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  :مقدمة

ال زالت قضايا حقوق اإلنسان في مصر عامـة وحقـوق األطفـال علـى وجـه                 
الخصوص تعاني من مشكالت عديدة تتمثـل فـي ضـعف الرؤيـة وغمـوض               
هذا المفهوم بالنسبة لكثير من القائمين على شئون األطفـال فـي مـصر نتيجـة                

 حيـث تغيـب الرؤيـة الواضـحة         ضعف الوعي بمفهـوم الحقـوق وأهميتهـا       
 توجد ممارسات حالية لتشكيل جيل من األطفـال قـادر علـى قيـادة                ال وبالتالي

  . المستقبل بعقل متفتح ومستنير

فإن الوعي الحالي بقضايا حقـوق األطفـال هـو حـصاد ممارسـات سياسـية                
وتنشئة اجتماعية وتناول إعالمي ونتيجـة أيـضا لتـراكم خبـرات ومعلومـات              

  . إلنسان منذ مرحلة الطفولة وتتطور مع مراحل النمو المختلفةيكتسبها ا

وال شك أن التشريعات القانونية وحـدها غيـر قـادرة علـى  حمايـة حقـوق                  
الطفل إال إذا ترجمت في شـكل سياسـات ومـواد برامجيـة ودراميـة يمكـن                 
تطبيقها على أرض الواقع في هيئة ممارسـات فعليـة تجـاه األطفـال وبتغييـر                

موس في وعي المجتمـع واتجاهاتـه نحـو ثقافـة  حقوقـه الطفـل                حقيقي ومل 
  . )١(وأهميتها 

حيث تشهد المنطقة العربية كثير من الثـورات الـشعبية التـى تنـادى بالحريـة                
والمساواة والعدالة  االجتماعية وغيرها من مبادئ حقـوق اإلنـسان حيـث مـن               

 جيـل مـن     كـوين المتوقع أن تسهم هذه المتغيـرات نحـو الديمقراطيـة فـي ت            
يرصد كـل مـا يـدول حولـه ويتطلـع إلـى مـستقبل                ،األطفال واعي بحقوقه  
  .مشرق لحياته كإنسان

                                                 

حقوق الطفل كما تعكسها برامج األطفال فـي إذاعـة وتليفزيـون            . "عمرو محمد محمود    )١(
  . ٢، ص)٢٠١٢جامعة القاهرة، كلية اإلعالم،  (.غير منشورةرسالة ماجستير ". مصر
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ويختلف الواقع الفعلي للطفل المصري كثيرا عما يتم التـرويح لـه فـي وسـائل                
 مـن االلتـزام الـسياسي المعلـن مـن           رغمبفـال ينـاير،   ٢٥اإلعالم قبل ثروة    

عايتـه إال أن الواقـع العملـي يـشير          الحكومة بحماية حقوق الطفل المصري ور     
إلى وجود أكثر من سبعة ماليين طفل محرومين مـن الحـصول علـى حقـوقهم              

  .  )١(األساسية ويعيشون على أقل من دوالرين يوميا 

وعلى ضوء ظهور واقـع اجتمـاعي جديـد فرضـه تغييـر النظـام الـسياسي                 
واألطفـال،  والذي شارك في إسقاطه معظم فئات المجتمـع بمـا فـيهم الـشباب               

يبدو في األفق دور وسائل االعالم في توعية مختلـف الفئـات بحقوقهـا وسـبل                
  .أولي بالرعاية واالهتمامالحصول عليها، ومنها حقوق األطفال باعتبارهم الُ

هـم،  بتتمتع وسائل اإلعالم بتأثير كبير في رؤيه األطفـال للعـالم المحـيط              حيث  
تـشكيل الـصورة الذهنيـة نحـو حقـوق          مما يجعل لها دورا حيويا لإلسهام في        

األطفال وفي العمل على تشجيع الحكومات والشعوب والمجتمـع المـدني علـى              
تبني ثقافة حقوق الطفل والترويج لها، وهنـا يقتـضي أن يتعـرف الممارسـين               

معرفـة  الللعمل اإلعالمي على مفهوم حقوق الطفـل وأبعـاده المختلفـة فبـدون              
والطفـل بـشكل خـاص فـإن اإلعالميـين لـن            الحقيقية بحقوق اإلنسان عامة     

ــين   ــاع المتلق ــوقهم وإقن ــال وحق ــشكالت األطف ــرح م ــدورهم ط ــون بمق يك
  . )٢(بأهميتها

                                                 

فقر األطفال والتفـاوت فـي       ".اليونيسيف، مركز البحوث والدراسات االقتصادية والمالية       )١(

  . ٤ص) ٢٠١٠القاهرة، اليونيسيف، ".( مستوي معيشتهم في مصر
)٢(  Hawa Noor Mohammed. "Media And The children's Rights campaign- 

How media practitioners can Effectively contribute to the Promotion 
of children's rights? Munchen, fachbereich politik, Grin, Verlag, 2010, 
P.4   
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فمن الواضح إن اإلعالم يسهم فـي وعـي المجتمـع بحقـوق الطفـل، ويعمـل                 
على وصول تلك الحقوق إلى األطفال ولكن في أحيـان كثيـرة يغفـل اإلعـالم                

  . جاه معاكس لهاتلك الحقوق بل ويعمل في ات

وعادة ما تعتبر الصورة التي تعكسها وسائل اإلعـالم قـدوة لألطفـال والـشباب               
فالطريقة التي تـصف فيهـا وسـائل اإلعـالم        . حيث تؤثر في مواقفهم وتوقعاتهم    

الطفل أو حتى التي تتجاهله فيها، يمكـن أن تـؤثر فـي القـدرات التـي تتخـذ                   
   .)١(وفي مدى التزام المجتمع له . باسمه

ــرات  و ــدولي و التغي ــي وال ــوني العرب ــاج التليفزي ــزارة اإلنت ــل غ ــي ظ ف
يفزيـوني كـان البـد مـن        والتطورات التي تطرأ على اإلنتـاج اإلذاعـي والتل        

 في رصد وتحليل قضايا الطفـل المـصري وإيجـاد الحلـول             إيجاد أسلوب جديد  
المناسبة لمخاطبة األطفال فـي مـصر بلغـتهم عبـر إعـالم يـبلغهم حقـوقهم                 

م دورا حيويـا فـي تفعيـل        شدهم إلى واجباتهم، إذ تـؤدي وسـائل اإلعـال         وير
، المشاركة بـالرأي فـي صـناعة القـرار         األطفال في الحياة العامة و     ممارسات

التأثير الكبير لوسائل اإلعالم وبخاصـة التليفزيـون وقدرتـه علـى دعـم              حيث  
ائدة عـن  المـساعدة فـي تغيـر النظـرة الـس      واألطفال لنيل حقوقهم األساسية ، 

الطفل بكونه كائن يـتحكم فـي مـصيره آلخـرون دون أن يكـون لـه رأي أو                   
   .اتهيشارك في اتخاذ القرار خاصة في الموضوعات التي تتعلق بحي

قـدرتها علـى    و  ومن هنا تكمن أهمية المـواد الدراميـة المقدمـة بـالتليفزيون             
 لحقـوق   اإلسهام في إظهار حقوق األطفال بـأن تكـون منبـرا هامـا للتـرويج              

الطفل ونشر الوعي بها، بل واإلسهام في تمكين الطفل مـن ممارسـة حقـه فـي           
حرية الرأي والتعبير من خالل التعرف علـى آراء األطفـال وعـرض مختلـف             

                                                 

، ص  )٢٠١١القاهرة، دار الفكر العربي،    (".اإلعالم وثقافة الطفل  . "محمود حسن إسماعيل    )١(
  . ١٨٩-١٨٥ص 
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القضايا من وجهة نظرهم، وتمكينهم من المـشاركة فـي األمـور التـي تتعلـق                
ألهليـة حمايـة    بحياتهم وفي الوقت ذاته يتحمل مسئول االعـالم  بالمؤسـسات ا           

األطفال بتجنب خلق أنماط وصور ذهنيـة خاطئـة لـدى األطفـال وذلـك مـن                 
خالل التعاون مع وسائل اإلعالم وخاصـة القـائمون علـى األعمـال الدراميـة               
وضرورة العمل على نشر ثقافة حقـوق الطفـل والعمـل علـى تغييـر نظـرة                 

ـ               ى إشـراكه   المجتمع له وإنه إنسان يجب أن يحترم ويؤخـذ برأيـه والعمـل عل
  . في كافة نواحي الحياة

وبالتالي أصبح لزامـا علـى الـدراما التليفزيونيـة باعتبارهـا أحـد األشـكال                
البرامجيه الدرامية شعبية وجماهيريـة أن تراجـع سياسـتها البرامجيـة وتـضع        
حقوق األطفال وقضاياهم الحيوية ضـمن أولويتهـا بمـا يـضمن تـوفير أكبـر           

طفال والتواصـل مـع كافـة فئـات األطفـال فـي             قدر من المشاركة الفعالة لأل    
مصر بغض النظر عـن نـوعهم أو محـل إقـامتهم أو مـستواهم االجتمـاعي                 

  . واالقتصادي
وتأتي أهمية هذه الدراسة انطالقًا من أهميـة الـدور الـذي تقـوم بـه الـدراما                  
التليفزيونية وما يقع عليها من مسئولية فـي معالجـة قـضايا حقـوق األطفـال                

لق بهم من مـشكالت أو موضـوعات حـول نـشر ثقافـة حقـوق                وكل ما يتع  
األطفـال نحـو     األبـاء و     الطفل والعمل علـى تـشكيل معـارف واتجاهـات           

  .قضاياهم وحقوقهم
ومن هنا يتضح ضرورة التعرف على معالجـة الـدراما التليفزيونيـة  لحقـوق               
الطفل وما يعترض هؤالء األطفال من مـشاكل وموضـوعات تتعلـق بحيـاتهم              

التعـرف علـى الـدور الـذى تقـوم بـه بعـض              اً   على مستقبلهم و أيض    وتؤثر
االعمال الدرامية تجاه هـؤالء األطفـال وهـل هنـاك اسـتراتيجية أو سياسـية                

  .؟لمعالجة قضايا حقوق الطفل أم ال



 

 



أ  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

و���א���	
������������א������א�������������א������	���و�א��
���  〉אْ�#�ْ����د� ���

  ])١١ (:آية سورة المجادلة،[                                        
  



ب  

  
  قسم اإلعالم وثقافة األطفال

  

  زينب جوده إبراهيم بدران: اسم الباحث 
  

  هالدكتورا: الدرجة العلمية 
  

  اإلعالم وثقافة األطفال: القسم التابع له
  

  معهد الدراسات العليا للطفولة: اسم الكلية أو المعهد 
  

  عين شمس: اسم الجامعة 
  

  ٢٠١٤: سنة التسجيل 
  

  ٢٠١٦: سنة المنح  
  
  
  

  



ج  

  
  قسم اإلعالم وثقافة األطفال

  صفحة الموافقة 
  زينب جوده إبراهيم بدران : اسم الباحث

بالفضائيات المصرية لحقوق األطفال وعالقتها  الدراما الجةمع(  :عنوان الرسالة
  ) باتجاهات الوالدين والمراهقين نحوها

  لجنة المناقشة و الحكم 
� . � / ���	 
�� ������  

  أستاذ اإلعالم وثقافة األطفال بمعهد الدراسات العليا للطفولة : الوظيفة 
  جامعة عين شمس            

 � . � /
��	 ��� ������   
  أستاذ اإلعالم وثقافة األطفال بمعهد الدراسات العليا للطفولة : الوظيفة 

  جامعة عين شمس            
 � . � /
���� ��� ����  

  أستاذ ورئيس اإلعالم بكلية اآلداب جامعة حلوان : ة الوظيف
 � / �!��
�� "# $	%	   

  مدرس اإلعالم وثقافة األطفال بمعهد الدراسات العليا للطفولة : الوظيفة 
  جامعة عين شمس 

  ٢٠١٤/ ٧/٧تاريخ البحث 
  :الدراسات العليا 

     أجيزت الرسالة بتاريخ ختم اإلجازة                                               
  م٢٠١٦  /     /        م                                        ٢٠١٦ /    /   

  موافقة مجلس المعهد                                          موافقة مجلس الجامعة 
  م٢٠١٦ /     /     م                                            ٢٠١٦/    /    



د  

&'�(
�� )�*��	  Abstract  

بالفضائيات المصرية لحقوق األطفـال وعالقتهـا        الدراما معالجة :عنوان الدراسة 

  .باتجاهات الوالدين والمراهقين نحوها
  . زينب جودة إبراهيم بدران:اسم الباحث 
  .  معهد الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عين شمس :جهة البحث 

التعرف على دور الدراما التليفزيونية المـصرية         :ة أهدف الدراس  -أوالً  
 اتجاهات الجمهور المـشاهد       وتشكيل لافطاألبالمتعلقة  الحقوقية  قضايا  الفي معالجة   

بحقوق الطفل المصري ومـدى اهتمـام       بالفضائيات المصرية   لدراما التليفزيونية   ل
  .فة حقوق الطفل بين أفراد المجتمعالدراما بنشر ثقا

تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصـفية ،         : ع ومنهج الدراسة  نو -:ثانياً
  .وتستخدم هذه الدراسة منهج المسح بالعينة بشقيه التحليلي والميداني

 الدراسة فـي    لهذهيتمثل المجتمع البشرى     :  مجتمع وعينة الدراسة   -ثالثاً
طبقت الدراسة علي عينـة عـشوائية قوامهـا         و  جمهور من الوالدين والمراهقين     

سـنة  ) ٢١ – ١٨(مفردة من الوالدين والمراهقين في المرحلة العمرية من         ) ٨٠٠(
 من اآلباء المقيمين بالريف والحضر ، والمراهقين مـن          المتساويبأسلوب التوزيع   

 القاهرة ، السادس من أكتوبر      – عين شمس    –بنها  (الطالب المقيدين بكليات جامعة     
 كما يتمثل فـي     .)  للعلوم والتكنولوجيا     األكاديمية المصرية  – أكاديمية الشروق    –

  .عينة من المسلسالت التليفزيونية بالفضائيات المصرية 
   : نتائج الدراسة-رابعاً

من المبحوثين يشاهدون القنـوات     % ٣٠،٨أظهرت نتائج الدراسة الميدانية ان       •
مـنهم  % ٦٥،٨الفضائية التي تقدم الدراما المصرية بـصفة دائمـة، بينمـا            

 . على اإلطالق امنهم ال يشاهدونه% ٣،٥أحياناَ ، وفى المقابل نجد يشاهدونها 



  �

لـدراما حقـوق الطفـل      كثافة التعرض   وجود عالقة ارتباط دالة احصائياً بين        •
 %.٩٩ عند مستوي ثقة لحقوقا  لتلكوادراك الفئات المختلفة

الوالدين والمراهقين حول معدل تعـرض      بين متوسطات درجات     فروق   توجد •
وهـي قيمـة دالـة    لصالح الوالـدين،   المراهقين للدراما التليفزيونية الوالدين و 

 ).٠,٠٠١( إحصائياً عند مستوي داللة

التعـرض للـدراما    مـدي   عالقة بين   الوجود عالقة ارتباط دالة احصائياً بين         •
ثقـة   عند مستوي    وبين اتجاه الوالدين والمراهقين نحو تلك الحقوق      التليفزيونية  

٩٩,٩.%   

ات االجتماعية التي تعالجها الدراما التليفزيونية بالفـضائيات        جاءت الموضوع  •
المصرية في مقدمة الموضوعات الي تتناولها بالمعالجة والتحليل وذلك بنـسبة           

من إجمالي األعمال الدرامية ، بينما جاء القالب الرومانسي في المرتبـة     % ٤٣
فى المرتبة الثالثة   الثانية ، في حين تساوى كل من القالب البوليسي والمغامرات           

 .%١٤,٢بنسبة 

&����+,� -���.��  : Key Words  

  Children's rights         حقوق األطفال                              

  The Treatment of Drama    ة الدراما                     معالج

   Attitudes of parents             اتجاهات الوالدين              
  Teenagers                                       ونالمراهق

  
  
  



و  

  
  

احلمــد هللا الــذي بنعمتــه تــتم الــصاحلات ، أمحــده واشــكره علــي نعمــه    
وكرمه وعظيم فضله الذي وفقين وأعانين علي إمتام هذه الرسالة واصلي وأسلم            

لي اهللا عليـه  علي أشرف األنبياء وامام املرسلني سيدنا ونبينا وحبيبنا حممـد صـ     
  .وعلي اله وأصحابه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 

اعترافاً بالفضل ، وإقراراً باجلميل ، وبعد السجود هللا علي هذه النعمة،            
اتقدم بإمسي معاىن الشكر والتقدير والعرفان لكل من ساهم يف إجناز هذا العمل          
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 بقـسم  – املتفـرغ  اإلعـالم  أسـتاذ   - ���� �1�� ��1	��1
 جامعــة عــني – مبعهــد الدراســات العليــا للطفولــة   –االعــالم وثقافــة األطفــال  

، الــيت ســعدت بقيامهــا بالتــدريس يل ، وشــرفت بتكرمهــا باألشــراف علــي  مشــس
ــدكتوراه وا  ــستري والـ ــاليت املاجـ ــة   رسـ ــا املنهجيـ ــرافها وتوجيهاـ ــان ألشـ ــيت كـ لـ

وإرشــادا العلميــة  ومواقفهــا اإلنــسانية ، عظــيم األثــر يف اثــراء جوانــب هــذه   
ــة        ــة واخللقيـ ــدوة العلميـ ــوذج والقـ ــم والنمـ ــم االم واملعلـ ــت نعـ ــالة ، فكانـ الرسـ

 علي  طالا بالوقت او اجلهد أو العلم لواإلنسانية ، فهي دائماً رمز العطاء ال تبخ
وكثرياً ما أولتين بالرعاية واالهتمام والتشجيع والثقة ، وجاءت هـذه الرسـالة             ،  

مثرة نصائحها وتوجيهاا وال أجد من الكلمات ما أعرب به عـن شـكري وتقـديري          
جعل اهللا كل كلمة بركة يف عمرك وعلمك وصحتك و أدام فضلك علينـا مـا        . هلا  

  .حيينا، وأدعو اهللا أن جيزيها عين خري اجلزاء

ــا أتوج ـــكم ـــه خبالـ ــشكـ ـــر والتقديــص ال ــــ  :1111 ��111190���2'�ى ـر إل

  (��6
��/   �!��
 مبعهـد    – وثقافـة األطفـال       اإلعـالم مـدرس    - 	%	$ #" ��
 جامعـة عـني مشـس ، لتفـضله باألشـراف علـي هـذه                –الدراسات العليا للطفولـة     

الثقـة  الدراسة ، والـذى أفـاض علـي بعلمـه ومشلـين بفـضله ومساحتـه ومـنحىن                   
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 من وقتـه  ءوغرس يف نفسي قوة العزمية ، ومل يدخر جهداً ومل يبخل علي بشي      
الثمني رغم ثقل اعبائه ، فقدم يل الكثري من النصح واالرشاد ، وكان لتوجيهاته   
البنــاءة وخلقــه الكــرمي األثــر الكــبري يف أجنــاز هــذه الدراســة ، ابقــاه اهللا ذخــراً  

والعافيـة وجعـل ذلـك يف ميـزان حـسناته          لطالبه ومتعه اهللا بالصحة والسعادة      
  .فجزاه اهللا عين خري اجلزاء. وأرضاه اهللا مبا قسم له 

ــاقش هــذا البح      ــزازي أن ين ــن دواعــي فخــرى واعت ــه مل ـــ وإن �0 7�1'�11ث ـ
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 اإلعـالم  بقـسم     _  املتفـرغ    اإلعـالم  أسـتاذ     - ��
 جامعة عني مشس ، والذي     –لطفولة   مبعهد الدراسات العليا ل    –وثقافة األطفال   

اتقدم إليه بإمسي معاين الشكر والتقدير لقبول سيادته مناقـشة هـذه الرسـالة             
املتواضعة رغم ثقل أعبائه ومهامه ليضع ملساته املنهجية وإرشادته املتميزة اليت 
تثري هذا العمل واالستفادة من خرباته العلمية الفياضـة ، فهـو األسـتاذ واملعلـم       

وة واألب الــذي حينـو علــي ابنائــه الطلبـة والبــاحثني فهـو دائــم العطــاء ال    والقـد 
 بوقته او جبهده ، فلـه مـين جزيـل الـشكر والتقـدير ملـا قدمـه مـن دراسـات                       ليبخ

جعـل  ، وأحباث أثرت املكتبة االعالمية وكانت منارة وشعاع نور تدي علي هداه            
واعـزاز وتقـدير اطـال      اهللا كل كلمة بركة يف عمرك وعلمك وصحتك  ، فتحيـه               

اهللا يف عمــره وأدام عليــه الــصحة والعافيــة وجــزاه اهللا عــين وعــن غــريى خــري   
  .  اجلزاء 

& 50�11111 �7�11111���2'�ي ـــــر إلـخبـــالص الـــشكر والتقديـــ  أتوجـــهكمـــا     
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ليت كان قبوهلا ملناقشة الرسالة تتوجياً هلا ، وأنـا علـي   لتفضلها بقراءة الرسالة وا 

ثقــة تامــة بــان ســيادا ســوف تقــدم الكــثري مــن الفوائــد مــن خــالل مالحظاــا  
السديدة وتوجيهاا العلمية القيمة، أسال اهللا العلي القـدير ان يـدمي جمـدها              

واين ملتشوقه ويزيدها رقياً وأن ميد يف عمرها ملزيد من العطاء العلمي لطالا ،     
لسماع مالحظاا وتوجيهاا هلذا اجلهد املتواضع حيت يكون يف أفضل صـوره ،             

  .فجزاها اهللا عين خري اجلزاء 



ح  

كما انـه ال يفـوتين أن اتقـدم خبـالص الـشكر والتقـدير إيل أخـيت األكـرب          


��6)5  الغائبة احلاضرة وصديقيت الغالية ومعلميت الفاضـلة          �� /    
1>� �1?	

�@���
 مبعهـــد الدراســـات العليـــا – وثقافـــة األطفـــال اإلعــالم مـــدرس  - ��111
 يف حالياً بالسعودية ، ملا قدمتـه مـن جهـد ومـساعدة للباحثـة             للطفولة واملعارة 

 متمنيـة هلـا دوام   –، فجزاها اهللا عين خري اجلزاء مرحليت املاجستري والدكتوراه 
  .التوفيق والتقدم الدائم 

إيل مجيــع األســاتذة بقــسم االعــالم  بــوافر الــشكر والتقــدير أتقــدمكمــا 
فلـم يبخلـوا علـي بأيـة     . وثقافة األطفال علي ما قـدموه يل مـن دعـم ومـساعده         

  .مساعدة ومسانده طوال  فترة اجراء الرسالة 

وبكـــل احلـــب واإلخـــالص أتوجـــه بعميـــق شـــكري وامتنـــاين واعتـــرايف  
خلـوا علـي    باجلميل لزمالئي االعزاء الذين ساعدوين يف هـذه الدراسـة ، ومل يب            
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 اهللا عين خري   فجزاهم. �<
  .اجلزاء

تيـة  لص الشكر والتقدير إىل اهليئـات اآل       خبا  أتقدميفوتين أن    كما انه ال  
  :ها اليت قدمت يل وهلذه الدراسة الكثري ومن

  .مكتبة معهد الدراسات العليا للطفولة 

  .مكتبة كلية االعالم جامعة القاهرة 

  .مكتبة جامعة اإلسكندرية 

  .أكادميية البحث العلمي

وبكــل معــاين احلــب والوفــاء اتقــدم خبــالص شــكري وحمــبيت إيل أفــراد     
أسريت الغالية فهم سندي األول واألخري إلجناز أعمايل ومهـامي ، فلـهم مـين كـل                 

وأخـــص بالـــذكر اإلنـــسانة الـــيت ربـــتين يف صـــغري وعلمـــتين . لــشكر واحلـــب  ا


