيرسون )3.333وية )قيمة مستوى معن

  توجد عالقة ارتباطية طردية متوسطة دالة إحصائيًا بين الدوافع النفعية لمتابعة الدراما
(، 3.333التلفزيونية والمتابعة النشطة للدراما التلفزيونية؛ حيث بلغت قيمة مستوى معنوية )

 (.3.334ومعامل بيرسون )
 ين االعتقاد في واقعية األحداث في الدراما العربية و المتابعة التوجد عالقة دالة إحصائيًا ب

(، ومعامل بيرسون 3.129النشطة للدراما التلفزيونية؛ حيث بلغت قيمة مستوى معنوية )
(3.377.) 
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سادساً:العالقة بين اعتقاد المبحوثات في واقعية احداث الدراما التلفزيونية العربية وكل من:)الدوافع 
لنفعية لمتابعة الدراما التلفزيونية، ومدى متابعة الدراما التلفزيونية العراقية باللغتين الطقوسية وا

 العربية والكردية(.

 

( العالقة بين اعتقاد المبحوثات في واقعية أحداث الدراما التلفزيونية العربية وكل من: 1
ة الدراما التلفزيونية العراقية )الدوافع الطقوسية والنفعية لمتابعة الدراما التلفزيونيةن ومدى متابع

 باللغتين العربية والكردية(:
 

 

 (102جدول رقم  )
 

العالقة بين اعتقاد المبحوثات في واقعية أحداث الدراما العربية وكل من: )الدوافع الطقوسية و 
 النفعية لمتابعة الدرامان و مدى متابعة الدراما العراقية باللغة الكردية والعربية (

 
 

 
 
 

عتقاد في واقعيةاألحداث اال
 في

 الدراما  التلفزيونية العربية

الدوافع الطقوسية 
 لمتابعة الدراما 

الدوافع النفعية 
 لمتابعة الدراما 

مدى متابعة الدراما 
 العراقية باللغة الكردية

مدى متابعة الدراما 
 العراقية باللغة العربية

r p r p r p r p 

3.151 3.333 3.169 3.331 3.315 3.765 3.254 3.333 

 

 تدل بيانات الجدول السابق على عدة نتائج؛ منها:
  يتضح باستخدام اختبار بيرسون وجود عالقة ارتباطية طردية ضعيفة دالة إحصائيًا بين

الدراما العربية؛ الدوافع الطقوسية لمتابعة الدراما التلفزيونية واالعتقاد في واقعية األحداث في 
 (.3.151(، ومعامل بيرسون )3.333وى معنوية )حيث بلغت قيمة مست

  توجد عالقة ارتباطية طردية ضعيفة دالة إحصائيًا بين الدوافع النفعية لمتابعة الدراما
التلفزيونية واالعتقاد في واقعية األحداث في الدراما العربية؛ حيث بلغت قيمة مستوى معنوية 

 (.3.315(، ومعامل بيرسون )3.331)
  دالة إحصائيًا بين مدى متابعة الدراما العراقية باللغة الكردية واالعتقاد في التوجد عالقة

(، ومعامل 3.765واقعية األحداث في الدراما العراقية؛ حيث بلغت قيمة مستوى معنوية )
 (.3.315بيرسون )
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  توجد عالقة ارتباطية طردية ضعيفة دالة إحصائيًا بين مدى متابعة الدراما العراقية باللغة
عربية واالعتقاد في واقعية األحداث في الدراما العربية؛ حيث بلغت قيمة مستوى معنوية ال
 (.3.254(، ومعامل بيرسون )3.333)

 الخالصــــــة: 

حول مدى تأثير اختالف الخصائص الديموغرافية للمرأة اتضح من خالل اإلجراءات اإلحصائية 
 ية على النحو التالي:العراقية على طبيعة عالقتها بالدراما التلفزيون

أكدت إجابات المبحوثات أن اختالف المبحوثات طبقًا لمتغير القومية ) العربية، الكردية( أنه    
من أكثر المتغيرات الدالة إحصائيًا من حيث ارتباطها بالدراما التلفزيونية، ويليها  المتغيرات 

ن القتصادي، الحالة الزواجية، العمراألخرى بالترتيب : المستوى التعليمي، المستوى االجتماعي ا
هذا وباإلضافة إلى نتائج بعض من التساؤالت التي تم اختبارها في هذا الفصل ويمكن عرضها 

 كالتالي:

مدى وجود فروق بين المرأة العراقية وفقًا ب الخاصجاءت إجابة المبحوثات على التساؤل . 1
الدرامانالمتابعة النشطة للدرامان الدوافع  لمتغيراتها الديموغرافية في كل من: )كثافة متابعة

 الطقوسية والنفعية لمتابعة الدرما التلفزيونية و المسلسالت المدبلجة( على النحو التالي:
 عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للعمر في كثافة متابعة الدراما. 

  في المتابعة النشطةوجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للعمر. 
  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للعمر في الدوافع الطقوسية لمتابعة

 .الدراما
  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للسن في الدوافع النفعية لمتابعة

 .الدراما التلفزيونية
 قًا للعمر في الدوافع النفعية لمتابعة عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات وف

 المسلسالت المدبلجة.
  وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للعمر في الدوافع الطقوسية لمتابعة

 المسلسالت المدبلجة.
  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للحالة الزواجية في كثافة متابعة

 الدراما التلفزيونية.
  وجود فروق  دالة إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للحالة الزواجية في المتابعة النشطة

 للدراما التلفزيونية.
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  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للحالة الزواجية في الدوافع الطقوسية
 لمتابعتهن  للدراما التلفزيونية.

 ات وفقًا للحالة الزواجية في الدوافع النفعية عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوث
 لمتابعتهن للدراما التلفزيونية.

  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للحالة الزواجية في الدوافع النفعية
 لمتابعتهن  للمسلسالت المدبلجة.

  الدوافع الطقوسية عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للحالة الزواجية في
 لمتابعتهن للمسلسالت المدبلجة.

  وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للمستوى التعليمي في كثافة متابعة الدراما
 التلفزيونية.

  وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للمستوى التعليمي في المتابعة النشطة
 للدراما التلفزيونية.

 روق دالة إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للمستوى التعليمي في الدوافع النفعية عدم وجود ف
 لمتابعة الدراما التفزيونية.

  وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للمستوى التعليمي في الدوافع الطقوسية
 لمتابعة الدراما التلفزيونية.

 قًا للمستوى التعليمي في الدوافع عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات وف
 الطقوسية لمتابعة الدراما التلفزيونية.

  وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للمستوى التعليمي في الدوافع النفعية
 لمتابعة المسلسالت المدبلجة.

  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للمستوى االجتماعي االقتصادي
 مبحوثات في كثافة متابعة الدراما التلفزيونية.لل

  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للمستوى االجتماعي االقتصادي
 للمبحوثات في المتابعة النشطة للدراما التلفزيونية.

  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للمستوى االجتماعي االقتصادي
 في الدوافع الطقوسية لمتابعة الدراما التلفزيونية. للمبحوثات

  عدم وجود فروق دالة إحصائية بين المبحوثات وفقًا للمستوى االجتماعي االقتصادي في
 الدوافع النفعية لمتابعة الدراما التلفزيونية.

  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للمستوى االجتماعي االقتصادي
 ات في الدوافع النفعية لمتابعة المسلسالت المدبلجة.للمبحوث
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  وجود فروق دالة دالة إحصائيًا بين المبحوثات وفقًا للمستوى االجتماعي االقتصادي في
 الدوافع الطقوسية لمتابعة المسلسالت المدبلجة.

نشطة العالقة بين كثافة متابعة والمتابعة ال. جاءت إجابة المبحوثات عن التساؤل المتعلق ب0
للمبحوثات للدراما التلفزيونية ومدى موافقتهن على زيادة مشاركة المرأة في الدراما  

 التلفزيوينية على النحو التالي:
وجود فروق دالة إحصائيًا بين الموافقات وغير الموافقات أكدت إجابات المبحوثات على   -

 .ة الدراما التلفزيونيةلزيادة مشاركة المرأة في الدراما التفزيونية، في كثافة متابع
وجود فروق دالة إحصائيًا بين الموافقات وغير الموافقات لزيادة أكدت إجابات المبحوثات عن   -

 .مشاركة المرأة في الدراما التفزيونية، وفي المتابعة النشطة للدراما التلفزيوينية
بعة المرأة العراقية جاءت إجابات المبحوثات عن التساؤل المتعلق بالعالقة بين كثافة متا. 3

للدراما التلفزيونية وكل من: المتابعة النشطةن الدوافع الطقوسية والنفعية لمتابعة الدراما 
 التلفزيونيةن االعتقاد في واقعية الدراما العربية على النحو التالي:

ونية وجود عالقة ارتباطية طردية متوسطة دالة إحصائيًا بين المتابعة النشطة للدراما التفزي -
 وكثافة متابعة الدراما التلفزيوينة.

وجود عالقة ارتباطية طردية متوسطة دالة إحصائيًا بين الدوافع الطقوسية لمتابعة الدراما  -
 التلفزيونية وكثافة متابعة الدراما التلفزيونية.

افة متابعة عدم وجود عالقة دالة إحصائيًا بين الدوافع النفعية لمتابعة الدراما التلفزيونية وكث  -
 .الدراما التلفزيونية

وجود عالقة ارتباطية طردية متوسطة دالة إحصائيًا بين االعتقاد في واقعية األحداث في  -
 .الدراما العربية وكثافة متابعة الدراما التلفزيونية

العالقة بين المتابعة النشـطة للمـرأة العراقيـة . جاءت إجابة المبحوثات عن التساؤل المتعلق ب4
دراما التلفزيونية وكـل مـن: )الـدوافع الطقوسـية والنفعيـة لمتابعـة الـدراما التلفزيونيـةن االعتقـاد لل

 في واقعية الدراما التلفزيونية العربية( على النحو التالي:
وجاااود عالقاااة ارتباطياااة طردياااة ضاااعيفة دالاااة إحصاااائيًا باااين الااادوافع الطقوساااية لمتابعاااة الااادراما  -

 .لنشطة للدراما التلفزيونيةالتلفزيونية والمتابعة ا
وجود عالقة ارتباطية طردية متوسطة دالة إحصائيًا بين الدوافع النفعية لمتابعة الدراما  -

 التلفزيونية والمتابعة النشطة للدراما التلفزيونية.
عدم وجود عالقة دالة إحصائيًا بين االعتقاد في واقعية األحداث في الدراما العربية و المتابعة  -
 .نشطة للدراما التلفزيونيةال
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العالقة بين اعتقاد المبحوثات في واقعية . جاءت إجابة المبحوثات عن التساؤل المتعلق ب5
أحداث الدراما التلفزيونية العربية وكل من: )الدوافع الطقوسية والنفعية لمتابعة الدراما 

ن على النحو العربية والكردية(؟ التلفزيونيةن ومدى متابعة الدراما التلفزيونية العراقية باللغتين
 التالي:

وجود عالقة ارتباطية طردية ضعيفة دالة إحصائيًا بين الدوافع الطقوسية لمتابعة الدراما  -
 التلفزيونية واالعتقاد في واقعية األحداث في الدراما العربية.

بعة الدراما وجود عالقة ارتباطية طردية ضعيفة دالة إحصائيًا بين الدوافع النفعية لمتا -
 .التلفزيونية واالعتقاد في واقعية األحداث في الدراما العربية

عدم وجود عالقة دالة إحصائيًا بين مدى متابعة الدراما العراقية باللغة الكردية واالعتقاد في  -
 واقعية االحداث في الدراما العراقية.

تابعة الدراما العراقية باللغة وجود عالقة ارتباطية طردية ضعيفة دالة إحصائيًا بين مدى م -
 .العربية واالعتقاد في واقعية األحداث في الدراما العربية
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 الخالصـــــة:

، فحدثت التطوارت 2333دخل العراق في المرحلة الجديدة إثر سقوط النظام السابق عام    
فتحولت من الحكومية  ،غيرت أنماط ملكية وسائل اإلعالمفمن الناحية اإلعالمية ت ،العديدة

باإلضافة إلى دخول  ،والرسمية إلى األحزاب السياسية والطوائف الدينية والمذهبية والعرقية
مرتبطًا باألحزاب فيه فقد كان اإلعالم  أما في إقليم كردستانالمستثمرين وراء األرباح المادية 

 م ظهرت القنوات األهلية مثلما ظهرت في بقية انحاء العراق.إال أن بعد سقوط النظا السياسية

حيث تركزت مضامين هذه القنوات على القضايا العامة والسياسية هذا بالنسبة للقنوات    
و الطقوس والشعارات الدينية بالنسبة للقنوات الدينية والمذهبية، واالهتمام  الحزبية والعرقية،

القنوات التي يملكها المستثمرون، فأهمل كثير من المضامين بالغناء والطرب بالنسبة ألغلب 
من حيث الكيفية رغم زيادتها  التي البد لإلعالم من تغطيتها وتناولها ومنها الدراما التلفزيونية

؛ نتيجة األوضاع األمنية المتردية التي أدت إلى ترك الكثير من الفنانيين والقائمين بالدراما كماً 
عرض القنوات العراقية لقاء أعمالهم مبالغ غير تير من انتاجهم إلى الخارج، و البلد، وتحول الكث

مجزية، وقليلة مقارنة باألعمال التي تنتج في المنطقة، مما أدى إلى تراجع مستوى وحضور 
الدراما العراقية وقيمة الفنانين والمبدعين العراقين، وال سيما المرأة العاملة فيها خصوصًا في مجال 

االحتكاك  من مكنهني تيالة ؛ ألنهن ليس لديهن القدر ج، واإلنتاج، والنقدخرااإلو  ،فالتألي
 واالتصال مع القنوات والجهات اإلنتاجية أو الممولة لها مقارنة بالرجال.

ورغم أن إقليم كردستان المنتج للدراما العراقية باللغة الكردية يتمتع بظرف أمني مستقر نسبيًا،    
لف عن الدراما العراقية باللغة العربية من حيث نسبة االنتاج وكيفية المضامين فإنه كذلك اليخت

ى فيها الدراما التلفزيونية باالهتمام الكبير من ظالمقدمة، كل هذا في ظل الظروف التي تح
الجهات االنتاجية األجنبية والعربية، خاصة المصرية والسورية، فتحاول هذه الجهات جذب 

الدراما التلفزيونية؛ نظرًا لتزايد نسبة  متابعيصة المرأة التي تعتبر من أكثر الجمهور نحوها وخا
 مقارنة بالفئات األخرى من الجمهور. عندهااألمية وأوقات الفرات 

وجاءت الدراسة بهدف التعرف على عالقة المرأة العراقية بالدراما التلفزيونية سواًء العراقية أو  
عرفة مدى ارتباط المرأة العراقية بكل منها، باإلضافة إلى التعرف العربية أو األجنبية من أجل م

تابعتها، ومدى مشاركة المرأة م من وراءعلى القنوات المفضلة التي تقدم الدراما وأهم الدوافع 
 العراقية في مجال الدراما التلفزيونية.

من النساء  طبقية عشوائيةوأجريت على عينة  ،كما اعتمدت الدراسة على منهج المسح   
وقد روعي فيها تمثيل المتغيرات الديموغرافية  ،سنة فما فوق  18بين العراقيات البالغ أعمارهن 
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للمرأة العراقية من حيث: )المستوى التعليمي، الفئات العمرية، الحالة الزواجية، المستوى 
 االجتماعي االقتصادي، اختالف القومية للمبحوثات: العربيات، الكرديات(.

عد المعالجة اإلحصائية للبيانات خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج يوجزها الباحث وب    
 فيما يلي:  

 :مناقشــة ألهم النتـــائجأواًل: 

وات التي يتابعن من خاللها الدراما نأهم القب الخاص. جاءت إجابة المبحوثات على التساؤل 1
 التلفزيونية على النحو التالي:

 MBC4بالترتيب وهي: ت التي تقدم الدراما التلفزيونية بشكل عام على مستوى القنوا -أ
(33%)، mbc1 (6%)، MBC2 (6%)، وكل من:  ،(%4) كوردسات ،(%5) سينما روتانا

 النيل ، الرأي دبي، المسلسالت، الحياة وكل من:،LBC (2%) ،(%3) الشرقية الدراما، بانوراما
: من كل ويتساوى  ،MBC MAX (1.4%)و وضبيبأ: من كل ويتساوى  ،(%2) الدراما
 ،(%1) وزاكروز السومرية: من كل يتساوى  و ،FOX MOVIES (1%) و األفالم ميلودي
 ،(%3.6)كوثر و كوردستان،: من كل ويتساوى  ،(%3.7) كوردستان لي كه ،(%3.8) العراقية
 روتانا ،البابلية، ،السوريةShowtime ،MBC+،ONE TV: من كل وحققت ،(%3.5) دريم
 art، ZEE حكايات المنار، المصرية، الفضائية: من كل وحققت ،(%3.3) خليجيةال

AFLAM،(3.2%.) 

 الشرقية: وهي بالترتيب العربية باللغة العراقية الدراما تقدم التي القنوات مستوى  على -ب
 (.%11) البغدادية ،(%15)العراقية ،(%26) السومرية ،(48%)

 ،(%44) كوردسات: وهي بالترتيب الكردية للغةبا العراقية الدراما مستوى  على -ج
 (. %2) نوروز ،(%17) كوردستان ،(%18) خاك ،(%19)زاكروز

 

 المرأة لدى المفضلة اإلنتاجية الجهاتب المتعلق الخاص التساؤل على اإلجابة جاءت. 0
 :التالي نحوال على العراقية

 العربياة الادراما: وهي بالترتيب عام لبشك التلفزيونية للدراما اإلنتاجية الجهات مستوى  على -أ 
 باللغااات الناطقااة األجنبيااة الاادراما ،(%23) العربيااة اللغااة إلااى المدبلجااة األجنبيااة مااالاادر  ،(35%)
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  العربياة باللغاة العراقياة الادراما ،(%13) الكردياة اللغاة إلى المدبلجة المسلسالت ،(%19)األجنبية
 (.%7) لكرديةا باللغة العراقية الدراما ثم ومن( 9%)

 المصارية الادراما: وهاي بالترتياب التلفزيونيـة للدراما العربية اإلنتاجية الجهات مستوى  على -ب
 والاااادراما ،(%8) العراقيااااة الاااادراما ،(%9) الخليجيااااة الاااادراما ،(%33) السااااورية الاااادراما ،(52%)

 (.%1) األردنية

 التلفزيونية للدراما تعرضهن وأنماط دوافعب الخاص  التساؤل عن المبحوثات إجابة جاءت. 3
 : التالي نحوال على

 النحو على التلفزيونية للدراما الدراسة عينة العراقية المرأة تعرض دوافع أهم ترتيب جاء -أ
 متابعة على تعودتال: من كل ويتساوى  ،(%79) الفرات أوقات وتمضية التسلية: التالي

 حل في تساعد ،(%77) األخرى  وبالشع وتقاليد عادات ومعرفة واألفالم، المسلسالت
 الروتين من هروباً  ،(%73) الواقع في يتعلم ال شياءاأل تعلم ،(%73) المختلفة المشكالت
 واألفالم المسلسالت من حول مايعرض واألصدقاء العائلة مع للمناقشة ،(%67) اليومي

 (.%59) باآلخرين رتباطاإل ةدازيل ،(%62) حدةال لتقليل من ،(66%)

 تكوين في لمساعدةل: االتي الترتيب على المدبلجة المسلسالت تعرض دوافع جاءت نحي في 
 موضوعاتل هنتتناولحبًا ل: من كل ويتمثل ،(%93) في الواقع يدور فيما الخاص رأيال

 ،(%87) الحياة في يومي روتين تعتبر المدبلجة المسلسالت فمتابعة العادة بحكم ، رومانسية
 اجتماعية مستويات في ال خرون  يعيش كيف معرفة ،(%83) مشوقة ثوأحدا مثيرة مواقف بها

التضايق  عند باالسترخاء والشعور والمتعة التسلية عن بحثاً  ،(%77) مشابهة واقتصادية
 ،معايش  محيط في موجودة غير جديدة أشياء على خاللها من لتعرفوكل من: ل ،(76%)

 والعادات الثقافات على بالتعرف إلهتماما ،(%75) األسرة مع الوقت لتمضية فرصة إتاحة
 وخبرات مهارات باكتسإ و معينة مواقف في تصرفال يةكيف تعلم ،(%74) األجنبية والتقاليد
 (.%66) ومسئولياتها اليومية الحياة ضغوط من الهروب ،(%71) ااَلخرين مع تعامل في جديدة

 األساارة أفاراد مااع المتابعاة :تــاليال النحـو علــى المبحوثـات متابعــة أنمــاط أهـم ترتيــب جـاءت -ب
 والمتابعااة ،(%9) واألقااارب األصاادقاء مااع المتابعااة ثاام ،(%35) الفرديااة المتابعااة يليهااا ،(55%)
 (.%1) الزوج مع
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اتجاهات المرأة العراقية حول مدى معالجة ب الخاص التساؤل عن المبحوثات إجابة جاءت. 4
 : التالي نحو على زيونية العراقيةقضايا المرأة وتقديم صورتها في الدراما التلف

 على المرأة  تشجع العراقية الدراما: بالترتيب وهي العربية باللغة العراقية الدراما مستوى  على -أ
 التلفزيونية الدراما في المرأة  قضايا معالجة إلى يهدف لم السابق السياسي النظام( %81) التعليم

 تعالج العراقية الدراما ،(%75) العراقية للمرأة  جتماعياال الواقع تعالج العراقية الدراما ،(77%)
 الدراما ،(%71) العراقية للمرأة  واقعية صورة تقدم العراقية الدراما ،(%72) الريفية المرأة  واقع

 تعالج العراقية وكل من: الدراما ،(%69) واألنثى الذكر بين المساواة  تحقيق في تساهم العراقية
 ،(%68) العراقية للمرأة  الصحي الواقع تعالج العراقية الدراما المهجر، يف العراقية المرأة  واقع
 للمرأة  وسلبية نمطية صورة تقدم العراقية الدراما ،(%66) العراقية الدراما في هامشية المرأة  أدوار

 (.%64) العراقية الدراما في هامشية المرأة  أدوار ،(%65) العراقية

 الواقع تعالج الكردية الدراما: بالترتيب وهي الكردية باللغة العراقية الدراما مستوى  على -ب
(  %85) الكردية للمراة  االجتماعي واقع تعالج الكردية الدراما ،(%87) الكردية للمرأة  الصحي
 التعليم على المرأة  تشجع الكردية الدراما ،(%82) الريفية المرأة  الواقع تعالج الكردية الدراما

 الكردية الدراما ،(%78) الذكرواألنثى بين المساواة  تحقيق في تساهم يةالكرد الدراما ،(79%)
 مشاركتها على المرأة  تشجع الكردية الدراما ،(%76) المهجر في الكردية المرأة  واقع تعالج

 تقدم الكردية الدراما ،(%73) الكردية للمرأة  واقعية صورة تقدم الكردية الدراما ،(%71) السياسية
 (.%61) الكردية الدراما في هامشية المرأة  أدوار ،(%63) الكردية للمرأة  لبيةوس نمطية صورة

 المرأة ديموغرافية اختالف تأثير مدىب صالخا التساؤل عن المبحوثات إجابات من اتضحت. 5
 المبحوثات إجابات أكدت :التالي النحو على التلفزيونية بالدراما عالقتها طبيعة على العراقية

 دالة المتغيرات أكثر من أنه( الكردية العربية،)  القومية رللمتغي طبقاً  بحوثاتالم اختالف أن
 المستوى :  بالترتيب األخرى  المتغيرات  ويليها التلفزيونية، بالدراما ارتباطها حيث من إحصائياً 
 )*( العمر الزواجية، الحالة االقتصادي، االجتماعي المستوى  التعليمي،

                                                           
 .183 -145بالتفصيل من: ص  اإلجابةتقدمت  )*(
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مدى وجود فروق بين المرأة العراقية وفقًا ب الخاص التساؤل على المبحوثات إجابة جاءت. 6
لمتغيراتها الديموغرافية في كل من: )كثافة متابعة الدرامانالمتابعة النشطة للدرامان الدوافع 

 ما التلفزيونية و المسلسالت المدبلجة( على النحو التالي:االطقوسية والنفعية لمتابعة الدر 

 الدراما متابعة كثافة في للعمر وفقاً  المبحوثات بين صائياً إح دالة فروق  وجود عدم. 
 النشطة المتابعة في للعمر وفقاً  المبحوثات بين إحصائياً  دالة فروق  وجود. 
 لمتابعة الطقوسية الدوافع في للعمر وفقاً  المبحوثات بين إحصائياً  دالة فروق  وجود عدم 

 .الدراما
 لمتابعة النفعية الدوافع في للعمر وفقاً  وثاتالمبح بين إحصائياً  دالة فروق  وجود عدم 

 .التلفزيونية الدراما
 لمتابعة النفعية الدوافع في للعمر وفقاً  المبحوثات بين إحصائياً  دالة فروق  وجود عدم 

 .المدبلجة المسلسالت
 لمتابعة الطقوسية الدوافع في للعمر وفقاً  المبحوثات بين إحصائياً  دالة فروق  وجود 

 .مدبلجةال المسلسالت
 متابعة كثافة في الزواجية للحالة وفقاً  المبحوثات بين إحصائياً  دالة فروق  وجود عدم 

 .التلفزيونية الدراما
 النشطة المتابعة في الزواجية للحالة وفقاً  المبحوثات بين إحصائياً  دالة  فروق  وجود 

 .التلفزيونية للدراما
 الطقوسية الدوافع في الزواجية للحالة وفقاً  المبحوثات بين إحصائياً  دالة فروق  وجود عدم 

 .التلفزيونية للدراما  لمتابعتهن
 النفعية الدوافع في الزواجية للحالة وفقاً  المبحوثات بين إحصائياً  دالة فروق  وجود عدم 

 .التلفزيونية للدراما لمتابعتهن
 النفعية فعالدوا في الزواجية للحالة وفقاً  المبحوثات بين إحصائياً  دالة فروق  وجود عدم 

 .المدبلجة للمسلسالت  لمتابعتهن
 الطقوسية الدوافع في الزواجية للحالة وفقاً  المبحوثات بين إحصائياً  دالة فروق  وجود عدم 

 .المدبلجة للمسلسالت لمتابعتهن
 الدراما متابعة كثافة في التعليمي للمستوى  وفقاً  المبحوثات بين إحصائياً  دالة فروق  وجود 

 .التلفزيونية
 النشطة المتابعة في التعليمي للمستوى  وفقاً  المبحوثات بين إحصائياً  دالة فروق  ودوج 

 .التلفزيونية للدراما
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 النفعية الدوافع في التعليمي للمستوى  وفقاً  المبحوثات بين إحصائياً  دالة فروق  وجود عدم 
 .التفزيونية الدراما لمتابعة

 الطقوسية الدوافع في التعليمي لمستوى ل وفقاً  المبحوثات بين إحصائياً  دالة فروق  وجود 
 .التلفزيونية الدراما لمتابعة

 الدوافع في التعليمي للمستوى  وفقاً  المبحوثات بين إحصائياً  دالة فروق  وجود عدم 
 .التلفزيونية الدراما لمتابعة الطقوسية

 يةالنفع الدوافع في التعليمي للمستوى  وفقاً  المبحوثات بين إحصائياً  دالة فروق  وجود 
 .المدبلجة المسلسالت لمتابعة

 االقتصادي االجتماعي للمستوى  وفقاً  المبحوثات بين إحصائياً  دالة فروق  وجود عدم 
 .التلفزيونية الدراما متابعة كثافة في للمبحوثات

 االقتصادي االجتماعي للمستوى  وفقاً  المبحوثات بين إحصائية دالة فروق  وجود عدم 
 .التلفزيونية للدراما ةالنشط المتابعة في للمبحوثات

 االقتصادي االجتماعي للمستوى  وفقاً  المبحوثات بين إحصائياً  دالة فروق  وجود عدم 
 .التلفزيونية الدراما لمتابعة الطقوسية الدوافع في للمبحوثات

 في االقتصادي االجتماعي للمستوى  وفقاً  المبحوثات بين إحصائية دالة فروق  وجود عدم 
 .التلفزيونية الدراما بعةلمتا النفعية الدوافع

 االقتصادي االجتماعي للمستوى  وفقاً  المبحوثات بين إحصائياً  دالة فروق  وجود عدم 
 .المدبلجة المسلسالت لمتابعة النفعية الدوافع في للمبحوثات

 في االقتصادي االجتماعي للمستوى  وفقاً  المبحوثات بين إحصائياً  دالة دالة فروق  وجود 
 .المدبلجة المسلسالت متابعةل الطقوسية الدوافع

العالقة بين كثافة متابعة والمتابعة النشطة المتعلق ب. جاءت إجابة المبحوثات عن التساؤل 7
للمبحوثات للدراما التلفزيونية ومدى موافقتهن على زيادة مشاركة المرأة في الدراما  

 التلفزيوينية على النحو التالي:

 لزيادة وغيرالموافقين الموافقين بين إحصائياً  دالة فروق  دوجو أكدت إجابات المبحوثات على   -
 .التلفزيونية الدراما متابعة كثافة في التفزيونية، الدراما في المرأة  مشاركة

 لزيادة وغيرالموافقين الموافقين بين إحصائياً  دالة فروق  وجودأكدت إجابات المبحوثات عن   -
 .التلفزيوينية للدراما النشطة المتابعة يوف التفزيونية، الدراما في المرأة  مشاركة
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العالقة بين كثافة متابعة المرأة العراقية المتعلق بجاءت إجابات المبحوثات عن التساؤل . 8
للدراما التلفزيونية وكل من: المتابعة النشطةن الدوافع الطقوسية والنفعية لمتابعة الدراما 

 ربية على النحو التالي:التلفزيونيةن االعتقاد في واقعية الدراما الع

 التفزيونية للدراما النشطة المتابعة بين إحصائياً  دالة متوسطة طردية ارتباطية عالقة وجود -
 .التلفزيوينة الدراما متابعة وكثافة

 الدراما لمتابعة الطقوسية الدوافع بين إحصائياً  دالة متوسطة طردية ارتباطية عالقة وجود -
 .التلفزيونية الدراما ةمتابع وكثافة التلفزيونية

 متابعة وكثافة التلفزيوينة الدراما لمتابعة النفعية الدوافع بين إحصائياً  دالة عالقة وجود عدم  -
 .التلفزيونية الدراما

 في األحداث واقعية في االعتقاد بين إحصائياً  دالة متوسطة طردية ارتباطية عالقة وجود -
 .التلفزيونية ماالدرا متابعة وكثافة العربية الدراما

العالقة بين المتابعة النشطة للمرأة العراقية ب المتعلق  التساؤل عن المبحوثات إجابة جاءت. 9
للدراما التلفزيونية وكـل مـن: )الـدوافع الطقوسـية والنفعيـة لمتابعـة الـدراما التلفزيونيـةن االعتقـاد 

 في واقعية الدراما التلفزيونية العربية( على النحو التالي:

 الااادراما لمتابعاااة الطقوساااية الااادوافع باااين إحصاااائياً  دالاااة ضاااعيفة طردياااة ارتباطياااة عالقاااة وجاااود -
 .التلفزيونية للدراما النشطة والمتابعة التلفزيونية

 الدراما لمتابعة النفعية الدوافع بين إحصائياً  دالة متوسطة طردية ارتباطية عالقة وجود -
 .التلفزيونية للدراما النشطة والمتابعة التلفزيونية

 المتابعة و العربية الدراما في األحداث واقعية في االعتقاد بين إحصائياً  دالة عالقة وجود عدم -
 .التلفزيونية للدراما النشطة

 األحـداث واقعيـة فـي االعتقـاد بين العالقةب المتعلق  التساؤل عن المبحوثات إجابة جاءت. 12
 الـدراما لمتابعـة والنفعيـة الطقوسـية الدوافع: )من وكل اتللمبحوث العربية التلفزيونية الدراما في

 علــى نلهــن( والكرديــة العربيــة بــاللغتين العراقيــة التلفزيونيــة الــدراما متابعــة ومــدى التلفزيونيــةن
 :التالي النحو
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 الااادراما لمتابعاااة الطقوساااية الااادوافع باااين إحصاااائياً  دالاااة ضاااعيفة طردياااة ارتباطياااة عالقاااة وجاااود -
 .العربية الدراما في األحداث واقعية في االعتقادو  التلفزيونية

 الاااادراما لمتابعااااة النفعيااااة الاااادوافع بااااين إحصااااائياً  دالااااة ضااااعيفة طرديااااة ارتباطيااااة عالقااااة وجااااود -
 .العربية الدراما في األحداث واقعية في واالعتقاد التلفزيونية

 فااي واالعتقااد الكردياة للغاةبا العراقياة الادراما متابعاة ماادى باين إحصاائياً  دالاة عالقاة وجاود عادم -
 .العراقية الدراما في االحداث واقعية

 باللغااة العراقيااة الاادراما متابعااة ماادى بااين إحصااائياً  دالااة ضااعيفة طرديااة ارتباطيااة عالقااة وجااود -
 .العربية الدراما في األحداث واقعية في واالعتقاد العربية

ت التي ترغب المرأة العراقية في الموضوعاب الخاص التساؤل على المبحوثات إجابة جاءت-11
 :التالي النحو على أن تتناولها الدراما التلفزيونية

 العنف ،(%12) المعاصر العراقي االجتماعي الواقع معالجة ،(%14) الرجل مع ومساواتها حريتها
 وترسيخ باألسرة تهتم التي االجتماعية القضايا ،(%13) االجتماعية القضايا ،(%11) المرأة  ضد
 تنجح أن تسطيع التي العاملة المرأة  ، عام بشكل الجتمع في المرأة  حقوق وكل من:  ،(%8) ادئهامب

 بالمعلومات وإمدادها المرأة  تثقيف ،(%5) الرومانسية الموضوعات ،(%6) وداخله البيت خارج
 الجهل قضايا ، المجتمع تطوير في دورالمرأة  إبراز وكل من: ،(%4) المجاالت شتى في لتمكينها
 تتعلق أخرى  موضوعات عدة جانب وإلى هذا( %3) السياسية وقضايا ،التعليم بأهمية والتوعية
 .المجتمع خدمة في واستثمارها قدراتها وتنمية المرأة  بحياة

مقترحـــات المـــرأة العراقيـــة لمعالجـــة ب لخـــاصا التســـاؤل علـــى المبحوثـــات إجابـــة جـــاءت. 12 
 اركة المرأة فيها على النحو التالي:قضاياها في الدراما التفزيونية وزيادة مش

: وهي بالترتيب العراقية التلفزيونية الدراما في المرأة قضايا بمعالجة الخاصةالمقترحات  -أ
 ودورها تعليمها وأهمية المرأة  أهمية إبراز ،(%18) هادفة وموضوعات حقيقية صورة تقديم

 تناول ،والمبالغة الخيال عن بتعدوت واقعية أكثر تكون  أن :من كل ويتساوى  ،(%11)االجتماعي
 الخوف عدم: من كل ايضاً  ويتساوى  ،(%9) المناسبة الحلول إيجاد ومحاولة بعمق القضايا
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: من كل يتمثل ،(%6) التحفظ عن والبعد المعالجة في الحرية من المزيد التمثيل، فى والجرأة 
 النظرة ضد اإلعالمية التوعية تحمال زيادة ،لتثقيفهم معاً  والرجل للمرأة  تدريبية دورات إنشاء

 المرأة  إعطاء ،المجتمع عن التعبير على قادرة تكون  حتى متعلمة؛ الممثلة تكون  أن ،للفن الرجعية
 (. %5)  فقط كأداة  استخدامها وعدم الرئيسية األدوار

 ياببالترت التلفزيونيـة الـدراما مجـاالت فـي العراقية المرأة مشاركة بزيادة الخاصة المقترحات -ب
 المارأة  دعام: من كل ويساوى  ،(%19) بنسبة والدولة المجتمع قبل من المرأة  واحترام تشجيع: وهي
 نظاارة تحسااين النسااائية، األدوار لزيااادة للماارأة  البطولااة أدوار إعطاااء دورهااا، واحتاارام ومعنوياااً  مادياااً 

 الباارامج ادةزياا: ماان كاال يتساااوى  ثاام وماان ،(%12)دورهااا، تهماايش وعاادم العراقيااة للممثلااة المجتمااع
 علااااى والحاصاااالة الموهوبااااة الشخصاااايات قبااااول, وتوعيتااااه المجتمااااع لتثقيااااف التعليميااااة والمااااؤتمرات
 (.%6) المجال هذا فى للدخول اإلناث من أكبر لعدد الفرصة إتاحة الفن، مجال فى الشهادات

 

 الصعوبات التي واجهت الدراسة: -

م بأي عمل يكون صعبًا، خاصة إجراء يعتبر العراق غير مستقر أمنيا ولذلك فإن القيا    
الدراسات الميدانية، وإن أغلب الدراسات التي يتم إجراؤها تقوم بها المنظمات الدولية بالتعاون مع 

باإلضافة إلى بعض الصعوبات األخرى المتعلقة بالمصادر األجهزة األمنية الحامية لهم، 
 ت التي واجهت الباحث إلى ما يلي: والمراجع وأساليب الحصول عليها ويمكن رد أهم الصعوبا

عدم تعاون بعض المؤسسات اإلعالمية، خصوصًا القنوات التلفزيونية، إلمداد الباحث   -1
الوثائقية المتوفرة لديهم، حيث تتسم معاملتهم بالمماطلة بالمواعيد غير الدقيقة عند  تبالمعلوما

تى الرد على التلفون، خصوصًا أن زيارتهم أو مقابلتهم، أو عدم الرد على الفاكس واإليميل وح
مقر بعض من القنوات العراقية التي تنتج الدراما وتعرضها هو خارج العراق وفي عدد من 

 الدول فإن زيارتهم مكلفة ماديًا كما أن الحصول على الِفَيزا ال يعتبر سهاًل.  

ة والسيما المختصة  قلة الكتب واألبحاث والدراسات التي تتعلق بالدراما التلفزيونية العراقي  -2
بالمرأة العراقية لالستفادة من نتائجها ومقارنة الدراسة الحالية بها، حيث لم يجد الباحث أي 
دراسة تناولت المرأة والدراما سواًء من حيث االستخدامات، أو من حيث تناول قضايا المرأة، 

 أو صورة المرأة المقدمة في الدراما العراقية.
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ر المتوفرة حول وضع المرأة، إال أن هناك تناقضًا بين المصادر التي بالرغم من قلة المصاد -3
 كمتبت قبل سقوط النظام و كتبت في الخارج أثناء النظام وبعده .

بسبب  1993ضعف حركة األبحاث والمؤلفات العلمية في العراق، حيث تراجع ذلك بعد سنة  -4
شمولية النظام السياسي  فرض الحصار االقتصادي، واضطهاد حرية الفكر والكتابة بسبب

السابق من جهة، وعدم تهيؤ المناخ المالئم الذي يتيح إجراء الدراسات واألبحاث والتأليف في 
الوقت الراهن، بسبب الظروف المتمثلة بالتقلبات السياسية واألوضاع األمنية المتردية، والتي 

لباحثين الحاليين باعتبار أن تنعكس سلبًا على بنية التراث العلمي للبلد، فتقلل من إمكانية ا
 األعمال الماضية تمهد للحاضر والمستقبل.

الخوف من التجول وزيارة المؤسسات واإلدارات للحصول على المعلومات والبيانات بسبب   -5
 األوضاع األمنية المتردية.

تباعد مبحوثات مجتمع الدراسة، وتوزع وحداتها في المحافظات المختلفة والمتباعدة، مما   -6
لف المزيد من الوقت و الجهد ، خصوصا وأن بعضًا من المحافظات غير مستقرة أمنيًا، يك

حيث استعان الباحث بمجموعة من الزمالء المتطوعين، من الطالب واألساتذة الجامعيين في 
تلك المدن لتوزيع االستمارة بعد شرح بعض األسس في إجراء االستمارة وتطبيقها وبالتالي 

، وتأكد ذلك في مرحلة االختبار القبلي وفي مرحلتي الدراسة الميدانية التأكد من قدرتهم
 والمكتبية اللذين توالهما الباحث بنفسه.

ضياع عدد من االستمارات بعد توزيعها من قبل المبحوثات، حيث أكدت الدراسات التي  -7
بة إالأن نس %08طبقت على الجمهور بأن معدل نسبة االستمارات المرتجعة تقدر  بحدود 

مما كلف الجهد والوقت إلعادة توزيع  %55المرتجع من استمارات هذه الدراسة حوالي 
 االستمارات لسد الفجوة وإكمالها.

عدم رغبة بعض المبحوثات في استكمال األسئلة المطروحة ضمن االستمارة، وهوما تبين بعد  -8
وإعادة توزيعها لسد المراجعة المكتبية، لذلك تم استبعاد تلك االستمارات لعدم صالحيتها 

 االستمارات التالفة، وذلك لعدة أسباب منها:

 . خوف بعض المبحوثات من توظيف هذه الدراسة ألغراض سياسية 

  قد تكون ألسباب اجتماعية، كالمتعلقة بذهنية المبحوثات حول مثل هذه الدراسات، ولذلك
 استعان الباحث  بعنصر النساء لتوزيع االستمارة أيضًا.



 031 

  لعدم تعود المبحوثات اإلجابة على االستمارات الميدانية، واشتكى بعض المبحوثات قد يكون
من طول االستمارة، بالرغم أن االستمارة من ناحية الحجم كانت متوسطة مقارنة  باستمارات 

 أغلب الدراسات .

أثيرات بااالرغم ماان التقااارب البيئااي بااين  بلااد الدراسااة )مصاار( وبلااد الباحااث )العااراق( إال أن لااذلك تاا
إيجابياة وساالبية؛ حيااث تتمثاال ايجابياتااه باساتبعاده عاان الواجبااات وااللتزامااات األساارية واالجتماعيااة 
مما يتيح لاه الوقات للتفارت الكامال ألجال الدراساة، وماع ذلاك فاإن فياه تاأثيرات سالبية؛ تتمثال بالبعاد 

 ألسرة والحنين لألحباء والوطن.  النفسي عن ا

 : مقترحات الدراســة

ن من خالل نتائج الدراسة ضرورة اإلشارة إلى بعض المقترحات المتعلقة بالدراما العربية يتبي  
 عامة، والدراما العراقية خاصة، ومنها:  

 اإلنتاج، النقد، اإلخراج،التأليف، سيناريو،  االهتمام بالدراما من حيث الجوانب الفنية:ضرورة  .1
 ك.، الجرافيىالتصوير، المونتاج، اإلنارة، الموسيق

وربطها بالواقع بشكل موضوعي بعيدًا عن التصنع وعدم اإلطالة  ،االرتقاء بأسلوب كتابة الدراما .2
 بالحوارت المملة.

 ، وعدم تشويه صورتها والتأكيد على حقوقها.هاتاهتمام الدراما بتناول قضايا المرأة ومعالجضرورة  .3

تتناسب مع العادات  التي والعراقيةفي القنوات العربية  األجنبية دراميةالعمال األضرورة تقديم  .4
 .والتقاليد السائدة، وتساهم في بناء شخصية المرأة العربية عامًة والعراقية خاصةً 

 م صورة المرأة بشكل واقعي.ديريخية، وتقااالهتمام بالمسلسالت التراثية والتضرورة  .5

العراقية خاصة، الذين يهتمون القيام بالمهرجانات لتكريم القائمين باألعمال الدرامية العربية عامة و  .6
 بقضايا المرأة وتقديم صورتها بشكل إيجابي.

لنساء العربي عامة والعراقي خاصًة تقديرًا لجهدهن وتشجيعًا لي الدرام القائمات بالعملتكريم  .7
 في مجال الدراما التلفزيونية. شاركنألخريات لكي يا

واقع حياة إقليم كردستان، وشخصية المرأة اهتمام الدراما العراقية باللغة العربية بعرض ضرورة  .8
 العراقية الكردية.
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اهتمام الدراما العراقية الكردية بعرض واقع بقية أنحاء العراق وخاصة المرأة العراقية ضرورة  .9
 العربية.

القيام باألعمال المشتركة بين الدراما العراقية باللغة العربية والكردية الندماج المجتمع العراقي  .13
 لى إعادة األخوة العربية الكردية.والعمل ع

عادات بدبلجة األعمال الدرامية الكردية إلى اللغة العربية لتعريف العرب عامة والعراق خاصة  .11
 وتقاليد وخصوصيات الشعب الكردي في كردستان العراق.

دراما إجراء الندوات والمؤتمرات من قبل نقابات الفنانين العراقيين والمؤسسات اإلعالمية بتطوير ال .12
أجل تركيز طاقاتهم في من العراقية، والسعي إلى تغير حياة الفنانين ورفع مستوياتهم المعيشية؛ 

 مجالهم. 

 م ذوق المشاهد وتقديم الفن الراقي.ااهتمام الدراما باحتر ضرورة  .13

ر واالبتعاد عن األستوديوهات ياالهتمام بالدراما العربية من حيث اختيار المواقع الحقيقية للتصو  .14
 .المستويات االجتماعية االقتصادية للمجتمع ، وتناولها لمختلفالراقية مساكنالمصطنعة، وال

تشجيع المرأة على المشاركة في مجال الدراما التلفزيونية: إخراج، تأليف، اعداد، سيناريو، تمثيل،  .15
 نقد، تصوير، مونتاج، جرافيك، موسيقا، وكسر الحواجز أمام عملها.

والكليات العربية عامة والعراقية خاصة التي تؤهل الكوادر في مجال الدراما االهتمام بالمعاهد  .16
 نسبة قبول للفتيات فيها. ةالتلفزيونية ومراعا

 .ااالهتمام بالنقابات العربية عامة والعراقية خاصة التي تحمي حقوق الفنانين وتنظيمه .17

التي  قضايابعض ال ارة إلىتجدر اإلشن ودلى جانب النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة   
 تصلح كبحوث مستقبلية منها:

 . إجراء الدراسات التحليلية للقيم التي تقدمها الدراما التلفزيونية العراقية.1
 . إجراء الدراسات التحليلية للتعرف على صورة المرأة في الدراما التلفزيونية العراقية.2

ات الزوجية واالجتماعية التي تقدمها الدراما . إجراء الدراسات التحليلية للتعرف على العالق3
 التلفزيونية العراقية.

 . إجراء الدراسات حول مدى تناول الدراما التلفزيونية العراقية لقضايا المرأة.4

 . إجراء الدراسات التحليلية حول البرامج التلفزيونية التي تتناول قضايا المرأة.5

 عراقية بالقنوات الفضائية والمحلية.. إجراء الدراسات حول عالقة المرأة ال6
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. إجراء الدراسات حول عالقة النساء ذوات االحتياجات الخاصة بوسائل االتصال )المقروءة 7
 والمسموعة والمرئية(.

 . إجراء الدراسات حول عالقة المرأة بوسائل االتصال )الصحافة، الراديو، االنترنت(.8

في مجال الدراما التلفزيونية لرصد احتياجاتهن التدريبية  . إجراء الدراسات على القائمات بالعمل9
  والفنية وأهم المشكالت والعوائق التي تواجه عملهن.
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 المراجع . والمصادر: 

 أواًل: المراجع العربية:

 المصادر والقوانين:)أ( 
 .2336الدستور العراقي عام  (1

 ( .188ل الشخصية العراقي رقم )قانون األحوا (2

 المتعلق بالجنسية. 2336( لعام 66قانون العراقي رقم ) (3

 : قرار مجلس قيادة الثورة )سابقا (.0941لسنة  0093قرار رقم 

 ) (: رسائل الماجستير والدكتوراه غير المنشورة:

رســــالة اسااااتخدام الماااارأة للتلفيزيااااون الليبااااي واإلشااااباعات المتحققااااة ، :"أبااااو بكاااار الوصاااايف (1
قسااام الدراساااات  –)القااااهرة: معهاااد البحاااوث والدراساااات العرباااي غيـــر منشـــورة ماجســـتير 
 .(2334اإلعالمية،

الوضااع االجتماااعي للماارأة كمااا يعكسااه التليفزيااون وعالقتااه بااالواقع الفعلااي،  :"أماااني عبااد الاارؤوف (2
 (.2334)جامعة القاهرة: كلية اإلعالم ، قسم اإلذاعة،  رسالة دكتوراه غير منشورة

دور المسلساااااالت العربياااااة التليفزيونياااااة فاااااي إدراك الشاااااباب المصاااااري  :"أميااااار سااااامير طاااااه (3
،) جامعااة القااهرة: كليااة اإلعااالم، رســالة ماجسـتير غيــر منشــورةللمشاكالت االجتماعيااة، 

 (.2333قسم اإلذاعة، 

العالقااة بااين صااورة رجااال وساايدات األعمااال فااي الاادراما :" جيهااان أحمااد فااؤاد عبااد الغنااي (4
، )جامعااة رســالة دكتــوراه غيــر منشــورةيونيااة وإدراك الجمهااور لواقعنااا االجتماااعي، التليفز 

 (.2337القاهرة: كلية اإلعالم ، قسم اإلذاعة، 
القااايم التاااي تقااادمها المسلساااالت المدبلجاااة المعروضاااة فاااي القناااوات  ديناااا عبداللاااه النجاااار:" (5

) جامعااة القاااهرة:  رســالة ماجســتير غيــر منشــورةالفضااائية وماادى إدراك المااراهقين لهااا، 
 (.2338قسم اإلذاعة، –كلية اإلعالم 

صااورة الشاااباب فااي الااادراما العربيااة التااي يقااادمها التليفزيااون المصاااري،  :"سااماح فاارج عباااد الغفااار (6
 (.2337، )جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، قسم اإلذاعة رسالة ماجستير غير منشورة

العربيااة واألجنبيااة علااى الهويااة الثقافيااة  تااأثير التعاارض للاادراما التلفزيونيااة :"ساامير العيفااة (7
)القااااهرة: معهاااد البحاااوث والدراساااات  رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورةللشاااباب الجزائاااري ،

 (.2338 –قسم الدراسات اإلعالمية  -العربية
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مظااااهر العولماااة فاااي الشاااكل والمحتاااوى فاااي الباااث الفضاااائي  :"عباااد الباساااط سااالمان مالاااك (8
) جامعااة بغااداد:  رســالة دكتــوراه غيــر منشــورةلدراميااة، العرباي، نماااذج مختااارة لألعمااال ا

 (.2331كلية الفنون الجميلة، 

تااأثير الاادراما التلفزيونيااة علااي إدراك الواقااع االجتماااعي لألساارة  :"عاازة عبااد العظاايم محمااد (9
ـــوراه ،المصااارية  ـــر منشـــورة رســـالة دكت ، )جامعاااة القااااهرة، كلياااة إعالم،قسااام اإلذاعاااة غي

،2333 .) 
اساتخدامات األسارة المصارية للمسلساالت العربياة التاي  :"محماد عباد اللاهفوزي على صفا  (13

،) جامعااة رســالة دكتــوراه غيــر منشــورةيعرضااها التليفزيااون المصااري وتأثيراتهااا عليهااا، 
 (.2333القاهرة: كلية اإلعالم ، قسم اإلذاعة، 

الفضاااائية  صاااورة األسااارة العربياااة فاااي الااادراما التليفزيونياااة باااالقنوات :"لبناااى محماااد الكنااااني (11
، رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورةوأثرها على إدراك الجمهور العربي للواقع االجتمااعي لهاا، 

 (.2338)جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، قسم اإلذاعة، 
رســالة :" دوافااع اسااتخدامات الماارأة اللبنانيااة للقنااوات الفضااائية العربيااة، ضاااءيمايااا أحمااد الب (12

 (2338هرة: كلية اإلعالم قسم اإلذاعة، ) جامعة القا ماجستير غير منشورة

صااورة العنااف فااي العالقااة بااين الرجاال والماارأة كمااا تقاادمها الاادراما  ":مايسااة محمااود طاااهر (13
،) رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورةالعربية في التلفزيون المصري، دراساة تحليلياة ميدانياة، 

 (.2333جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، 

رسـالة ماجسـتير غيـر وره التربوي في حيااة الطفال العراقاي، مظفر مندوب:" التليفزيون ود (14
 (.1983قسم إذاعة  -) جامعة القاهرة: كلية اإلعالم منشورة

منااااى حلمااااي رفاااااعي حسااااان، التعاااارض للاااادراما المصااااارية فااااي التلفزيااااون وإدراك الشاااااباب  (15
)جامعااة القاااهرة: كليااة  رســالة ماجســتير غيــر منشــورة :"المصااري للعالقااة بااين الجنسااين

 (.2333عالم ، قسم اإلذاعة ، اإل
رســالة األعمااال الدراميااة السااينمائية والتلفزيونيااة للكاتبااات المصاارية،  :"هبااة اللااه الساامري  (16

 (.1991، )جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، قسم اإلذاعة ، دكتوراه غير منشورة
صاااورة المااارأة الريفياااة فاااي المسلساااالت العربياااة التاااي يقااادمها  :"هباااة محماااد عفااات خطااااب (17

ن رسـالة ماجسـتير غيـر لتليفزيون المصاري وعالقتهاا باإدراك الجمهاور للواقاع االجتمااعيا
 (.2338،) جامعة القاهرة :كلية اإلعالم،  قسم اإلذاعة، منشورة
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 :الوثائق والتقارير والندوات )خ(
دراســة منشــورة التمييااز الساالبي واإليجااابي فااي مجااال التعلاايم والقااانون،  .إسااماعيل الباادري  (1

 _ قسم الدراسات واألبحاث، دون تاريخ. ظمة غاندي من من
، السياسـة االجتماعيـة والمتكاملـة مـن المفهـوم إلـى الممارسـةالتقرير الثااني ) .األيسكوا (2

28/3/2338.) 
:  العاااراق)الحصـــار وتحـــديات االرتقـــاء إدارة العراقياااة. المااارأة  العاااراق، لنسااااء العاااام االتحااااد (3

  .(2332، بغداد
تماوز/   9- 8دعاوة الساالم،  .قليمـي العربـي عشـر سـنوات بعـد بيجـينتقرير المؤتمر اإل (4

 .2334يوليو 

بااادون رقااام ،  0228-0227معـــدالت األميـــة ،  -إدارة المااارأة  -الجامعاااة الااادول العربياااة  (5
 الصفحة.

، مجموعااة ماان عدالــة النــوع وحقــوق المــرأة فــي العــراق .المعهااد الاادولي لحقااوق اإلنسااان (6
 :2336جامعة ديبول االمريكية( األبحاث والدراسات نشرها: )

 المرأة العراقية بين القانون وثقافة المجتمع .فوزية العطية. 
 تقييم المرأة فـي الوسـط السياسـي: مكانـة المـرأة )باسكال وردة(  .صوريا يوحنا اليشو

 العراقية في ظل المتغيرات السياسية الجديدة.
  ي كردستان بصورة خاصةواقع المرأة في العراق بصورة عامة وف .كالويز جباري. 
 .2336، المؤتمر اإلقليمي العربي .اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (7
، ، قياس التسـر  مـن التعلـيم األساسـي .األطفال خارخ المدارس نفواليونيساياليونسكو  (8

2335. 
مـال ضـمن أعالندوة البرلمانية العرب، لبحث دور المرأة في الحيااة والتشاريعات السياساية،  (9

 .2334/  13 – 8سنوات بعد بيجين  13، المؤتمر اإلقليمي العربي
 -المواطنــة والعدالــة-حقــوق المــرأة فــي الشــرق األوســط والشــمال افرقيــا .فريادم هاااودس (13

2335. 
دراســـة منشـــورة اساااتراتيجيات التشاااغيل فاااي الاااوطن العرباااي،  .محماااد عباااد الشااافيع عيساااى (11

الجيازة:  -) مصار:"الة فـي الـدول العربيـةضمن التقرير العربي األول حول تشغيل والبط
 ( .2338منظمة العمل العربية، 
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 )د( بحوث غير منشورة: 
صاااورة المااارأة المصااارية فاااي المسلساااالت العربياااة التاااي يقااادمها التليفزياااون  :"عاااادل عباااد الغفاااار (1

 (.2331خالل شهر رمضان ) القاهرة: المجلس القومي للمرأة، لجنة الثقافة واإلعالم، يناير 
 )هـ( بحوث المؤتمرات العلمية المنشورة: 

صورة المرأة كما عكستها الادراما فاي الفضاائيات العربياة وآثارهاا علاى إدراك  .أشرف جالل (1
 مؤتمر العلمي األولن الفضائيات العربية ومتغيرات العصـرالالجمهور للواقع االجتمااعي، 

 (.2334)القاهرة: األكاديمية الدولية لعلوم اإلعالم، 
االلتاازام األخالقااي فااي الاادراما التليفزيونيااة مفساار ألهميااة دور  .ركااات عبااد العزيااز محماادب.  (2

المــؤتمر العلمــي الســنوي التاســعن التليفزيااون فااي المجتمااع حسااب إدراكااات المشاااهدين، 
 .2333، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، أخالقيات اإلعالم بين النظرية والتطبيق

النـــدوة سااااهمتها فاااي مجاااال الفااايلم الوثاااائقي فاااي مصااار، المااارأة وم .مناااى ساااعيد الحديااادي (3
، )تاونس: اإلقليمية الخاصة لمشاركة المرأة وصورتها في وسائل االتصال بالعالم العربـي

1993.) 
 )و( الكتب المؤلفة باللغة العربية: 

 (.1982) القاهرة: عالم المعرفة، مارس/ آزار،  السينما في الوطن العربي .جان الكسان (1

تقرير للمنظمات غير  -الحروب واالحتالل في العراق :"ندر، وسلن هوري جميس بو  (2
 (.2338) بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، -الحكومية

، دراسة تعريف المسائل المتعلقة باالقتصاد وبإعادة اإلعمار فى العراق .جورج قرم (3
ضايا منشورة من ضمن مجموعة من األبحاث عن العراق والمنطقة بعد الحرب، ق

 (.2334اإلعمار االقتصادي واالجتماعي،) بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

( 1993-1968) دة والتغير الديموغراقي في العراقفالعمالة الوا. رزكار سعيد بشدري  (4
 (.2338السليمانية: مركز كردستان للدراسات االستراتيجية،  -)العراق

،)القاهرة: دار الفجر ما في إذاعة والتلفزيون الدرا .سامية أحمد علي، عبد العزيز شرف  (5
 (.1997للنشر والتوزيع ، 

 (.1998، ) القاهرة: المجلس األعلى للثقافة، السينما العربية المعاصرة .سمير فريد (6

: دراسات في مناهج البحث العلمي.)القاهرة: عالم بحوث اإلعالم .سمير محمد حسين (7
 (.2336الكتب، 

)القاهرة: دار الفكر  إلعالم والرأي العام : تصميمها وتنفيذهابحوث اعاطف عدلي العبد.  (8
 (.4،2337العربي، ط 
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)القاهرة: ، دارالفكر  البناء الدرامي في راديو والتلفزيون  .عدلي سيد محمد رضا  (9
 (.2332العربي، 

 (.2332)األردن: عمان ،  مسارات الدراما التلفزيونية .عدنان مدانات  (13

تصميمها و إجراؤها وتحليها.) القاهرة: دار  ":والرأي العام بحوث اإلعالم .فرج كامل (11
 .(2331النشر للجامعات، 

 .( 2333.)القاهرة: عالم الكتب البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية .محمد عبد الحميد (12
الوثائق :اإلنسانحقوق  .محمود شريف بسيونى، محمد سعدين الدقاق، عبد العظيم وزير (13

، دار العالمين للماليين، مؤسسة الثقافة للتأليف والترجمة، الطبعة العالمية واإلقليمية
 .1988األولى، نوفمبر 

)القاهرة: الدار المصرية اللبنانية،  اإلعالم والمجتمع .سلوى إمام، منى سعيد الحديدي (14
2334) 

: دراسة استخدامات الشبا  العربي للقنوات الفضائية .رون آخمنى سعيد الحديدي و  (15
 .2336ب معهد البحوث والدراسات العربية، مايو/أيار الحالة لطال

: دراسة اجتماعية ميدانية ) دور الدراما التلفزيونية في تشكيل وعي المرأة .نادية رضوان (16
 (.1997القاهرة: الهيئة العامة للكتاب، 

،) بيروت: مركز درسات الوحدة مدينة أرامل العراقية في مسيرة التحرير .هيفاء زنكه نة (03
   (. 2338ة ، مايو، العربي

 )ز( البحوث المنشورة: 
 )،مجلـة المصـرية لبحـوث الـرأي العـامالمرأة الريفياة فاي الساينما المصارية،  .جيهان يسري  (1

 .2332(أكتوبر/ ديسمبر -المجلد الثالث، العدد الرابع  ،كلية اإلعالم: جامعة القاهرة 

راما العربية التي تعرض القناوات استخدامات المرأة المصرية في الد .حازم محمد أنور البنا (2
المجلــة  ،الفضااائية واإلشااباعات المتخصصااة منهااا دراسااة فااي االسااتخدامات واإلشااباعات

العادد الثااني  –المجلد السابع  ،)جامعة القاهرة:كلية اإلعالم، المصرية لبحوث الرأي العام
 . 2336 (،يونيو / ديسمبر –
العربيااة فااي التوعيااة الصااحية للماارأة الريفيااة، دور المسلسااالت التليفزيونيااة . صااابر سااليمان (3

العااااااادد الواحاااااااد والعشااااااارون أكتاااااااوبر،  )القااااااااهرة:،المجلـــــــة المصـــــــرية لبحـــــــوث اإلعـــــــالم
 .2333(،ديسمبر

صااورة الماارأة الريفيااة فااي السااينما المصاارية خااالل النصااف الثاااني ماان القاارن  .ماجاادة عااامر (4
اهرة: كليااة اإلعااالم، المجلااد ،) جامعااة القااالمجلــة المصــرية لبحــوث الــرأي العــامالعشاارين، 

 .2332، يونيو (الثالث، العدد الثاني
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مجلـة الـرأي معالجة الدراما التليفزيونية للمشكالت االجتماعية وآثارها،  .محمد محمد بكير (5
 .2335، (مجلد السادس، العدد االثنين  )القاهرة:،العام

جلــة المصــرية لبحــوث المصااورة الماارأة المصاارية فااي األفااالم السااينمائية،  .فمحمااود يوساا (6
 .2331، ()جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، العدد العاشراإلعالم 

 الت:ـابـــالمق )ح( 
جليل زنكنة وهو من رواد المخرجين والكتاب االعمال الدرامية  أجراها الباحث معمقابلة  (1

 .1/2/2339بتاريخ  عبر الهاتف،
نساء  كوردستان وعضو اللجنة مع سيران عبد الله مسئول إعالم اتحاد الحديث هاتفي  (2

 .29/2/2339بتأريخ  التحضيرية لمهرجان )توار(
 ، في القاهرة.25/4/2339مقابلة مع أول مخرجة عراقية " فردوس مدحت " بتأريخ  (3
مقابلة مع الممثلة كزيزة عمر وهي ثاني المرأة التي ظهرت في األعمال التمثيلية والدرامية  (4

 .8/7/2339الكردية ، بتأريخ 
وهي المخرجة الوحيدة إلى حد اآلن خيرية منصور  مع األول المخرجة السينمائية  ابلةمق (5

 ، في مدينة القاهرة.2339/ 6/ 23في العراق بتأريخ
مع الثاني المخرجة العراقية لألعمال الدرامية "رجاء كاظم" حديث هاتفي  (6

 .23/7/2339بتاريخ
 في القاهرة.16/2/2339تأريخ مع الممثل العراقي الكبير بهجت الجبوري، ب مقابلة (7
، بديعة دارتا  وهي أول المرأة التي درست الفنون الدرامية على  فنانةمع الحديث هاتفي  (8

 ، 2339/ 13/8مستوى إقليم كردستان وثانية على مستوى العراق بتاريخ

 .23/6/2339مع كاتبة األعمال الدرامية د عواطف نعيم  بتاريخ  حديث هاتفي (9

لمخرجة رجاء كاظم ، وهي ثاني المخرجة في مجال الدراما التلفزيونية مع ا حديث هاتفي (13
 .2339/ 2/13في العراق ، بتاريخ، 

 .25/8/2339حديث هاتفي مع الناقد السينمائي هاوار مصطفى خان بتاريخ  (11
 بالقاهرة.13/6/2339مع النجمة الممثلة والناقدة فاطمة الروبيعي بتأريخ  مقابلة (12

ي، وهو من المؤلفين و الممثلين القدامى والذي جسد دور بطولة مقابلة مع فخر العقيد (13
 .18/2/2339أول مسلسل في العراق، بالقاهرة  بتاريخ 

 .29/6/2339حديث هاتفي مع  المنتجة إقبال نعيم بتاريخ  (14
مقابلة مع رزكار محمد أمين وهو قاضى وعضو في الجمعية الجنائية الدولية، ورئيس  (15

 .3/1/2335ن سابقًا، فى القاهرة بتاريخ محكمة لمحاكمة صدام حسي
 )ط( الصحف والدوريات: 
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 (.2338التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام ) جمهورية مصر العربية: جيزة ،  (1

 . 2339، سنة  1254جريدة الشرق األوسط ، عدد  (2
ن التقريــر غااازي الشاابيكات، التشااغيل والبطالااة فااى الااوطن العربااي، دراسااة منشااورة ضاامن  (3

) المنظماة العماال العربياة ساانة  ربـي األول حــول التشـغيل والبطالــة فــى الـدول العربيــةالع
 (. 443، ص  2338

 

 ثانيًا: المراجع الكردية:
حسان  -رؤشانبريي هاةوليَر.   ضااثي : بةريَوبةرايةتي  زطة و تةلةفيزؤنيَت كورديئيَ .حةسةن وةسفي .1

أربياال، مديريااة مطبعااة ثقافااة،  -ان: )العااراق: إقلاايم كردسااتإذاعــة والتلفزيــون الكــرديوصاافي:" 
2335). 

 ثالثًا: المراجع األجنبية:
 رسائل الماجستير والدكتوراه غير المنشورة: (أ)

1) Ciecko, Annet, Gender, Genre, and the politics of representation in 

contemporary British films by women dissertation.. (Ul: university 

of Pihsburgh, 1997). 

2) Park, Jinhee. Cho. Voices of struggle: Women and korean 

television. dissertation. (USA: university of southern California, 

2001). 

3) Ping, lin.SUZ. on prime. Time. Television drama and Taiwanese 

women: An intervention of identity and ex-presentation. 

dissertation.. (university of Wisconsin Modison, 2000). 

 ) (الكتب األجنبية:
 

1) Nadje Al-ali & Nicola Pratt: What Kind of Deliberation? 

Women And Occupation In Iraq (USA: California University 

Press, 2009. 

2) 2. Women for Women International  Stronger Women 

Stronger Nations: Report Series, 2008 IRAQ REPORT. 

 

 

 

 )خ( الدراسات األجنبية المنشورة:

1. Atkin David: The evolution of television Addressing sing women, 

1966-1990. In journal of broadcasting and elect rant media. 

Vol. 35. No 4 fall 1991. pp 517-523. 
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2. Atwood RitaA and Zahn, Susan Brown perception of the traits of 

women on television in: Journal of broadcasting and electronic 

media. Vol 30. No l. winter 1986. 

3. Cohen, Harriet: Developing media literacy. Skilvto challenge 

television portrayal of older women in Educational- Gerontology- 

vol 28 no7, Aug 2002, pp 599-620. 

4. Evening the score in prime time: The relationship between behind- 

the screen, women and on screen portrayals in the 2002. 2003 

season in journal of broadcasting and electronic media vol. 48. 

no3. Sep 2004. pp 484-501. 

5. Greenberg, Bradley S.; Heeter, Carrie.  The name assigned to the 

document by the author. This field may also contain sub-titles, 

series names, and report numbers. Soaps, Sex, and College 

Women.. In: The type of document (e.g., report) or publication 

medium. Reports - Research; Speeches/Meeting Papers. 1986 

.In: /www.eric.ed.gov 

6. Guo, Dawei IN THE MIDDLE OF EVERYWHERE: THE 

REPRESENTATON OF WOMEN IN CONTEMPORARY 

CHINESE FAMILY-MORALITY TELEVISION DRAMAS IN: 

Paper presented at the annual meeting of the International 

Communication Association, TBA, San Francisco, CA, May 23, 

2007 Online <PDF>. 2009-05-19 

http://www.allacademic.com/meta/p170358_index.html> 

7. 1Lauzen, Martha M... Women on Screen and Behind the Scenes in 

the 2007-08 Prime-time Season. IN: Center for the Study of 

Women in Television and Film IN: womenintvfilm.sdsu.edu/  

8. Mahsud, Muhammad Nawz & Yaser, Noman & others.Geo TV vs 

Star plus Dramas and Female Viewers’ Perceptions. In: European 

Journal of Scientific Research. Vol.19 No.2 (2008), pp.336-

349in: http://www.eurojournals.com/ejsr.htm 
9. Shinhee, Jamie lee: The battle of the sexes in Korean entertainment 

media: Husband vs. Wife in T.V Drama. In journal of pragmatic. 

Vol 40. Issue 12. December 2008, pp 2175-2196 Available in: 

www. Science direct. Com. 

 رابعًا: المواقع الالكترونية:
 

1. www.cosit.gov.ig. 
2. www.almadapaper.net. 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Greenberg+Bradley+S.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Heeter+Carrie%22
http://www.allacademic.com/one/www/research/index.php?cmd=Download+Document&key=unpublished_manuscript&file_index=4&pop_up=true&no_click_key=true&attachment_style=attachment&PHPSESSID=f6b639b9440336375b6f33b96d36d20f
http://www.eurojournals.com/ejsr.htm
http://www.cosit.gov.ig/
http://www.almadapaper.net/
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3. www.aheway.org. 
4 www.ahewar.org  
5. www.iraqimow.com/arabic/9.htm. 
6. www.unicef.org/speialsession/about/sgreport-paf/09maternal 

morality -d7341. 
 7. www.akhbar.ma_i12621_5.html-1/3/2009 

8. www.alsharqiya.com.2339/13/4/ 
9. www.albaghdadia.com 2339/13/4 

10. www.alsumaria.com 2339/13/4 

11.wwwalmasartv.com 2339/13/4 

12. www.alrasheedmedia.com 2339/13/4 

13. www.alghadeertv.com 2339/13/4 

14. www.dijla-tv.net 2339/13/4 

15. www.iraqimedianet.net 2339/13/4 

16. www.kurdistan.tv 2339/13/4 

17. www.alforattv.com 2339/13/4 

18. www.aknews.com. 2/10/2009 

19. WWW.akhbar.ma_i12621_5.html-1/3/2009. 

20. www.almustaqbal.com/29/12/2009. 

21. www.almadapaper.net/news1/3/2009.   
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 االستبيان باللغة العربية استمارة
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 عالقة المرأة العراقية بالدراما التلفزيونية

 استمارة على عينة للجمهور العام من النساء

 
 إعـــداد 

 عمر بليأحمد 

 بيانات هذه االستمارة لن تستخدم إال فى أغراض البحث العلمى.

 م2339 –هـ 1433

 مايو / آيار
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 أوال : المرأة العراقية وعادات متابعتها للدراما التلفزيونية.  

 هل تتابعين  الدراما التلفزيونية؟  –1

1–  ً  )     (       دائما

 )     (       أحياناً. –2

 (3انتقلى إلى السؤال ) )     (          ال.  –3

)يمكن اختيار أكثر من بديل مع ترتيب البدائل لسب  درجة  تفضلين متابعتها؟ما هو المواد والبرامج التو   –2

 أفضليتها بالنسبة لك  (.

 .........................................    مسلسالت عربية.  –1

 ...........................................   أفالم عربية.         –2

 ..........................................             لعربية.مسلسالت مدبلجة إلى اللغة ا-3

 ...........................................       مسلسالت مدبلجة إلى اللغة الكوردية    -4

 ...........................................             مسلسالت كردية.-5

 ...........................................              بية.أفالم أجنبية فى القنوات العر-6

 ...........................................             أفالم أجنبية فى القنوات الكوردية.-7

 ...........................................              أفالم أجنبية. -8

 ...........................................              أغانى عربية. -9

 ...........................................               أخرى تذكر. -13

 لماذا ال تتابعين الدراما التلفزيونية ؟   –3

 )     (               ال يوجد لدي وقت.  –1

 )     (   لست معتادة على مشاهدتها. –2

 )     (               لة.أحداثها مم –3

 )     (             أهدافها خيالية ال تتفق مع الواقع. –4

 .  أسباب أخرى تذكر..................................................................... –5

  كم يوم فو األسبوع تتابعين خالله الدراما التلفزيونية؟  –4

 )     (               طوا ل أيام األسبوق.   –1

 )     (        ستة أيام. –2

 )     (               خمسة أيام.  -3

 )     (     أربعة أيام. -4

 )     (     ثالثة أيام.-5

 )     (     يومان. -6

 )     (     يوم واحد.-7

 كم ساعة  تقضينها فو متابعة المسلسالت واألفالم يوميا ؟  –5

 )     (               اعة. أقل من س –1

 )     (              من ساعة إلى أقل من ساعتين.           –2

 )     (     من ساعتين إلى أقل من ثال  ساعات.  –3

 )     (              ثال  ساعات فأكثر. -4

 من بديل( ما هو األوقات التو تتابعين خاللها األفالم والمسلسالت؟ )يمكن اختيار أكثر   –6

 )     (         مس       3 – 13الفترة الصباحية والظهيرة )  –1

 )     (             مساكاً(. 9 – 3فترة العصر والمساك )  –2
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 )     (  مساكاً(                       12- 9فترة  السهرة  ) –3

 )     (    صباحاً            6- 12فترة السهرة الممتدة )   –4

 لماذا تفضلين متابعةاألفالم والمسلسالت خالل هذه الفترة، )الفترات( ؟   –7

 )     (   تقدم خالل هذه الفترة األفالم والمسلسالت التى احب مشاهدتها.  –1

 )     (     الفترة المناسبة لى حيث تجتمع فيها األسرة.  –2

 )     (                .فترة تعقب عودتى من العمل  –3

 أسباب أخرى تذكر ...................................................... .  –4

 مع من تفضلين متابعة األفالم والمسلسالت؟   –8

 )     (      بمفردى.  –1

 )     (     مع أفراد األسرة . –2

 )     (                مع األصدقاك واألقارب. –3

 .  ..........................................اجابة أخرى تذكر ...........-4

 أين تتابعين األفالم والمسلسالت؟   –9

 )     (     فى المنزل.   –1

  )     (      فى العمل.  –2

 )     (             عند  األصدقاك واألقارب.-3

 اجابة أخرى تذكر ................................... -4

 

 عمال أخرى أ ناء متابعتك لألفالم والمسلسالت ؟هل تؤدين أ  –12

 )     (    دائماً.  –1
 )     (    أحياناً.  –2
 (12انتقلى إلى السؤال )  )     (    نادراً.  –3
 (12انتقلى إلى السؤال ) )     (     ال.  –4

 أ ناء متابعتك لألفالم والمسلسالت؟ –عادة  –ما األعمال التو تؤدينها -11

 )    (         اكر دروسى أو أذاكر ألوالدى.أذ-1
 )    (             أثناك الطعام. -2
 )    (          أقوم ببعض األعمال المنزلية.   -3
 )    (            أتحد  مع األسرة.-4
 )    (            أقرأ صحيفة أو مجلة.-5
 )    (            أتحد  فى التليفون. -6
 ى تذكر .............................................................................  .إجابة أخر-7

 لماذا تحرصين علو التفرغ أ ناء متابعتك للدراما التلفزيونية؟ -10

..........................................................................................................................................
............................................................................................ 

....................................................................................................................... 

 د ين مع اآلخرين لول  ما يتابعن فو الدراما التلفزيونية؟هل تتح -13

 )     (    دائماً.-1 
 )     (    أحياناً.-2
 (15انتقلى إلى السؤال ) )     (    نادراً.-3
 (15انتقلى إلى السؤال ) )     (    ال.-4

 ة؟من هم األشخاص الذين تتحد ين إليهم لول ما تشاهدين فو الدراما التلفزيوني-14

 )    (    الزوج.-1
 )    (    األبناك.-2
 )    (   األقارب.-3
 )    (   األصدقاك.-4
 )    (     زمالك العمل.-5
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 )    (   الجيران.-6
 أخرى تذكر................................................................-7
 
 
 

  بشأنها؟ فيما يلو مجموعة من العبارات نود معرفة رأيك  –15

مدى المتابعة                                                                                                

 سمات 
 نعم 

إلو 

لد  

 ما 

 ال 

    ( أنظم وقتي بحيث ال تفوتنى متابعة المسلسل.1

    ا.( إذا كان هناك أفالم ومسلسالت تعرض فى وقت متأخر انتظر وأتابعه2

    ( أثناك متابعة المسلسالت واألفالم يمكن أن أقوم بأعمال أخرى.3

    ( أتضايق إذا قاطعنى أحد أثناك متابعة المسلسل.4

    ( أقوم بمناقشة أحدا  المسلسل مع اآلخرين.5

    ( أقارن بين ما أشاهدة فى المسلسل وما أراه من حولى .6

    استطيع مشاهدة المسلسالت.( أؤجل إنجاز بعض األعمال حتى 7

    ( استطيع تذكر أسماك أبطال المسلسل لفترة من الوقت.8

    جيداً لما يدور فى المسلسل من أحدا . انتبه( 9

 

 أى الدر اما التلفزيونية تفضلين متابعتها؟ )يمكن اختيار أكثر من بديل(-16

  ( )                              الدراما العربية. -1 

 )    (  الدراما العراقية باللغة العربية.-2 

 )    (  الدراما العراقية باللغة الكردية. -3 

 )    (    الدراما األجنبية.-4 

 )    ( الدراما األجنبية مدبلجة إلى اللغة العربية.-5 

 )    ( الدراما األجنبية مدبلجة إلى اللغة الكردية.-6 

 فضلين متابعتها؟ ما نوع المسلسالت التو ت-17

 )    (                        المسلسالت االجتماعية.-1

 )    (              المسلسالت التاريخية.-2

 )    (              المسلسالت الكوميدية.-3

 )    (              المسلسالت الدينية.-4

 مسلسالت واألفالم نود معرفة رأيك بشأنها؟ فيما يلو مجموعة من الدوافع التو تجعلك تتابعين بسببها ال-18

 نادرا   أليانا   دائما   الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوافـــع 

    ( التسلية وتمضية أوقات الفراغ.1

    (أتابع المسلسالت واألفالم هروباً من الروتين اليومى.2

    أقل حدة.( مشاهدة المسلسالت يجعلنى 3

    ( تعودت على متابعة المسلسالت واألفالم يومياً.4

    ( معرفة عادات وتقاليد شعوب أخرى.5

    ( تساعد فى معرفة حلول المشكالت المختلفة .6
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 نادرا   أليانا   دائما   الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوافـــع 

    ( اناقش مع العائلة واألصدقاك ما أشاهده من المسلسالت واألفالم.7

    ( تزيد من ارتباطى بمن حولى.8

    ع المسلسالت واألفالم لالسترخاك والهروب من الواقع.( أتاب9

    (  تعلمنى أشياك ال أتعلمها فى الواقع.13
      

 قنوات تحرصين من خاللها متابعة الدراما أكثر من غيرها؟ )أرجو ذكرها مرتبة لسب أهميتها(.3ما أكثر  –19

1–  ................................................................................................................ 

0–  ................................................................................................................. 

3–  .............................................................................................................. 

  انيا : عالقة المرأة العراقية بالدراما التلفزيونية العربية؟ 

 هل تتابعبن الدراما التلفزيونية العربية؟  –23

 (22انتقلى إلى السؤال ) )    (             دائماً -1  

 (22انتقلى إلى السؤال ) )    (   أحياناً.-2 

 )    (   نادراً. -3 

 )    (              ال.-4 

 

 لماذا ال تتابعين الدراما التلفزيونية العربية ؟-21

 )    (   مستوى التمثيل واألداك واإلخراج ضعيف.-1

 )    (        أشياك غير منطقية وغير موضوعية.       تقدم -2

 )    (  مكررة وغير مفيدة. ألن موضوعاتها-3

 )    (    وممل.الحوار فيها طويل -4

 )    (    ليس لدى وقت لمشاهدتها. -5

 )    (     غير جذابة. -6

 )    (  شبعت ومللت من الدراما  العربية، و احب مشاهدة غيرها. -7

 )   (     لست معتادة على مشاهدتها.-8

 .....أسباب أخرى تذكر............................................................. -9

 أي المسلسالت العربية تنال إعجابك أكثر؟  –00 

 )    (   ة.الدراما المصري-1

 )    (    الدراما السورية.-2

 )    (    الدراما األردنية.-3

 )    (    الدراما الخليجية.-4

 )    (    الدراما العراقية.-5

 هل تعتقدين فو واقعية األلداث فو المسلسالت العربية؟  –23

 )    (               نعم.-1

 )    (              إلى حد ما.-2

 )    (                ال. -3

 )    (             ال استطيع التحديد. -4

 عالقة المرأة العراقية بالمسلسالت المدبلجة؟ - الثا :

 هل تتابعبن المسلسالت المدبلجة؟–04

 (26انتقلى إلى السؤال ) )    (     دائماً -1

 (26انتقلى إلى السؤال ) )    (    أحياناً.-2

 )    (    نادراً.-3
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 )    (                  ال. -4

 

 لماذا ال تتابعبن المسلسالت المدبلجة  متابعتك لها؟ -05

 )    (                ال يوجد لدي وقت.-1

 )    (                           أحداثها مملة.-2

 )    (          بل الدوبالج فالصوت ال يتفق مع الصورة وردود  فعل الممثلين ال استطيع تق-3

 )    (                         أهدافها خيالية ال تتفق مع الواقع.-4

 )    (                       تعرض سلوكيات وقيم ومفاهيم ال تتفق مع معتقداتنا.-5

 )    (                       غير واقعية. طريقة معالجة المشكالت داخل المسلسل-6

 )    (                عدد حلقاتها كثيرة.-7

 )    (               لست معتاد على  مشاهدتها.-8

 )    (               لباس الممثلين غير محتشم.-9

 )    (            العالقات غير المشروعة بين الرجل والمرأة.-13

 )    (                         ثر رومانسية.المشاهد أك-11

 )    (               االلفاظ االباحية.-12

 )    (               ممارسة الجنس.-13

 )    (              األسرة تمنعنى من مشاهدتها.-14

 ..أخرى تذكر......................................................................-15

 

 -هذه مجموعة من األسباب التو تدفعك لمتابعة المسلسالت المدبلجة نود معرفة رأيك بشأنها:-06
 

 ال أليانا   دائما   العبارات 

    ( بها مواقف مثيرة وأحدا  مشوقة.1

    ( تتناول موضوعات رومانسية أحبها.2

    ( يعجبنى أداك الممثلين والممثالت.3

    خصيات المسلسل إلعجابى بمظهرها وتصرفاتها.( اشعر باالنجذاب لش4

    ( أهتم بالتعرف على الثقافات والعادات والتقاليد األجنبية.5

    ( معرفة كيف يعيش اآلخرون من مستويات اجتماعية واقتصادية متشابهة.6

    ( التعرف من خاللها على أشياك جديدة غير موجودة فى محيطي الذى أعيشه. 7

م كيفية التصرف فى مواقف معنية ألنى اكتسب مهارات وخبرات جديدة فى ( أتعل8

 التعامل مع اآلخرين.

   

    ( المساعدة فى تكوين رأى الخاص فيما يدور حولى.9

    ( اتاحة فرصة لتمضية وقت مع األسرة أثناك المشاهدة13

    ضايقة.( بحثاً عن التسلية والمتعة و الشعور باالسترخاك عندما أكون مت11

    ( بحكم العادة فمشاهدة المسلسالت تُعتبر روتيناً يومياً فى حياتنا.12

    (  الهروب من ضغوط الحياة اليومية ومسؤولياتها.13

    ( أخرى تذكر....................................................................  .14
  

 )يمكن اختيار أكثر من بديل(أكثر؟  كأي مسلسالت المدبلجة تستهوي-07

 )    (   الدراما المكسيكية. -1

 )    (    الدراما التركية.-2

 )    (    الدراما الكورية.-3

 )    (    الدراما اليابانية.-4

 )    (   الدراما األسبانية. -5

 )    (    الدراما الفارسية.-6

 ..... ....................................أخرى تذكر...............................-7
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 فيما يلو مجموعة من العبارات تتعلق بالمشاهد الجنسية نود معرفة رأيك بشأنها.-28
 

 معارض  ال  أعرف  موافق  العبارات

    ( األفالم األجنبية تؤثر سلباً على قيم المجتمع.1

    ( أغلب الشباب يتابعون المشاهد الجنسية.2

    هناك نسبة من المتزوجين الجدد يتابعون المشاهد الجنسية.( 3

    ( تتابع نسبة من البنات المشاهد الجنسية.4

    ( تؤثر المشاهد الجنسية على العالقة الزوجية. 5

( تتابع نسبة من البنات المشاهد الجنسية والصور الخليعة عن طريق الموبايل 6

 بطريقة )بلوتو (.

   

    على مكاتب بيع األفالم اإلباحية يعتبر عمالً ضرورياً . ( الرقابة7
  

 رابعًا عالقة المبحوثات بالدراما التلفزيونية العراقية باللغتين العربية والكردية:
 هل تتابعين الدراما التلفزيونية العراقية باللغة العربية؟ -39

 )    (     دائماً.-1

 )    (     أحياناً.-2

 )    (     نادراً.-3

 )    (     ال.-4

 لماذا ال تتابعين الدراما التلفزيونية العراقية باللغة العربية  متابعتك ؟ )يمكن اختيار أكثر من بديل (.-32

 )   (   مستوى التمثيل واألداك واإلخراج ضعيف. -1

 )   (            تقدم أشياك غير منطقية وغير موضوعية.-2

 )   (   غير مفيدة.الن موضوعاتها مكررة و -3

 )   (     الحوار فيها طويل وممل.-4

 )   (     ليس لدى وقت لمشاهدتها.-5

 )   (      غير جذابة. -6

 )   (     لست معتادة على مشاهدتها.-7

 )   (     أوقات العرض ال يناسبني.  -8

 )   ( عندى مشكلة فهم فى اللهجة العراقية ألننى لست من القومية العربية  -9

 )   ( ال تعرض حياة المجتمع الكوردي وتقتصر على بقية أنحاك العراق.-13

 ..  .أسباب أخرى تذكر............................................................ -11

أكثر من ما هو القنوات التو تتابعين من خاللها لدراما التلفزيونية العراقية باللغة العربية  )يمكن اختيار -31

 بديل لكنها بالترتيب(

 (............................................1)    الشرقية -1

 (............................................2)    السومرية -2

 (............................................3)    البغدادية -3
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 ........................(....................4)    العراقية -4

 (.............................................5)                أخرى تذكر-5

 

 فيما يلو مجموعة من العبارات المتعلقة بالدراما التلفزيونية العراقية باللغة العربية نود معرفة رأيك بشأنها. -30

 معارض محايد أوافق الـــــــــــــــــرأى

    الدراما العراقية تعالج الواقع الصحى للمرأة العراقية.( 1

    ( الدراما العراقية تعالج الواقع االجتماعى للمرأة العراقية.2

    ( الدراما العراقية تشجع المرأة على مشاركتها السياسية3

    ( الدراما العراقية تعالج واقع المرأة الريفية.4

    واقع المرأة العراقية فى المهجر.( الدراما العراقية تعالج 5

    ( الدراما العراقية تشجع المرأة على التعليم.6

    ( الدراما العراقية تساهم فى تحقيق المساواة بين الذكر واألنثى.7

    ( الدراما العراقية تقدم صورة نمطية وسلبية للمرأة العراقية.8

    رأة العراقية.( الدراما العراقية تقدم صورة واقعية للم9

    ( أدوار المرأة هامشية فى الدراما العراقية.13

    ( النظام السياسى السابق لم يهدف إلى معالجة قضايا المرأة فى الدراما التلفزيونية.11
 
 هل تتابعين الدراما العراقية باللغة الكردية؟-33

 (35نتقلى إلى سؤال ) )   (     دائماً -1

 35نتقلى إلى سؤال ) (   )    أحياناً.-2

 (37( ومن ثم إلى سؤال)34نتقلى إلى سؤال ) )   (    نادراً -3

 ( 37( ومن ثم إلى سؤال )34نتقلى إلى سؤال ) )   (               ال.-4

 لماذا ال تتابعين الدراما العراقية باللغة الكردية؟ )يمكن اختيار أكثر من بديل(.-34

 )    (             اإلخراج ضعيف.مستوى التمثيل واألداك و-1

 )    (             تقدم أشياك غير منطقية وغير موضوعية.-2

 )    (             الن موضوعاتها مكررة  وغير مفيدة.-3

 )    (               الحوار فيها طويل وممل. -4

 )    (               وقت الحلقات قليل.-5

 )    (               عدد الحلقات قليل. -6

 )    (               ليس لدى وقت لمشاهدتها.-7

 )    (              لست معتادة على مشاهدتها.-8

 )    (                 غير جذابة.-9

 )    (           عندى مشكلة في فهم اللغة الكردية ألننى لست من القومية الكردية-13

 راقية والعربية وتقتصر على عرض واقع حياة )إقليم كردستان( فقط         )    (تهمل واقع حياة المرأة الع-11
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 ما هو القنوات التو تتابعين من خاللها الدراما الكردية )يمكن اختيار أكثر من بديل لكنها بترتب(؟-35

 .......(.......................................................3)               كوردسات -1

 (...............................................................4)              زاكروز-2

 T.V              (5...............................................................)كوردستان  -3

 ......................(........................................6)               خاك-4

 (.............................................................6)     نوروز -6

 (............................................................7)              أخرى نذكر-7

 عرفة رأيك بشأنها؟فيما يلو هناك مجموعة من العبارات متعلقة بالدراما الكوردية نود م-36
 

 معارض محايد أوافق الـــــــــــــــــرأى

    ( الدراما الكردية تعالج الواقع الصحو للمرأة الكردية.1

    ( الدراما الكردية تعالج الواقع االجتماعو للمرأة الكردية.0

    ( الدراما الكوردية تشجع المرأة علو مشاركتها السياسية3

    ة تعالج واقع المرأة الريفية.( الدراما الكردي4

    ( الدراما الكردية تعالج واقع المرأة الكردية فو المهجر.5

    ( الدراما الكردية تشجع المرأة علو التعليم.6

    ( الدراما الكردية تساهم فو تحقيق المساواة بين الذكر واألنثو.7

    الكردية.( الدراما الكردية تقدم صورة نماية وسلبية للمرأة 8

    ( الدراما الكردية تقدم صورة واقعية للمرأة الكردية.9

    ( أدوار المرأة هامشية فو الدراما الكردية.12

    ( النظام السياسو السابق لم يهدف إلو معالجة قضايا المرأة فو الدراما التلفزيونية.11

 يونية؟هل توافقين علو زيادة مشاركة المرأة للدراما التلفز -37

 )     (                   نعم.  -1

 )    (     ال.-0

 ما مقترلاتك لزيادة مشاركة المرأة فو الدراما التلفزيونية العربية و الكردية العراقية؟ -38

.......................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 ما أهم قضايا المرأة التو ترغبين أ  تتناولها الدراما العراقية باللغة العربية والكردية أكثر من غيرها؟ -39

......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 أة فو الدراما العربية والكردية العراقية؟ما مقترلاتك لمعالجة قضايا المر-42

......................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

....................... 

..........................................................................................................................................

....................... 
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 ةخامسا : البيانات الشخصي

 .......................................................................................... )اختيارى(االسم: -41

 ...................................................................................  )اختيارى(رقم التليفون:-42

 ........................................................................ )اختيارى(.......................:إيميل-43

 السن:-44
 18-35.       )    ( 
 36-55.       )    ( 
     )    (      .فأكثر 55 

 جهة العمل: -45
 )    (                حكومى. -1
 )    (     خاصة.-2
 )    (               تعمل لحسابها.-3
 )    (                 طالبة.-4
 )    (       ال تعمل.-5
 الحالة الزواجيه:-46
 )     (      متزوجة. -1
 )     (      عزباك. -2
 )     (      أرملة. -3
 )     (      مطلقة. -4
 المستوى التعليمو: -47
 )    (                 أمية.-1
 )    (               تقرأ وتكتب.-2
 )    (     ابتدائى .-3
 )    (              متوسط )اقل من ثانوى (.-4
 )    (    اعدادى )ثانوى(.-5
 )    (     جامعية.-6
 )    (               الدراسات العليا.-7
 متوسط الدخل الشهرى لألسرة )ويقدر من لاصل جمع دخل جميع أفراد األسرة العاملين(.-48
 )   (                دوالر. 333أقل من -1
 )   (              دوالر. 533أقل من  –دوالر  2-333
 )   (              دوالر. 733اقل من  –دوالر  3-533
 )   (   دوالر. 1333اقل من  –دوالر  4-733
 )   (        دوالر فأكثر. 5-1333
 هل لديك سيارة شخصية؟-49

 )    (      نعم.-1 
 )    (      .ال-2 

 ما نوع ملكية السكن الذى تعيش فيه؟-53
 )    (      إيجار.-1 
 )    (      ملك.-2 

 ما نوع المسكن  الذى  تعيش فيه؟ -51
 )    (               بيت مستقل )فيال(.-1 
 )    (      شقة.-2 
 )    (               بيت ريفى.-3 

 .......................................................................عنوا  السكن: -50
 
 هل يوجد ألد من أسرتكم يعيش فو )أوربا الغربية، أمريكا، كندا، أستراليا(؟-53

 )   (    نعم.-1 
 )   (    ال.-2 

 كم عدد أفراد أسرتك الذين يعيشو  فو )أوربا، أمريكا، كندا، أستراليا(؟-54
 ()       واحد فقط.-1 
 )   (               اثنان.-2 
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 )   (              اثنان فأكثر.-3 
 نشكركن علو لسن التعاو 

 البالث
 عمر بليألمد 
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 ثةيوةندي ذن بةدراماي تةلةفيزؤنيةوة
 طشيتكي ذنان بةفؤرميكة لةسةر سامثليَ

 ئامادةكردني
 ئؤمةربليئةمحةد 
  
 
 

 داتاكاني ئةم فؤرمة تةنها بؤ بواري زانسيت بةكاردةهيَندريَت. تيَبيين:
 

 ز2339 –ك 1433
 ئايار/مارس
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 للدراما التلفزيونية.   متابعتهاأواًل: المرأة العراقية وعادات 
 تةماشاي  درامايي تةلةفيزؤني دةكةي ؟  –1
 )     (                                                                  زؤرجار. –1
 )     (                            هةنديَ جار. –2
 (3)     ( بضؤ بؤ ثرسياري )                               نةخيَر.  –3
لة دانةيةك  كام جؤر لةم درامايانةي خوارةوة ثيَت باشة تةماشاي بكةي ؟ )دةتواني زياد  –0

 هةلَبذيَري بةلَام كاميان بةالتةوة  زياتر طرنطة لةثيَشدا بينوسة  (.
 .........................................        زجنرية دراماي عةرةبي .1
 ...........................................        فيلمي عةرةبي .         –2
 ..........................................                     ي عةرةبي.درامايي دؤبالذكراو بؤزمان-3
 درامايي دؤبالذكراو بؤزماني كوردي                           ..................................... -4
 ...........................................                    زجنرية درامايي كوردي.-5
 ...........................................      فيلمي بياني لة كةنالَة عةرةبيةكان.   -6
 ...........................................                   فيلمي بياني لة كةنالَة كورديةكان.-7
 ...........................................                    فيلمي بياني . -8
 ...........................................       شتيَك نةخرابيَتنة رو لةوانةي سةرةوة. -9
  تةماشاي درامايي تةلةفيزؤني ناكةي يان بةكةمي تةماشايي دةكةي؟بؤضي   –3
 )    (                                                                          كامت نية. -1
 )    (                                  رانةهاتوم تةماشايي بكةم. -2    
 )    (       روداوةكاني بةهيَواشي دةطؤرين و بيَزاركةرن. –3
 )    (                                ئاماجنةكاني خةيالَني و لةطةلَ واقيعدا ناطوجنيَن.-4
 ...................................................... .هؤكاريَكي تربيلَييَ ..-5
 ضةند رؤذ لةهةفتةيةكدا تةماشاي درامايي تةلةفيزؤني دةكةي؟   –4
 )    (                                 هةمورؤذيَك.   –1
 )    (                      شةش رؤذ. –2
 )    (                   ثيَنج رؤذ.  -3
 )    (                                 ضوار رؤذ. -4
 )    (                                 سيَ رؤذ.-5
 )    (                                              دوو رؤرذ. -6
 )    (                                 يةك رؤذ.-7
 وة كاتةكانت بةسةر دةبةي؟رؤذانة ضةند سةعات بةدياريي فيلم دراما  –5
 )     (     كةمرت لة سةعاتيَك.  –1
 )     (                    .كةمرت لة سةعاتيَك بؤ سةعاتيَك   –2
 )     (                                  دوو بؤ سيَ سةعات.  –3
 )     (                  زياد لة سيَ سةعات. -4
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اتر تةماشي دراما و فيلم دةكةي ؟ ) دةتواني زياتر لةيةكيَك لةمانةي خوارةوة لةض كاتيَكدا زي  –6
 دياري بكةي (

 )     (   ي ئيَوارة(. 3 – 13بةيانيان و نيوةروةان )  –1
 )     (    ي ئيَوارة(. 9 – 3عةسرو ئيَواراة )  –2
 )     (    شةو(. 12ي - 9ئيَوارةي درةنط  ) –3
 )     (                ي بةياني (. 6- 12شةوي درةنط )   –4
 بؤضي لةو كاتةنةي لة ثرسياري سةروة دياريت كرد بيَت باشة تةماشاي دراماو فيلم بكةي  ؟   –7
  لةوكاتانةدا ئةو دراما و فيلمانة  منايشدةكرين كةمن بيَم خؤشة تةماشايان بكةم.     )    (  –1
 )    (           مان هةموي كؤئةبيَتةوة.                    ئةو كاتة بؤمن طوجناوة ضونكة مالَةوة  –2
 )    (                             ئةووكاتانةنة لةمالَةوةم . -3
 شتيَكي تر بتةوي  بيلَيَي ...................................................... .  –4
 لم بكةي؟. ثيَتخؤشة لةطةلَكيَدا   تةماشايي دراما و في  –8
 )    (                 بةتنها خؤم.  –1
 )    (               لةطةلَ ئةنداماني مالَةوةمان. –2
 )    (                              لةطةلَ هاوريَ و خزم. –3
 شتيَكي تر بتةوةي بيلَيي ..................................................... . -4
 تةماشاي دراما و فيلم دةكةي؟  لة كويَ  –9
 )     (                   لةمالَةوة.   –1
  )     (      لةشويَين كارةكةم.  –2
 )     (           .                 لة اليي رةهاوري َي و خزم-3
 . .......شتيَكي تر بتةويَ بيلَيي ...........................................................4
 
 بةكاري ترةوة مةشغولَ دةبي لة كاتي تةماشا كردني دراما و فيلمدا ؟  –13
 )     (                   زؤرجار  –1
 )     (     هةنديَ جارً.  –2
 (12بضو بؤ ثرسياري )  )     (     زؤر بةكةميً.  –3
 (12بضو بؤ ثرسياري  )   )     (                    نةخيَر.  –4
 ئةو كارانة ضني لة كاتي تةماشا كردني دراما وفيلم دا دةيانكةي ؟-11
 سةعي ئةكةم ، يان سةعي بةمندالَةكامن دةكةم.     )   (-1
 )   (                 ضيَشت ليَئةنةم. -2
 )   (                             كاري ناومالَةوةئةكةم.-3
 )   (               لةطةلَ مالَةوة دةمةتةقيَئةكةم.-4
 )   (                             رؤذنامةو طؤظار ئةخويَنمةوة.-5
 )   (                بةتةلةفون قسةئةكةم. -6
 . شتيَكي تر بتةويَ بيلَيَ......................................................-7
 هيضةوة مةشغولَنةبي؟بؤضي حةزةكةي لة كاتي تةماشاكردني درامادا بة  -12

..........................................................................................................

..........................................................................................................
......................................................................................... 

..........................................................................................................
................................................ 

 
 
 
 يين لةطةلَ كةساني تردا قسةيان لةسةر دةكةي؟ئةوةي لة ناو دراما كةدا دةيب -13
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 )    (                  زؤر جار-1 
 )    (    هةنديَجار.-2
 (15بضؤ بؤثرسياري ) )    (    زؤربةكةميً.-3
 (15)    (  بضؤ بؤثرسياري  )               نةخيَر.-4
 مادا دةيبيين؟ئةو كةسانة كيَن قسةيان لةطةلَدا دةكةي لةسةرئةوانةي لة درا-14
 )     (              هاوسةر.-1
 )     (                          مندالَةكامن.-2
 )     (                           خزم.-3
 )     (                           هاورييَ.-4
 )     (                           هاوثيشةكار.-5
 ( )                  دراوسيَ.-6
 .  كةسيَكيرت بتةويَ بلَيَي........................................................................ -7
  ئةم برطانةي الي خوارةوة ئةمانةويَ رات لةبارةيانةوة بزانني؟  –15

 تةماشاكردن                                                                        
 ةكان                برط

 نةخيَر  تارادةيةك  بةلَيَ

    ( كاتةكامن ريَك دةخةم بؤ ئةوةي دراماكةم لةدةس نةضيَ.1
( ئةطةر دراماو فيلم لةكاتي درةنطيشدا منايشبكريَن ضاوةريَ دةكةم تا 2

 تةماشايان دةكةم
   

( لةكاتي تةماشا كردني فيلم درامادا دةتوامن بةكاريكةشةوة 3
 ببممةشغولَ

   

    ( لة كاتي تةماشاكردني درامادا يةكيَك ببم بريَ تورة دةمب.4
    ( لةطةلَ كةساني تردا لةسةر دراماكة قسة دةكةم.5
( ئةوةي لة ناو دراماكةدا دةيبينم لةطةأل دةورو بةري خؤمدا بةراورد 6

 يان دةكةم .
   

    نم.( هةنديَ لة كارةكامن دوا ئةخةم تابتوامن دراماكة ببي7
( كةسايةتية سةرةكيةكاني ناو دراماكةم لة ياد دةميَين تا دواي 8

 فةترةيةكيش.
   

    ( بة وردي ديقةتي روداوةكاني ناو دراماكةدةكةم.9
 
 ض درامايةكت بيَباشرتة تةماشايي بكةي؟ )دةتواني زياد لة دانةيةك دياري بكةي(-16

  )   (                          درامايي عةرةبي.  -1 
 )   (           درامايي عيَراقي بةزماني عةرةبي.-2 
 )   (           درامايي عيَراقي بةزماني كوردي. -3 
 )   (                          درامايي بياني.-4 
 درامايي دؤبالذكراو بؤزماني عةرةبي .                 )    (-5 
 )   (           ردي.درامايي دؤبالذكراو بؤزماني كو-6 

 
 
 
 
 ض جؤرة زجنرية درامايةكت ثيَباشرتة تةماشايي بكةي؟ -17
 )    (  دامايي كؤمةالَيةتي.-1
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 )    (                             درامايي ميَذووي .-2
 )    (                درامايي كؤميدي.-3
 )    (   درامايي ئايين.-4
ضةن ثالَنةريَكني بؤ ئةوةي تةماشاي دراماو فيلم بكةي ئةمانةويَ  ئةو برطانةي اليي خوارةوة-18

 رات لة بارةيانةوة بزانني .

 زؤرجار  ثالَنةرةكان 
هةنديَ 
 جار

زر 
 ؤبةكةمي

    ( بؤ خؤشي و كات بةسةر بردن.1
    ( بؤ ئةوةي لةشتة دوبارة بوةكاني رؤذانة خؤم دورخبةمةوة.2
    .( بينيين داما هيَمنم ئةكاتةوة3
    ( راهاتوم رؤذانة تةماشاي فيلم دراما بكةم.4
    ( بؤزانيين داب ونةرييت طةالني ديكة.5
    ( يارمةتي دةرة بؤزانيين طرفت و كيَشة جياوازةكان .6
( بيين دراماو فيلم هؤكاريَكة بؤئةوةي لة طةلَ هاوريَ و مالَة وة 7

 طفتو طؤي زياتر بكةين
   

    اتر ئةمبسيَتة دةورو بةرمةوة  .( بينيين دراما زي8
    ( بؤزاخاوي ميَشك و دور كةوتنة لة واقيع  .9
    (  فيَري هةنديَ شتم دةكات لةواقيعدا فيَري نامب .13

 
( لةوكةنالَانة كامانةن كةزياتر لةواني تر ليَانةوة تةماشاي دراماو فيلم دةكةي؟ 3سيان )  –19

 تةوة بيان بيان نوسة(.)تكاية بةثيّ طرنطرتينيان بةال
1–  ......................................................................... 

      2.............................................................................. 
     3-  ........................................................................ 

 ثانيًا: عالقة المرأة العراقية بالدراما التلفزيونية العربية؟ 
 تةماشاي درامايي تةلةفيزؤني عةرةبي دةكةي؟  –23
 (22زؤر جار.                                           )    (     بضؤ بؤثرسياري )-1  
 (22بضؤ بؤثرسياري  ) )    (   هةنديَ جار-2 
 )    (   كةمي ً. زؤر بة-3 
 )    (                 نةخيَر.-4 
 
 
 
 
 
    
 بؤضي تةماشايي دراماي عةرةبي ناكةي ؟ -21
 )    (                              ئاسيت نواندن و ئةداو دةرهيَناني الوازة. -1
 ()                                               شيت نامةنتيقي ثيشَكةدةكات.-2
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 )    (                              بابةتةكاني دوبارة و بيَسودن .-3
 )    (                                           طفتوطؤكاني دريَذ و بيَزار كةرن .-4
 )    (                  كامت نية تةماشايايي بكةم. -5
 )    (                   سةرنج راكيَش نية.  -6
 )    (       تيَربومة لةتةماشاكردني درامايي عةرةبي حةزةكةم تةماشاي دراماي تر بكةم.  -7
 )    (                                رانةهاتوم تةماشايي بكةم.-8
 هؤكاريَكي تر بتةويَ بيلَيَي .......... ..................................................-9
 كي عةرةبي زياتر بةالتةوة سةرنج راكيَشرتة ؟ض دراماية  –00
 )    (    درامايي ميسري.-1
 )    (    درامايي سووري.-2
 )    (    درامايي ئةردةني.-3
 )    (    درامايي خلييجي.-4
 )    (    درامايي عيَراقي.-5
 ثيَت واية  روداواويي ناو دراما عةرةبية كان واقعني؟  –03
 )    (                         بةلَيَ-1
 )    (                        تارادةيةك.-2
 )    (                          نةخيَر -3
 )    (         ناتوامن راخيؤمي لة بارةوة بلَيَم. -4

 عالقة املرأة العراقية باملسلسالت املدبلجة؟ -ثالثاً:
 تةماشايي درامايي دؤبالذكراو دةكةي؟–24
 (26)    (      بضؤ بؤ ثرسياري )                                جار.زؤر -1
 (26بضؤ بؤ ثرسياري ) )    (     هةنديَ جارً.-2
 )    (                  زؤر بةكةمي.-3
 نةخيَر.                                                             )    (-4
 الذ كراو ناكةيي ؟ بؤضي تةماشاي درامايي دؤب-05
 )   (                  كامت نية .-1
  )   (                 روداوةكاني دورودريَذن .-2
 دبالذم ثيقبؤل نية ، ضونكة دةنط و جوالنةوةي دةمي هونةرمةندةكان -3
 )   (          لةطةلَ يةكدانني                                                                        
   ئاماجنةكاني خةيالَنب ولةطةلَ واقيعدا ناطوجنيَن                          )   (-4
 ئةو هةلَسوكةوت و بةهايانةيي ثيَشكةشي دةكات لة طةلَ-5
 بريو باوةرم ناطوجنيَ.                                                                         )   ( 
 )   (           .يَوازي باسكردني بابةتةكاني ناو دراماكة واقيعيننيش -6
 )   (                           .ذمارةي ئةلَقةكاني زؤرن -7
  رانةهاتوم تةماشيي بكةم                                                               )   (-8
  )   (           .ني جل و بةرطي هونةر مةندةكان ثؤشتة ن -9 

 )   (                               ثةيوةندي ذن وثياوةكان نا شةرعني.  -13
  )   (                                             لةقتةي رؤمانسي زؤر تياية . -11
 )   (                       وشةو زاراوةي نةشياو.-12
 )   (     كسي تياية.ويَنةي روت و كرداري سيَ-13
 )   (      مالَةوة ناهيلَن تةماشايي بكةم . 14
 هؤكاريَكي تر بتةويَ بيلَيَي .....................................................  -15
 
 
 
ئةم برطانةي اليي خوارةوة كة هؤكارن بؤ ئةوةي تةماشايي درامايي دؤالذ كراو بكةي ئةمانةوي -26

  ةيانةوة بزانني .رات لة بار
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 نةخيَر هةندَجار زؤر جا برطةكان
    ( هةلَويَسيت وروروذيَنةرو  روداوي بةخرؤشي تياية.1
    ( بابةتةكاني باسي خؤشةويسيت و رؤمانسي دةكات .2
    ( موعجييب ئةدايي هونةرمةندةكامن.3
 ( موعجييب هةلَسوكةوت و رةفتاري هونةرمةندةكامن ، هةستةكةم بةالي4

 خؤياندا رام دةكيَشن.
   

    ( بؤئةوةي كلتورو داب و نةرييت والَتةبيانيةكان بزامن.5
( بؤزانيين ئاسيت ذياني خةلَكاني تر كةلة ض  ئاستيَكي كؤمةلَايةتي و 6

 ئابوريدا دةذين.
   

    ( ليَنانةوة فيَر ئةو شتانة دةمب كةلة دةورو بةري خؤمدا نني . 7
لَسوكةومت دةكات لة مةواقيفي تةيبةتدا ،و ئةزمونيان ( فيَري ضؤنيَيت هة8

 ليَةوة فيَر دةمب بؤ مامةلَة كردمن لة طةلَ خةلَكاني تردا.
   

( يارمةتيدةرة بؤ ئةوةيي رايي تايبةتيم هةبيَ لةسةر ئةوشتانةي لة دةورو 9
 بةرمدا رودةدةن.

   

كاتي ( دةرفةتيَكة بؤ كات بةسةر بردمن لة طةلَ مالَةوةدا لة 13
 تةماشاكردنياندا.

   

    ( تةماشاكردني بيَتاقةتيم دةرةويَنيَتةوة  و هةست بة خوشي دةكةم .11
    ( خؤشم نازانك راهاتوم رؤذانة تةماشايي دةكةم .12
 دورم دةخاتةوة لةسةرقالَيي رؤذانة .13
هةمو خةلَك تةماشاي دةكات ،ئةطةر تةماشايي نةكةم لة خةلَكي  -14

 .دادةبريَم 

   

    (شتيَكي  تر بتةويَ بيلَيَي...............................................15
 
 

   

  
 )دةتواني زياد لة دانةيةك دياري بكةي(ئارةزوت لة ماشاكردني ض درامايةكي دؤبالذكراوة؟ -07
 )    (                         درامايي مةكسيكي . -1
 )    (              درامايي توركي.-2
 )    (              درامايي كؤري.-3
 )    (              درامايي ياباني.-4
 )    (              دامايي ئيسثاني. -5
 )    (              درامايي ئيَراني.-6
 شتيَكيرت بتةويَبيلَيَي.... ...........................................  ..............  .-7
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 065 

ئةو برطانةيي اليي خوارةوة ثةيوةنديان بةفيلمي سيَكسيةوة هةية ئةمانةويَيي رات لة  -28
  بارةيانةوة بزانني .

 ثيَموانية   نازامن  ثيَمواية  برطةكان
    ( فيلمي بياني كاريطةري خراثي هةية لةسةر بة هايي كؤمةلَطة.1
    ةكةن.( زؤربةي طةجنان تةماشايي فيلمي سيَكسي د2
    ( ريَذةيةك لة  ذن و ميَردي طةنج تةماشاي فَيَلمي سيَكسي دةكةن.3
    ( ريَذةيةك لة كضان تةماشايي فيلمي سيَكسي دةكةن .4
    ( تةماشا كردني فيلمي سيَكسي كاردةكات سةر ثةيوةندي هاوسةرطريي. 5
كةن بةريَطةي ( ريَذةيةك لة كضان تةماشايي ويَنةي روت و فيلمي سيَكسي دة6

 بلوتوسي مؤبايل.
   

       ( سانسؤرخستنةسةر نوسينطةيي فرؤشتين فيلمي نةشياو كاريَكي ثيَويستة  .7
: ًً  عالقة المرأة العراقية بالدراما التلفزيونية العراقية باللغة العربية والكردية. -رابعًا
 تةماشايي درامايي عةرةبي عيَراقي دةكةيي؟ -29
 )    (                                           زؤر جار -1
 )    (                 هةندي َجار.-2
 )    (                 زؤر بةكةمي.-3
 )    (                   نةخيَر .-4
 بؤضي تةماشايي درامايي عةرةبي عيَراقي ناكةيي ؟ )دةتواني زياد لة دانةيةك هةلَبذيَري (-32
 )   (   ةند و دةرهيَناني الوازة.ئاسيت هونةرم -1
 )   (  شيت نا مةنتقي و ناواقيعي ثيَشكةشدةكات .-2
 )   (    بابة تةكاني دوو بارة و  بيَسودن.-3
 )   (    طفتو طؤكاني دريَذو بيَزار كةرن .-4
 )   (     كامت نية تةماشايي بكةم.-5
 )   (      سةرنج اكيَش نية . -6
 )   (     يي بكةم.رانةهاتوم تةماشا-7
   )   (         كاتي منايشكردني لةطةلَمدا ناطوجنيَ.                                     -8
 )   (                                                         لةزماني عةرةبي تيَناطةم.-9
 )   (                باس لة واقيعي كؤمةلَطةيي كوردي ناكات .-13
 هؤكاريَكي تر بتةويَ بيلَيَي......................................................... -11
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ئةو كةنالَانة كامانةن ليَانةوة تةماشايي درامايي عةرةبي عيَراقي دةكةي   )دةتواني زياد لة -31
 ة (كةنالَيَك دياري بكةيي بةالَم بةثيَ طرنطرتينيان بةالتةوة دياريان بك

 ..........................................-1شةريقية                                        -1
 .......................................... -0سؤمةرية                                       -0
 ..........................................-3بةغدادية                                       -3
 ..........................................-4عيَراقية                                         -4
  ..........................................-5كةنالَيَكي تي تةويَ بيلَيَي               -5
بة درامايي عةرةبي عيَراقيةوة هةية ئةمانةويَ رات ئةو برطانةيي اليي خوارةوة ثةيوةنديان -30

 لة بارةيانةوة بزانيَن . 
 

لةطةلَي  راكان
 دام

رام نية 
 لةبارةيةوة

رام 
 لةطةلَيدانية

    باري تةندروسيت ذنان دةخاتة رو . عيَراقي درامايي( 31
    ( درامايي عيَرقي باريي كؤمةلَايةتي ذنان دةخاتة روو.32
يَراقي هاني ذناندةدات بوئةوةيي بةشداريي لة كااري سياسايدا   ( درامايي ع33
 . بكةن

   

    ( درامايي عيَراقي باري ذياني ذناني الديَي و دةرةوةي شارةكان دةخاتة رو .34
    ( درامايي عيَراقي باريي ذياني ذنان لة هاندةرن دة خاتة رو.35
    ذن و ثياو لة كؤمةلَطةدا.( درامايي عيَراقي رؤلَي هةية لة يةكساني بوني 36
    ( درامايي عيَراقي ويَنةيةكي سليب و نةطؤراوي ذنان ثيَشكةش دةكات.37
    ( درامايي عيَراقي ويَنةيةكي واقيعي ذنان ثيَشكةشدةكات .38
    ( لة درامايي عيَراقيدا رؤلَة ثةراويَزخراوةكان دةدريَتة ذنان.39
امادا لة ئامانج و سياسةتةكاني رذيَمي ثيَشودا ( خستنةرويي دؤزي ذنان لة در13

 نةبوة .
   

 
 تةماشايي درامايي كوردي دةكةي ؟-33
 (35بضؤ بؤثرسياري ) )  (     زؤر جار. -1
 (35بضؤ بؤ ثرسياري ) )  (    هةنديَ جارا.-2
 (37(ثاشان بؤثرسياري)34بضؤبؤثرسياري) )  (    زؤربةكةمي-3
 ( 37( ثاشان بؤ ثرسياري )34)  ( بضؤ يؤ ثرسياري)                 نةخيَر.-4
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  بؤضي تةماشايي درامايي كورد ناكةي ؟ )دةتواني زياد لة هؤكاريَك ديار بكةي(-34
 )   (      ئاسيت هونةرمةند و دةرهيَناني الوازة. -1
 )   (   شيت نا مةنتقي و ناواقيعي ثيَشكةشدةكات.             -2
 )   (  ي دو بارة بوو  بيَسودن.                           بابة تةكان -3
 )   (   طفتو طؤكاني دريَذو بيَزار كة                                    -4
 )   (                                كاتي ئةلَقةكاني كةمة. -5
 (  )        ذمارةيي ئةلَقةكاني كةمن                                    -6
 كامت نية تةماشايي بكةم.                                        )   ( -7
 رانةهاتوام تةماشايي بكةم.                                       )   (-8
                )   (                            سةرنج راكيَش نية بةالمةوة                                       -9
                   لةزماني كوردي تيَناكةم.                                          )   (                                                       -13
 تةنها واقعي ذناني هةريَمي كوردستان دة خاتة رو     )   (-11

 ويَ دةخات              )   (ذناني ناوضةكاني ديكةي عيَراق ثيشتط
ئةو كةنالَانة كامانةن كة ليَيانةوة تةماشايي درامايي كوردي دةكةي )دةتواني زياد لة -35

 كةنالَيَك دياري بكةي بةلَام كاميام طرنطرتة بةالتةوة لة ثيَشدا دياري بكة (
 ..................................... -1                    كوردسات -1
 ......................................-2                     زاطرؤز     -2
 .. .....................................-T.V                                  3كوردستان  -3
 .......................................-4                      خاك-4
 .......................................-5           نةورؤز-5
 .......................................-6         كةنالَيَكي تر بتةويَبيلَيَي-7
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ئةو براطانةيي الي خوارةوة ثةيوةنديان بة درامايي كورديية وة هةية ئةمانةويَ رات لة -36

  بارةيانةوة بزانني ؟
رام نية  طةلَي داملة راكان

 لةبارةيةوة
رام 

 لةطةلَيدانية

    ( درامايي كوردي باري تةندروسيت ذنان دةخاتة رو.31
    ( درامايي كوردي باريي كؤمةلَايةتي ذنان دةخاتة روو.32
( درامايي كورديي هاني ذناندةدات بوئةوةيي بةشداريي لة كاري 33

 سياسيدا بكةن .
   

اري ذياني ذناني الديَي و دةرةوةي شارةكان دةخاتة ( درامايي كورديي ب34
 رو.

   

    ( درامايي كورديي باريي ذياني ذنان لة هاندةرن دة خاتة رو.35
    ( درامايي كورديي هاني ذنان دة دات بؤخويَدن و فيَر بون36
    ( درامايي كوردي رؤلَي هةية لة يةكساني بوني ذن و ثياودا37
    يي ويَنةيةكي واقيعي ذنان ثيَشكةشدةكات( درامايي كورد38
    ( لة درامايي كورديي رؤلَة ثةراويَزخراوةكان دةدريَتة ذنان39
( خستنةرويي دؤزي ذنان لة درامادا لة ئامانج و سياسةتةكاني رذيَمي 13

 ثيَشودا نةبوة
   

  
 ئايا لة طةلَ زياتر بةشادريكردني ذني لة درامايي تةلةفيزؤنيدا؟ -37
 )    (                             بةلَيَ.  -1
 )    (                نةخيَر.-2
 ثيَشنيازت ضية بؤزياتر بةشداريكردني ذن لة درامايي كوردي وعةرةبي لة عيَراقدا.؟-38

..........................................................................................................
....................................................... 

..........................................................................................................
....................................................... 

ك كةسةبارةت بةدؤزي ذن لةدرامايي كوردي و عةرةبي عيَراقيدا حةزةكةي ض بابةت و اليةنيَ -39
 خبريَنة روزياتر؟

..........................................................................................................
....................................................... 
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..........................................................................................................
....................................................... 

 
 
 
 ض ثيَشنيازيَكت هةية بؤخستنةروي دؤزي ذن لة درامايي كوردي و عةرةبي عيَراقيدا؟ -42

..........................................................................................................
....................................................... 

..........................................................................................................
....................................................... 

 خامسًا: البيانات الشخصية
 .........................................................................)ئازاداي لةنوسينيدا( ناو:-41
 وسينيدا(............................................................... )ئازاداي لةنذمارةتةلةفون:-40
 ......................................................................)ئازاداي لةنوسينيدا( ئيميَلَ:-43
 
 تةمةن:-44

 18-35.              )    ( 
 36-55.              )    ( 
     )    (             بةرةو سةروتر. 55 

 شويَين كاركردن: -45
 )    (                         كومي. فةرمةنابةري حو-1
 )    (             كةرتي تايبةت.-2
 )    (            خؤيَ خوانةن كاةكةيةتي.-3
 )    (                          خويَندكار.-4
 )    (                            كار ناكات.-5
 باري هاوسةرطريي:-46
 )    (              ة.           ضوةتة ثرؤسةي هاوسةرطرييةو -1
 )    (               تاك. -2
 )    (               بيَوةذن. -3
 )    (             بيَوةذن بةهؤي جيابونةوة. -4
 ئاسيت خويَندةواريي-47
 )    (    نةخويَندةوار.-1
 )    (   دةنوسي ودةخويَنيَتةوة..-2
 )    (   خويَندني سةرةتايي .-3
 )    (                               ناوةندي-4
 )    (                                        ئامادةيي .-5
 )    (     زانكؤ.-6
 )    (    خويَندني بالَا .-7
ئاسيت داهاتي مانطانةيي خيَزان  )بريتية لة وبرة بارةيةي هةمو ئةنداماني خيزان بةدةسيت -48

 ديَنن (.
 )    (                 دؤالر.333مرت لة كة-1
 )    (               دؤالر.533كةمرت لة  –دؤالرةوة 333لة -2
 )    (                           دؤالر.733كةمرت لة  -دؤالر3-533
 )    (               دؤالر.1333 كةمرت لة -دالر4-733
 )    (                             دالرةوة. 1333لة سةرويي -5
 ئؤتؤمبيَلي تايبةت بةخؤت هةية؟-49

 )    (      بةلَيَ .-1 
 )    (      نةخيَر.-2 
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 )    (                                                             ئةو خانوةيي تياي دةذي؟-52
 )    (      ئيجار .-1 
 )    (                                                                مؤلَك-2 

 
 
 جؤري ئةو خانوةيي تياي دةذي؟ -51

 )    (                               خانويي سةربةخؤ.-1 
 )    (      شوقة.-2 
 )    (                خانويي الديَ.-3 

 ....................................................................شويَين نيشتة جيَبون : -50
 
 هيض ئةنداميَكي خيَزانةكةتان لةدةروة دةذي  ؟-53

 )    (                                           بةلَيَ.-1 
 )    (                                            نةخيَر.-2 
 ضةن كةس لة ئةنداماني خيَزانةكةتان لة دةرةوة دةذين ؟54

 )    (                                               ها يةك كةس.تةن-1 
 )    (                                    دوو كةس.-2 
 )    (                 زياد لة دوو كةس.                                                         -3 

       
 سوثاست بؤ هاوكاريكردنت

 
        
 تويَذةر

 ئؤمةربليئةمحةد 
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 الملحق الثالث 

 الرسالة في ترجمة المفردات الكردية الواردة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 070 

 ترجمة المفردات الكردية الواردة في الرسالة:
 

 المقابل لها باللغة العربية الكلمة باللغة الكردية 
 عاصفة        طةردةلول 1
 الشمس لم تغب خؤرنةوةزان 0
 ورقة الدفلى   ذالَة 3
 بركة الستسقاء بوكةبةباران 4
 خديجة العرجاء شلةخةجيَ 5
 حلم عم علي                                    خةوةكةي مامة لي 6
 ماذا ذراع ماذا قما                        طةزيضي وجاوي ضي 7
 لعميقةالحياة ا                           ذينيَكي قولَ 8
 حفار البئر                                 بريهةلَكةن   9
 الست الماكرة                         خامني مةكرباز 12
 فوضى ئاذاوة 11
 مزرعة األرز مةرةزة 10
 السالحف أيضَا تطير كيسةلَةكانيش دفرن 13
 عروسة كردستان بوكي كوردستان 14
 أربيل في قديم وحديث داهةوليًر لة كؤن ونويَ 15
 المكان لللعبة شويًنيك بؤ ياري 16
 صقر توار 17
 مأخوذة من عنوان ملحمة )مم وزين( مةمي ئاالن 18
 آالم شعب ذاني طةل  19
 نحو شمس بةرةو خؤر 02
 أسم دلع للكلمة شيركو رؤشيَ 01
 شبر من الحدود بستيَك سنور 00
 عاشت العروسة.. عاشت حرية كردستان انبذي بوك و بذي  ئازادي كوردست 03
 عبور من الغبار ثةرينةوةلةتةم 04
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 الملحق الرابــع

 الجـداول التفصيلية
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 توزيع عينة عينة الدراسة طبقًا لجهة العمل:  -1

 (1جدول رقم )
 توزيع عينة الدراسة طبقًا لنوع العمل 

 )%(  ) ا(  جهة العمل

 121 حكوميااااة
87 

 12 خاصااااة
09 

 06 تعمل لحسابها
04 

 133 139 المجمــوع

 (0جدول رقم )
 توزيع عينة الدراسة طبقًا لمتوسط الدخل الشهري لدى أسر المبحوثات  

 )%(   ) ا( متوسط الدخل

 11 42 دوالر 333أقل من 

 94 دوالر  533دوالر إلي أقل من  333من 
24 

 83 دوالر  733دوالر إلي أقل من  533من 
23 

 81 دوالر  1333دوالر إلي أقل من  733من 
21 

 95 دوالر فأكثااار  1333من 
24 

 133 392 المجمــوع

 
 (3جدول رقم  )

 توزيع عينة الدراسة طبقًا المتالا السيارة الشخصية  
 )%(   ) ا(  امتالا السيارة الشخصية

 84 328 ال

 64 نعم
16 

 133 392 المجمــوع
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 توزيع عينة الدراسة طبقًا لنوع ملكية السكن الذي تقطن به المبحوثات . -5/4
 (4جدول رقم )

 توزيع عينة الدراسة طبقًا لنوع ملكية السكن الذي تقطن به المبحوثات  
 ) % (            ) ا (  نوع ملكية السكن

 69 269 ماالك

 31 123 إيجااار

 133 392 المجمــوع

 ة الدراسة طبقًا لنوع السكن: توزيع عين -5/5

 (5جدول رقم  )
 توزيع عينة الدراسة طبقًا لنوع السكن  

 )%(   ) ا(  نوع السكن

 74 19 فيال

 05 85 بيت ريفااي

 22 288 شاااااقة

 133 392 المجموع 

 (6جدول رقم  )
   توزيع عينة الدراسة طبقًا ألسر المبحوثات التي لديهن أفراد مقيمين في الخارخ

 ) % (   ) ا (  األسر التي لديها أفراد

 39 154 نعااام

 61 238 ال

 133 392 المجمــوع
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 (7جدول رقم  )

 توزيع عينة الدراسة طبقًا لعدد األفراد المبحوثات المقيمين في الخارخ.

 

 )%(  ) ا( عدد األفراد

 33 46 واحاد فقط

 13 23 إثناااان

 57 88 إثنااان فأكثار

 133 154 موعلمجا
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 ـامس ـــــــــالملحق الخـ

 وم البيانيــةــالرس
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 خصائص العينة
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 المبحوثات وعادات متابعـتهن للدراما التلفزيونية 
 

 
 المبحوثات وفقًا لكثافة متابعة الدراما التلفزيونية

 
 

  
 توزيع المبحوثات وفقًا للمتابعة النشطة

 

 


