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Abstract
The study (content analysis programs for women in the Arab
channel (is) space) researcher used the descriptive analytical
method to reach valid conclusions and matching study aims to:
1. Identify how interesting channel for Arab Women (are)
important Arab women's issues.
2. Stand on the order of the agenda issues of the screen
channel (is) for women.
3. Know the size of educational programs and education
provided by the channel (is).
4. What is the size of interest slides problems with larger
proportions in the community of women goal of working
women, farming, nomadic.
The study found a set of results was highlighted:
1. Not taking into account the specialized media for women to
environmental characteristics and social and economic
development.
2. Software lacks many of the scientific criteria and media
properties.
3. Petty tyranny of entertainment programs.
4. Attention to women's issues educated and wealthy in the
cities and capitals and neglect issues and minor problems of
women.
To achieve the objectives of the study are distributed research
on three chapters:

1 - Chapter I: methodological framework, which included a
research problem and the importance of the aim of the
research and the limits of research and research methodology.
2 - Chapter II: the theoretical framework, addressing media
specialist and specialized television channels and women and
communication technology, media properties against women
and the image of women in the Arab specialized Vdaúyatea.
3 - Chapter III: contains analytical effort through monitoring and
follow-up of the firmware in the channel.

ملخص البحث
تناولت الدراسة (تحليل مضمون البرامج الموجهة للمرأة العربية في قناة (هي) الفضاايية)
اسااتمد الباحااا الماانهج الوااافي التحليلااي للتوااال جلااص اسااتنتاجات اااحيحة وم اب ااة
وتهدؾ الدراسة جلص:
 .1التعرؾ علص مدى اهتما قناة المرأة العربية (هي) ب ضايا المرأة العربية المهمة.
 .2الوقوؾ علص ترتيب أجندة ال ضايا الم روحة من علص شاشة قناة (هي) المااة
بالمرأة.
 .3معرفة حج البرامج التث يفية والتعليمية الم دمة من قبل قناة (هي).
 .4ما حج االهتما بمشكالت الشرايح ذات النسب األكبر في المجتمع من النساء
المتمثل بالمرأة العاملة  ،الفالحة  ،البدوية .
وتوالت الدراسة جلص مجموعة من النتايج كان من أبرزها:
 .1عد مراعاة اإلعال المتماص للمرأة للماايص البييية واالجتماعية
واالقتاادية.
 .2تفت ر البرامج جلص العديد من المعايير العلمية والماايص اإلعالمية
 .3ؽيان البرامج الترفيهية التافهة.
 .4االهتما ب ضايا المرأة المتعلمة والثرية في المدن والعواا وجهمال قضايا
ومشكالت المرأة البسي ة وؼير المتعلمة والف يرة والعاملة .
ولتح يق أهداؾ الدراسة توزع البحا علص ثالثة فاول:
 -1الفصل األول  :اإل ار المنهجي والذي اشتمل علص مشكلة البحا وأهميته وهدؾ
البحا وحدود البحا ومنهج البحا.
 -2الفصل الثاني :اإل ار النظري جذ تناول اإلعال المتماص وال نوات التلفزيونية
المتمااة والمرأة وتكنولوجيا االتاال ،ماايص اإلعال الموجه للمرأة
واورة المرأة العربية في فضايياتها المتمااة.
 -3الفصل الثالث :احتوى علص الجهد التحليلي من مالل راد ومتابعة البرامج
الثابتة في ال ناة.
(اإلعال المتماص)  ..وظهرت
الفصل األول :اإلطار المنهجي
قنوات متمااة كثيرة منها ما هو
المقدمة
ماص بالعلو الدقي ة  ،وأمرى
نتيجة لت ور الحياة وتع دها ،كان البد
بالرياضة وثالثة بالدين وهكذا.
لإلعالمأن يتجاوب مع الت ور كونه
ومن بين هذا الك الهايل من ال نوات
مالا ا للحياة ،ومع ت ور المجتمع
المتمااة تجد المرأة من يما بها
بدأت تظهر مجاالت عديدة ومستويات
بالذات ويماص لها جعالما وال يتركها
دقي ة من اإلعال النوعي أ لق عليه
بعيدا عن االهتما بل يحفزها علص

التواال مع العال عبر قنوات مااة
بها ت رح قضاياها وآراءها وتعالج
همومها ،وأحيانا تحاول سحبها جلص
مساحات ؼريبة وشاذة عن الاورة
النموذجية التي يراد لهاأن تسود.
ولهذا السبب تأتيأهمية هذه الدراسة في
محاولة لتسلي الضوء علص اإلعال
المتماص بالمرأة ومحاولة ت يي
ودراسة أبعاده االتاالية واالجتماعية
والث افية.
وارتأيناأن ال ت تار دراستنا علص
الجوانب النظرية والمنهجية بل التوجه
جلص الدراسة الميدانية الت بي ية لن ؾ عند
الواقع الفعلي لدور هذا اإلعال من
مالل جمضاعإحدى هذه ال نوات
المااة بالمرأةجلص الدراسة والمتابعة
ومن ث محاولة المروج بما يدع دور
هذه ال نوات ويرت ي بها.

مشكلة البحث
يعد تحديد المشكلة من أه الم وات
علص اإل الق وعليها ت و البحوا
العلمية ،وكثيرا ما تتشابك وتتع د ؼير
انه بالتشميص السلي يمكن التوال جلص
()1
المشكالت الح ي ية وتحديدها.
فالمشكلة هي موقؾ ؼامض ال نجد له
()2
تفسيرا محددا.
وت تضي األاول العلمية ضرورة أن ال
تنشا فكرة البحا العلمي من فراغ وعلص
هذا األساس فان السمة الرييسية جلص
تميز البحوا العلمية أن تكون ذات
مشكلة محددة في حاجة جلص من يتادى
لها بالدراسة والتحليل من جوانبها
()3
المتعددة.
(والمشكلة هي كل قضية يمكن
جدراكهاأو مالحظتها ويحي بها شيء
()4
من الؽموض).
تعاني المرأة العربية من ظروؾ
ومشكالت ال حار لها مما يستوجب أن
ي د لها م اب واع ومنفتح في محاولة
إلمراجها مما هي فيه واالن الق بها
جلص عوال جديدة مارج حدودها الزمانية
والمكانية والتي ؼالبا ما تكون م يدة

بحك المجتمع والظروؾ ولكي يكون
هذا الم اب فاعال ال بد أن يتوجه لها
بالذات مما استوجب وجود قنوات
جعالمية متمااة بهذا الشأن تحمل
رسالة المرأة وتتواال معها في عار
الت د والتكنولوجياواألقمار الاناعية.
ولكن كيؾ يمكن ان تكون اورة هذه
ال نوات الفضايية المتمااة بالمرأة
ومن هي المرأة التي تتوجه جليها وماهو
شكل الم اب االعالمي التربوي
االجتماعي الموجه اليها  ..ومضمونه
وكيؾ يؤثر فيها ويتأثر بها ..ظهرت
الحاجة لتتبع ودراسة مثل تلك النماذج
وبيان مااياها ومعوقاتها ،والوقوؾ
بأبعادها
المشكلة
بيعة
علص
والضرورات التي تستوجبها الدراسة
حتص يمكن لل ايمين علص مثل تلك
المشروعات اإلعالميةجدراكأهميةدور
المرأة في المجتمعات العربية وبالتالي
تشكيل الم اب علص أسس علمية وتهيية
المت لبات وتوظيفه لمدمة أؼراض
سليمة ونافعة

أهمية البحث
يستمد البحا أهميته من المشكلة التي
يتادى لها جذ استوجب تفحص دور
وسايل اإلعال المتماص بالمرأة في
والتنمية والترويج
التث يؾ والتعلي
لمبادئ ح وق اإلنسان والديم را ية الن
دراسة مثل هذا الموضوع يمكنأن يسه
في توفير بيانات تمد ال ايمين علص هذه
الوسايل في ت وير برامجه وف ا لعملية
التؽيير والبناء االجتماعي.

هدف البحث
 -1يسعص البحا للتعرؾ علص
مدى اهتما قناة (هي) ب ضايا
المرأة العربية المهمة.
 -2الوقوؾ علص أجندة ال ضايا
الم روحة من علص شاشة قناة
(هي) المتمااة اعالميا
بالمرأة.

حدود البحث

تناول البحا في جانبه النظري ،اإلعال
المتماص ،سماته ومميزاته وأهدافه
وكذلك بيعة اإلعالمالنسوي وم ابه
الموجه للمرأة السيما المرأة العربية في
عار العلو والتكنولوجيا.
وتتمثل حدود البحا بـ :
 -1المجال الموضوع:
من اجل التعرؾ علص قضيا المرأة في
اإلعال المتماص امتيرت قناة المرأة
العربية (هي) الفضايية كونها أول قناة
عربية متمااة بالمرأة و لسهولة
است اب ال ناة علص اؼلب األقمار
الاناعية دون وجود تشويش علص
ترددها .
 -2المجال الزماني:
لؽرض الحاول علص تاورات ل ضايا
المرأة العربية في ال نوات الفضايية
امتار الباحا ثالا أشهر لمتابعة برامج
قناة المرأة العربية ( هي ) بدءا من
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منهج البحث
يعد هذا البحا من البحوا الوافية
التي تهدؾ جلص دراسة الواقع أو الظاهرة
كما توجد في الواقع ويهت بوافها
وافا دقي ا ويعبر عنها تعبيرا كيفيا أو
()5
تعبيرا كميا.
وي و المنهج الوافي علص راد
ومتابعة دقي ة لظاهرة أو حدا معين
ب ري ة كمية أو نوعية في فترة زمنية
معينة أو عدة فترات من اجل التعرؾ
علص الظاهرة وتعميمها تساعد في فه
()6
الواقع وت ويره.
ولذلك استعنا ب ري ة تحليل المضمون
الذي يعرفه كلوزكريندروؾ  :هو احد
األساليب البحثية التي تستمد في تحليل
المواد اإلعالمية بهدؾ التوال جلص
احيحة
واستنتاجات
استدالالت
وم اب ة في حالة جعادة البحا أو
التحليل (.)replecable

الفصل الثاني :اإلطار النظري
الفضائيات المتخصصة بالمرأة
اإلعالم:

يعرؾ د .جبراهيمإماماإلعالمبأنه "تزويد
الناس بأكبر قدر من المعلومات
الاحيحة ،والح ايق الواضحة التي
يمكن التثبت من احتها أو دقتها بالنسبة
()8
للمادر الذي تنبع منه".
ويعرفه مبراء اإلعال "بأنه الن ل الحي
والموضوعي لألمبار والمعلومات
بإحدى وسايل اإلعال ،أوجنه ن ل األمبار
وال يهدفألي ؼرض سوى اإلعال ذاته
وبين
بينه
التمييز
لؽرض
()9
األنواعاألمرى.
اإلعالم المتخصص
جن ثورة الت ور التكنولوجي في مجال
االتااالت م لع التسعينات من ال رن
الماضي انعكس علص اإلعال الذي
استوجب ظهور جعال متماص
استجابة بيعية لت ور الحياة وت د
العلو وتعدد وسايل االتاال و تشابكها
وظهور علو جديدة ترب بين العلو
ال ديمة وتستنب منها نظريات حديثة في
عال الفضاييات واالتااالت عبر
األقمار الاناعية .وبسبب الحاجة جلص
التماص في مجاالت اإلعال ومواكبة
الت د الث افي والمعلوماتي ظهرت
وسايل جعالمية مااة بالعلو الدقي ة،
باألسرة  ،بالث افة  ،بالرياضة بالمرأة
وؼيرها ولهذا النوع من اإلعال العديد
من الدراسات وحددت مااياه
ووظايفه ومستوياته.
ويعرؾ اإلعال المتماص علص انه
"ذلك النوع الذي يما ب فية أو
ق اعات مااة من المجتمع وي اد بها
التي تعالجفنا واحدا دون الفنون في
الحياة وال تتعداه جلص سواه وهي ؼالبا ما
تكون موجهة جلص النمبة والذين يرون
جن له أفكارا مااة به و موح نحو
()11
التعمق في ميدان دون سواه".
"ويعتمد اإلعال المتماص علص ركنين
أساسيين هما المادة المتمااة،
والجمهور المتماص ،وهناك م ومات
اعتمدها اإلعال المتماص وهي
الجمهور المتميز ،المجال المتميز،

المتميز

الكادر
المتميز.
ويعد اإلعال المتماص أداة مهمة في
دفع عجلة التنمية وضمان استمراريتها
في ن ل المعلومات من اجل ملق اإلنسان
الواعي المؤمن بالتماص في زمن
التع يدات االجتماعية والتكنولوجية
والنفسية بل جن التماص وال حد
(تماص التماص) وال شك فان
اإلعال كونه مرآة للحياة نايب من
ذلك .ل د جاء اإلعال النسوي مثال نتيجة
حاجة المجتمع لهذا النوع من اإلعال .
القنوات التلفزيونية المتخصصة:
هي جحدى ثمار تكنولوجيا االتاال
الحديثة التي وفرت نظاما ممتلفا كليا
عن األنظمة الساب ة تمثل في االتاال
باتجاهين وامتلفت هذه التمااات
منها قنوات جمباريةوأمرى ترفيهية
متمااة بالموسي ص والدراما واألفال ،
وأمرى ث افية ورياضية وتعليمية ونوع
العل
ب ضايا
متماص
آمر
()12
والتكنولوجيا.
وتعد ال نوات المهتمة بشؤون المرأة
واحدة من أه ال نوات المتمااة
نظرا التساع قاعدة جمهورها وأهميته.
االتصاالت
المرأةوتكنولوجيا
الفضائية:جن الت د العلمي والت ني في
المجتمع الحديا يوجب علىكل فرد ذكر
كان أمأنثىأن يحا الم ص ليلحق بالركب
وجالأابح معزوال مهمشا .
ماذا عنالمرأة التي هي في معظ أنحاء
العال السيما الدول النامية ت ؾ بم وات
متأمرة عن الرجل نظرا ل بيعة األمور
االجتماعية والث افية والع ايدية والنفسية
السايدة في تلك المجتمعات  .هذا الواقع
يجعلنا أمامتساؤل ملح ترى كيؾ هو
حالها وعالقتها بالت ورات التكنولوجية
والعلمية واالتاالية؟.
ل د شهد العار الحديا جهودا مكثفة
علص المستويات الدولية والمحلية من
جانب المرأة ومؤيديها للنهوض بواقعها
ومساعدتها في الحاول علص ح وقها
()11

وأسلوب

المعالجة

وتجاوز النظرة الت ليدية والمتملفة التي
وضعت المرأة في من ة الظل .ولعل
الدور الكبير
الذي تلعبه وسايل االتاال واإلعال له
الريادة في هذا المجال بانت ال اوت
المرأة وفاعالياتها ونشا ها من الهامش
الص المركز بعدها ناؾ المجتمع
واانعة الرجال وا االجيال .
جناإلعال الموجه جلص شريحة معينة
كالجمهور النسوي يواجه نوعا من
الاعوبة باتجاه حار وقياس اآلثار
التي تملفها شاشة التلفزيون علص المرأة
سلبا وجيجابا ،وهذا ما يدعو جلىأن تمضع
البرامج المنتجة للمرأةجلص العديد من
المعايير العلمية والماايص اإلعالمية..
وال بد لهذه البرامج أن تعتمد الايػ
والمفاهي التي تحدد ما ي لب من
التلفزيون جيااله من أفكار وقي ووقايع
ممتلفة ته المرأة التي تعد اليو
أهمأهداؾ العملية التنموية والتربوية في
المجتمع.
خصائص اإلعالم الموجه إلىالمرأة:
من جملة الماايص التي البد لإلعال
الموجه جلىالمرأةأو الجمهور النسوي
التمتع بها هي:
 .1ماايص النمو النفسي وكيفية
ت بيق الح ايق السيكولوجية
حدود
في
للمرأة
جمكانياتالتلفزيون.
 .2عند جنتاج البرامج للمرأة البد
من معرفة مستوى النضج
الفكري والعلمي لها.
المرأة
اتجاهات
 .3تحديد
وحاجاتها ومشكالتها في
البييات الممتلفة الحضرية
والريفية.
 .4توضيح مفهو ث افة المرأة
ووجوب انت الها من موقع
(المستبعد االجتماعي) او
المهمش االجتماعي الص موقع
(ال ايد االجتماعي) الذي يبني

االنسان والجيل ويعيد اللون
االمضر الص جذيب الحياة
 .5تحديد أهدافاإلنتاج البرامجي
الموجه للمرأة مع مراعاةأن
تتالي مع عملية التنمية
المااة بها .
جن جمهور مثل جمهور المرأة ال بد أن
يعكس ماايص تمتلؾ عن ماايص
الرجل النالمرأةأكثر حساسية وتعرضا
لتؽييرات البييية االجتماعية واالقتاادية
ومن ث فان وسايل اإلعال عليها أن
تراعي هذه الماايص عند جعدادها
للبرامج المتعل ة بالجمهور النسوي.
صورة المرأة العربية في فضائياتها
المتخصصة
هنا يجدر بنا أن نثير التساؤل :أي
اورة للمرأة تبثها هذه المح ات
الفضايية ،هل هي اورة بيعية للمرأة
العربية ،وأيامرأة هذه ،فهل تمثل
المرأةاألميةأو الف يرة وهي بالنسبة
الكبرى من النساء في عالمنا العربي ..أ
هل تمثل المرأة العاملةالتي ت ضي يومها
ال ويل في كسب الرزق لتعود في آمر
النهار لممارسة دورها األمر في
المنزلهل هي المرأة المتعلمة والمث فة
التي تحاول أن تح ق ذاتها وتسعص
جاهدة لكسر حاجز الامت بالنسبة
لح وقها ومشاكلها هنا نعود للتذكير بان
العولمة قد حولت ملكية اإلعال من
الدول جلص ال اع الماص ،أي في أيدي
عدد قليل من األفراد مما يعني"جن
ق اعات واسعة من المجتمع -وليس
المرأة وحدها -لن تجد لها أية ساحة
للتعبير عبر هذه الوسايل  ،ف د تحولت
تركيبة اإلعال من أداة لث افة الـناسإلص
شركة مااة عابرة للحدود وال ارات
()13
ناشرة للث افة الواحدة.
يفترض أنتكون مهمة اإلعال النسايي
بنايية وتربوية تهدؾ جلص االرت اء بفكر
المرأة نحو آفاق اشمل وابعد بحيا
يؤدي دوره كحل ة مستمرة من التعلي
والتربية والتث يؾ جالجن واقع اإلعال

الموجه للمرأة يؤكد انه مارس تهميشا
لفكرها وتعامل معها علص جنها جسد
وحسب من مالل البرامج الترفيهية
التافهة وجشؽال جزء من ساعات البا
وافحات الاحؾ بموضوعات التي
تحار اهتمامات المرأة بدايرة ضي ة
تن لق من االهتما بالشكل وتنتهي أليه
بدءابالموضةواألزياءواإلكسسوارات
وبرامج الدعاية وعمليات التجميل
وانتهاءا بكيفية استؽالل المرأةجمكانياتها
الشكلية والمظهرية للفت انتباه اآلمر.
()14

وتشير الدكتورة جرادة زيدان الجبوري
جلص (قاور اإلعال في معظ أرجاء
العالمعن تناول قضايا وت ديمهما المرأة
بشكل نم ي سلبي ال ينسج مع دور
()15
اإلعالمفي التنمية األساسية).
وانت دت دراسات أمريكية عد تساوي
الفرص في التادي للوظايؾ الحكومية
المهمة بين المرأة والرجل في اؼلب
المجتمعات (وان النساء يعملن دعامات
علص مسرح األحداا بان يكن حاضرات
مرييات دون أن تسمع أاواتهن في
()16
مناسبات وظيفية واجتماعية ممتلفة.
ويؤكد ت رير لليونسكو علص انه ال يمكن
فه واقع المرأة في اإلعال دون فه
أوسع للمجتمع والفضاء العا الذي
يتحرك فيه باعتباره موضوعا معزوال
ومجزيا كما لوكان في اإلمكان تحليل
عالقة المرأة بوسايل اإلعالمواياؼة
م ترحات لتؽييرها دون الرجوع جلص
مجموعة العوامل االجتماعية المتضمنة
جي مجموع النظا االجتماعي الذي
تكسب فيه هذه العالقةسماتها المااة
وديناميكيتها المااة.
ل د كان الن اش حتص الماضي ال ريب
مناب علص الاور التي ترسلها وسايل
أابح
الؽربية ..واليو
اإلعال
الم روح هو اؼتراب الاورة التي
ت رحها فضاييات وأجهزة التلفزيون
العربيةعن واقع المرأة بل وملق اور
جديدة تجعل معظ النساء العربيات

ي دمن علص التشبه بها  ،كل ذلك دون
تحويل أو تؽيير ح ي ي في واقع المرأة
ودورها في المجتمع  ،فأابح ال ايمون
علص هذه األجهزة مسؤولون عن نشر
ث افة هي في مضمونها س حية وتافهة
وأابح الهدؾ الح ي ي هو المتعة
والتسلية والترفيه في جو من المنافسة
الشديدة بين ال نوات العربية .
ل د أابح الفضاء اإلعالمي التلفزيوني
مليء بالاور ( )Imagesالتي تساه
في ملق ث افة جديدة تعتمد في مجملها
علص الحسيات وتهمل الث افة االالية
وال ي ،وفي كثير من األحيان فيها ظل
ح ي ي للمرأة التي ت ع فريسة لهذه
الاور وتنزلق في مجال ت ليدها دون
جدراك منها أو وعي ح ي ي.
جن هذا يعود بال بع جلص تحول المح ات
التلفزيونيةجلص (سلعة) من الواجب
تسوي ها ولكن األه في األمر هو انعدا
توفر مراي اجتماعية لتلك البرامج جال
في النادر.
وت ول د  .منص الحديدي أستاذة بكلية
اإلعال جامعة ال اهرة"رؼ الواقع
الحالي الذي يشير جلص تزايد االهتما
ب ضايا المرأةوأوضاعها ،جال انه مازال
يعاني من نم ية المعالجة وت ليدية
التناول ،وقد تمثل ذلك في عملية
االهتما جالعالمي الموسمي أو الوقتي
ب ضايا المرأةأو ما يعرؾ بالحدا
المثير ،كذلك التركيز علص بعض
ال ضايا الثانوية أو ؼير الت ليدية دون
الموض في جوهر قضايا المرأة
ومشكالتها ،وتركز االهتما علص قضايا
ومشكالت الشرايح العليا من نساء
المدن والعواا وعلص مشكالت المرأة
في مراحل الماوبة واإلنجاب دون
االهتما بمشكالت المرأة في المرحلة
وهيمنةاإلعال
التالية،
العمرية
االستهالكي الذي يوظؾ المرأة في
()11
اإلعالن .
وتشير الدكتورة جيهان رشتي
أستاذةاإلعال في كلية اإلعال جامعة

ال اهرة "جن مشاركة العناار النسايية
المتمااة في التحليل السياسي
واالقتاادي واالجتماعي لألحداا
المهمة مازالت هامشية  ،كما ي ل
االعتماد علص المرأة كمادر لألمبار
المهمة وال تظهر جال ال ليل من
المعلومات عن المرأة البدوية أوالريفية
أوالمرأة في األحياء الشعبية أوالمرأة
()18
المعيلة والعاملة".
وتدور اؼلب المضامين اإلعالمية
لل نوات الفضايية الممااة للمرأة
حول أمور ال هي والم بخ واألزياء
والتجميل والموضة ورعاية األ فال
والزوج فضال عن المشكالت العايلية
واألسرية والعا فية.
وتشير بعض الت ارير جلىإن نايب
المرأة الريفية في المضمون الاحفي
الماري مثال ال يزيد عن  %3.2ويكاد
يكون االهتما بالمرأة البدوية معدوما،
وتشير ت ارير أمرى علص جنأكثر من
 %81من المضامين الاحفية الموجهة
للنساء تعني بال هي والحياكة والموضة
وتربية األ فال.

الفصل الثالث :تحليل برامج
قناة المرأة العربية(هي)
نبذة تعريفية:
قناة المرأة العربية (هي) واحدة من أه
ال نوات الفضايية المتمااة بشؤون
المرأة العربية وأكثرها انتشارا ..وهي
قناة مااة تعتمد في تمويلها علص
اإلعالنات والدع من بعض رجال
ونساء األعمال ،شعار ال ناة كما يعرض
تكرارا أثناء الفواال بأنها (قناة ألكثر
من مية مليون امرأة عربية) ت تار
موضوعاتها علص المرأة حارا وهي
قناة لبنانية شكال ومضمونا وم رها
بيروت.
تبا ال ناة برامجها علص مدى ()24
ساعة يوميا ،ابتداء من الساعة العاشرة
بتوقيت مكة المكرمة ( )kSAوالسابعة
بتوقيت كرنج ( )GMTتعاد دورتها

البرامجية اليومية ثالا مرات (كل
دورة لمدة  8ساعات).
تملو من األمبار والنشرات السياسية أو
المهمة مالل البرامج الرييسية.
()11
البرامج الرئيسة والثابتة:
 -1من يوم ليوم -:برنامج يعالج
يوميا موضوعا اجتماعيا أو
ث افيا علص ريق البرنامج
الحواري ،ويستضيؾ شهادات
حية وأاحاب امتااص
موضوع
يناقشون
الحل ة،ويتضمن ف رات ممتلفة
المرأة العربية من
ته
الاحافة جلص الاحة والم بخ
والعناية بالشتول والجمال
والبيية ول اءات فنية .وقت
ساعات
ثالا
البرنامج
وناؾ.
 -2ملكات -:برنامج حواري ،
ت دمه ملكة جمال ساب ة
(لبنانية) تستضيؾ في كل
حل ة ملكة جمال لبنانية ساب ة
تتحدا عن تجربتها مع
الجمال وماذا أضافت لها
التجربة وما قدمته هي
للمجتمع باعتبارها سفيرة
برنامج
وهو
لبالدها،
(أسبوعي ويعتبر من البرامج
األساسية في ال ناة).

-3

-4

-5

-6

-1

برنامج
وبس-:
ستارز
أسبوعيترفيهي تستضيؾ فيه
(كاتيا) في كل حل ة فنانا
يمضي
كيؾ
(يعرؾ
يومه).مدة البرنامج ناؾ
ساعة
عالمكشوف -:برنامج أسبوعي
ت دمه اإلعالمية (ماتيلدا فرج
هللا) تعالج من مالله مواضيع
اجتماعية تشكل مادة هامة
للن اش بين ضيوؾ ذوي
امتااص.
جريء جدا -:برنامج حواري
يعرض أول ثالثاء من كل
فيه
تستضيؾ
شهر
اإلعالمية(ماتيلدا فرج هللا)
الث افة
وجه من آعال
والمجتمع واإلعال وؼيرها
في حوار عميق وجريء جدا
تل ي فيه الضوء علص أه
الجوانب الحياتية والنفسية
واالجتماعية لضيفها.
لوك جديد  :برنامج أسبوعي
يعني بكل ما يمص الجمال
والموضة مع (باتريسيا مليفة
) مدة البرنامج ناؾ ساعة
الدراما -:مسلسل (متص أرى
حبيب) مدبلج مدته ساعة
يوميا.

جدول ( )1يوضح معدل تكرار البرامج خالل الدورة البرامجية لفترة الدراسة من
 2112/11/1ولغاية 2112/12/31
ت اس البرنامج وقته
1

من يو ليو

2

ملكات

3
4

ستارز وبس
لوك جديد

5

جريء جدا

يومي
ثالا ساعات وناؾ
أسبوعي
ساعة واحدة
أسبوعي
ناؾ ساعة
أسبوعي
ناؾ ساعة
أول ثالثاء من كل شهر

التكرار

النسبة
المؤوية
% 41.41

13

% 5.99

13

%5.99

91

13

%5.99

3

%1.39

6

عالمكشوؾ

1

الدراما

ساعة
أسبوعي
ساعة
يومي
ساعة واحدة

13

%5.99

12

% 33.18

211
المجموع %111

وعلص اعتبار جن الدورة البرامجية تستمر لمدة ( 8ساعات) أي ما يعادل  481دقي ة تتكرر
ثالا مرات في اليو الواحد (مالل  24ساعة) والن البرامج مالل األسبوع الواحد ثابتة
بالنسبة لنسب البرامج الث افية والترفيهية واإلعالناتسنأمذ عينة برامجية واحدة مالل يو
واحد ونحاول تحليل مضامينها وفق الفيات التالية:
جدول ( )2يوضح وقت البرنامج اليومي بالدقائق ونسبة ومعدل اإلعالنات فيه
ت اس البرنامج

الوقت
بالدقايق

اإلعالنات وقت
البرنامج
الفعلي

1

البرامج التث يفية
 .1من يو ليو
ترفيه أزياء ماكياج
 .1لوك جديد
 .2ستارز وبس

91

15

3

الدراما
61
 .1متص أرى حبيبي
31 MINI SERIE
.2
)(BANANO
91

11
5
15

51
25
15

4

البرامج اإلعالنية
بواس ة 31
 .1العناية
ال بيعة Amana
31
care
عشتار 31
 .2مركز
Ishtar
للجراحة
91
 .3زين األتات

-

31

-

31
31
91

2

211

35

115

31
61

5
11

25
51
15

المالحظات
كمعدل (كل  31دقي ة  5دقايق
جعالنات).
مدة اإلعالنات التي تتملل البرامج
عدى الريبورتاجات اإلعالنية
وف ا للجدول تكون  65دقي ة

وبناء علص ما ت د فان النسب الميوية للفيات تكون كما يلي:
مدة البا الكلية (للدورة البرامجية الواحدة) =  8ساعات
أي 8*61= 481
 -1النسبة الميوية للبرامج التث يفية 11511/481=36،5%
 -2النسبة الميوية للتسلية الماكياج وال بخ والترفيه7500/480=%15,625 :
 -3النسبة الميوية للدراما1511/480=15,625 %
 -4النسبة الميوية للبرامج اإلعالنية 9111 /480 =18،15%

 -5االعالنات ضمن البرامج ؼير اإلعالنية6511 /480=13،5%
المجموع %111
النسبة الميويةلإلعالنات مجتمعة مالل الدورة الواحدة:
%32,25=13,5+18,15
زاوية البرامج التثقيفية:
° 131, 25= 481/ 115 * 361
زاوية برامج الترفيه والماكياج واألزياء والمطبخ:
°56,25 = 481/ 15* 361
زاوية الدراما:
°56,25 = 481 / 15*361
زاوية الربورتاجات اإلعالنية  +اإلعالنات:
°116,25 = 481/ 155 * 361
مجموع الزوايا °361

مما ت د يتضح جناإلعالنات تشكل نسبة كبيرة من حاة البا هذا جذاماافترضنا جازمين بان من بين البرامج
الترفيهية نسبة كبيرة من اإلعالنات الضمنية.
ومما يالحظ أيضا من مالل المتابعة بان البرامج التث يفية هي أيضا تن وي علص نسبة كبيرة من اإلعالنات من
مالل برنامجها المفتوح الذي يستمر علص مدى ثالا ساعات وناؾ.
والنسبة التي ذكرناها هي اقرب جلص الواقع وهي تؤشر لنا ح ايق مهمة هي:
 .1جنها قناة تنافس فيها الف رات اإلعالنية نسبة البرامج التث يفية وتتؽلب نسبتها علص نسبة الدراما والبرامج
الترفيهية وبرامج األزياء والماكياج وما جلص ذلك مما يجعل ال ناة ت ترب من التانيؾ بكونها قناة
جعالناتأكثر من أي شيء أمر.
 .2جن نسبة الترفيه واإلعالن والدراما ؼير الهادفة ت ؽي بشكل واضح علص المضامين التعليمية والتث يفية
 ،فتنأى بذلك ال ناة عن دورها باعتبارها شبه منفردة بين ال نوات المتمااة بالمرأة العربية وتبتعد
عن هدفها الذي تحمله ورسالتها التي تعلنها بأنها قناة لمية مليون امرأة عربية.
 .3من مالل رس اورة لنسبة البرامج يتضح بان ال ناة بعيدة كل البعد عن واقع المرأة العربية التي
تعاني نسبة أمية تال جلص  %85في بعض البلدان  ..وهي أي ال ناة ال تبذل جهدا لتث يؾ هذه المرأة
وتعليمها ومما بتها ببرامج هادفة لمواجهة واقعها بدال من دفعها للهروب منه عبر مشاهدة مضامين
وأشكال تث ل علص كاهلها المتعب وتدفع بها لليأس من واقعها كلما ا لعت علص تلك المضامين المرفهة
 .4تملو برامج هذه ال ناة من نشرات األمبار والبرامج السياسة والمتبع لهذه ال ناة يجد نفسه بعيدا عما
يدور حوله من احداا والتي من المفروض ان ت لع عليها المرأة .
 .5ملوها من البرامج الث افية والم د منها محدود وهزيل.
 .6ال توجد برامج تفاعلية وال يبدو الجمهور مشاركا في البرامج جال لتسوق سلعة أو شراء منتوج.
نتايج البحا
 -1عد مراعاة اإلعال النسوي المتماص للماايص البييية واالجتماعية واالقتاادية للمرأة
 -2تفت ر البرامج المنتجة للمرأة جلص العديد من المعايير العلمية والماايص اإلعالمية
 -3يمارس اإلعال الموجه للمرأة تهميشا لفكرها وما يزال يتعامل معها علص أنها جسد وحسب
 -4ؽيان البر امج الترفيهية التافهة التي تحار اهتمامات المرأة بدايرة ضي ة تن لق من االهتما بالشكل
علص حساب تنمية المضمون
 -5يعتمد اإلعال الموجه للمرأة علص الحسيات ويهمل الث افة وال ي
 -6االهتما ب ضايا الشرايح العليا من نساء المدن والعواا دون االهتما بمشكالت المرأة العاملة المعيلة
والريفية والبدوية
 -1تدور اؼلب المضامين اإلعالمية لل نوات الفضايية المتمااة بالمرأة حول أمور ال هي والموضة
واألزياء والماكياج والتجميل والمشكالت العا فية واألسرية

التوايات
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-1
-8
-9

ضرورة مراعاة الماايص االجتماعية والنفسية واالقتاادية والبييية للمرأة في اإلعال الموجه
لها
االهتما بمشكالت المرأة العاملة والمرأة في األحياء الشعبية والريفية والبدوية السيما جن تلك
الشرايح تمثل النسبة األكبر في مجتمعنا
مراعاة المعايير العلمية والماايص اإلعالمية في البرامج النسوية
االهتما باألمور الجوهرية واالبتعاد عن الهامشية السيما وأن المرأة العربية بها حاجة ح ي ة
لتنمية الوعي والنهوض بواقعها
جشراك المرأة في الحياة السياسية وجبراز هذا الدور جعالميا واالعتماد عليها كمادر لألمبار
المهمة والتحليالت االجتماعية واالقتاادية والسياسية والث افية
االهتما بالجوانب الث افية ال يمة وعد االمتاار علص الجوانب الحسية
تعزيز الجانب التعليمي عبر هذه ال نوات السيما مع ارتفاع معدل األمية بين النساء العربيات
جمراج المرأة من دايرة البرامج الترفيهية التافهة التي تحار اهتمامها ببؤرة ضي ة تركز علص
االهتما بالشكل علص حساب المضمون
توسيع أعداد الفضاييات المتمااة بالمرأة السيما تلك التي تهت بجوانب تث يفها وتنمية قدراتها
جذا علمنا بان عددها محدود جدا
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Submitted
As a result of the evolution of life and complexity, it was necessary for the
media to react with being adjacent to the development of life, and with the
evolution of society began to appear many areas and levels of qualitative
minutes from the media called (media specialist) .. And appeared many
specialized channels, including what is special exact science, and other
sports and a third religion, and so on.
Among this plethora of specialized channels find women from constituents in
particular, and have allocated notification will not forsake away from attention,
but motivated to communicate with the world through the channels of their
own raises issues and their views and address their concerns, and sometimes
trying to drag them to spaces strange and abnormal for photo model, which
meant to prevail.
For this reason, the importance of this study in an attempt to shed light on women's
media specialist and attempting to assess and study its communicative and social
and cultural rights.
And we decided to not only our study on the theoretical aspects and methodology,
but to go to the field study Applied to stand at actual reality of the role of this media
by subjecting one of these channels for women to study and follow-up and then try
out in support of the role of these channels and promotes them.

