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صورة المرأة في برامج الفضائيات العربية ـ دراسة تحليلية لإلعالنات الخاصة 
 9002الفضائية لعام   LBCبالمرأة على شاشة قناة 

 د سعد سلمان عبد اهلل.م.أ
 قسم اإلعالم /كلية اآلداب / جامعة تكريت 

 المقدمة

نم عةن اآلرةرين اميميةة تحتل دراسةة امماةادر اممتعةددل امتةت يسةتهت ملنةا املةاع ال باعةات       
امعليا علد دارست امسلوك اإللسالت، ذمك ان اماورل مايت إال ال باعات يكولنا امفرد عن شرص 
أو آرر أو عن أشراص آررين أو عن أي مجموعة أو مجموعةات أرةر ، وممحتةو  يةذص اماةورل 

ل تكةةوين امةةراي وتعةةدو وسةةاالل االعةةالم مةةن أيةةم عوامةة. أثةةر عميةة  فةةت تفةةاعالت امفةةرد مةة  اآلرةةرين 
وتشكيله، وشندت امسلوات امريرل االعتراف اممتزايةد بامةدور امنةام امةذي ت ديةه وسةاالل اإلعةالم فةت 
مرتلةةةف اممجتمعةةةات امتهليديةةةة أو اممجتمعةةةات االلتهاميةةةة أو  اممجتمعةةةات امحديثةةةة علةةة  امةةةر م مةةةن 

  .ميةامفرو  امراليسية مدور اإلعالم  بهًا م بيعة اممجتم  واحتياجاته اإلعال
وأشارت امدراسات امتحليليةة ماةورل اممةرأل ان وسةاالل اإلعةالم تهةدم اةورًا متحيةزل لةد يةذص املمةاذ  
امتت يحتا  اممجتم  إم  تكوين اورل ذيلية اةحيحة حيامنةا متسةنم فةت عمليةة امتلميةة اممسةتدامة 

تةةت تلسةةبنا ويهاةةد باماةةورل اإلعالميةةة ملمةةرأل مجموعةةة امسةةمات واماةةفات ام (1)فةةت امةةو ن امعربةةت 
واماةورل اإلعالميةة يةةت . وسةاالل االعةالم ملمةرأل مةةن رةالل مةا تهدمةةه مةن ملةامين وبةرام  حومنةةا 

اورل مالعة تتلمن عمليات تكلوموجية معهدل تعتمد فت تأثيريا عل  لظام ثهافت معهد مالاعة 
يةةةة رمةةةوز امرسةةةامة اإلعالميةةةة وتظنةةةر يةةةذص امعمليةةةة اماةةةلاعية كأحةةةد مررجةةةات امملةةةامين اإلعالم

كاإلعاللات واممواد امترفينية كامدراما وامفالم امتسجيلية و يريا من امملامين اإلعالميةة وترتلةف 
اماةةورل اإلعالميةةة بنةةذا اممفنةةوم عةةن اماةةورل امذيليةةة امتةةت تتمثةةل فةةت املةةات  املنةةاالت مالل باعةةات 

ظةام مةا أو شةعب امذاتية امتت تتكون علد امفراد وامجماعات إزاء شرص معين أو لظام معةين أو ل
أو جلع بعيله أو ملشأل أو م سسة أو ملظمة محليةة أو دوميةة أو منليةة أو أي شةتء آرةر يمكةن 

 .(2)أن يكون مه تأثير عل  حيال اإللسان 
وتلعب وساالل االعالم ثالثة أدوار فت رل  اماورل اإلعالمية ويذص امدوار يت أن تكون 

ث تلجأ امحكومات وامهو  امسياسية اممرتلفة ساحة أو  رفًا أو أدال م رح امتاورات ، حي
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الستردام وساالل االعالم كساحة ت رح فينا تاوراتنا أو قد توظفنا أيلًا كأدال مدعم أو تثبيت 
تاوراتنا ، وقد تكون وساالل االعالم  رفًا فعااًل مه مفاييمه وتاوراته وقد تتدارل امحاالت 

وتهوم وساالل . (3)دال و رفًا فت اموقت ذاتهامثالث وتتفاعل متابح وساالل االعالم ساحة وأ
االعالم فت بلاء امجالب اإلدراكت ملفرد عن جماعة قومية بإمداد امفرد باممعلومات واآلراء 
وامتحليالت وتهديمنا فت قامب بعيله الن االعالم ميع مجرد قلال تهوم بتهديم اممعلومات عن 

مبلاء اإلدراكت اممعرفت ملفرد وت ور شرايته مجتم  ما بحياد وتغ ية متوازلة ، كما أن ت ور ا
ككل دارل واق  اجتماعت معين قد ي دي إم  إحداث ميل سيكوموجت أساست ي ثر بدورص فت بلاء 

 .(4)ومحتو  اماورل مديه

إن اورل اممرأل فت برام  امفلااليات امعربية ما زامت مشوية ترل  مهوامب ثهافية 
ويجب اتراذ قرارات مس ومة . نا ودوريا امساست فت اممجتم واجتماعية مترلفة ال تحترم إلساليت

وواعية متاحيح اماورل اإلعالمية ملمرأل وت وير اموعت اممجتمعت وامداء اممنلت مللساء، إذ أن 
اإلعاللات وامتت  امبًا ما تهدم رسامة اجتماعية وثهافية وفكرية وسياسية قد عملت بشكل والح 

وقد دمت . ت قمم امدوار امذي تحددص منا امثهافات وامرلفيات اممتعددلعل  تلمي  اممرأل وحبسنا ف
امعديد من امدراسات أن اإلعاللات فت  امب امحيان، ومن أجل اممردود اممادي وميداف تجارية 
بحتة تتجاوز جمي  امهيم وامسع امتت تجند برام  امفلااليات فت تهديمنا كامدراسة امتت اجرتنا 

مية ململتجات امريالية امراالدل وامشركة اموم  فت امعامم فت مجال تالي  امعام  Nikeشركة
من امسو  امميركية حيث  % 43وتسوي  امدوات واممبسة وامحذية امريالية ، فنت تشغل 

دومة ، وال  112متجرًا فت امواليات اممتحدل وموزعون فت أكثر من  22222يوجد مدينا أكثر من 
فهد . مم تدرل امشركة فت البنا مستندفة جمي  امعمار وجمي  اممعاب  توجد ريالة فت امعامم

ان درول  2222ةةة  1992اثبتت يذص امدراسة امتت اجريت عل  اعاللات امشركة بين االعوام 
 2221اممرال فت تالي  اعاللات امشركة قد زاد من مبيعاتنا حيث تشير احااالياتنا فت عام 

الية ملشركة امتت قدمت فت اعاللات امشركة امتت تلملت فت ام  ان مبيعات اممالبع امري
مليار دوالر بيلما بلغت  11بلغت  2221استعماالتنا اممرال قد حادت لسبة مبيعات فت عام 

 . (1)مليارات دوالر 3مبيعات امشركة مالعاللات امتت ظنر استعماالتنا امرجل ملفع امعام 
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 :مشكلة البحث 
امفلااليات امعربية عن اممرأل من رالل إعاللاتنا تلافر كل تت لب مواجنة ما تلشرص 

وتبرز مشكلة يذا امبحث ال القًا من كون اماورل . امجنود كت تكون جنودًا م الرل وفعامة 
اإلعالمية ملمرأل فت برام  امفلااليات امعربية يشوبنا امكثير من امتشويه وامتحيز لد اممرأل مما 

وبلاء عل  ما تهدم تتبلور مشكلة امبحث فت . وب امعامم يسايم فت تشويه اورتنا مد  شع
امتعرف عل  اماورل اإلعالمية ملمرأل فت برام  امفلااليات امعربية من رالل تحليل ملمون 

 .امفلاالية   LBCاممادل اإلعالمية اممهدمة من رالل اإلعاللات عل  قلال 
 تساؤالت البحث

 : يسع  امبحث ام  اإلجابة عن تسا الت عدل يت
امفلاالية وما يت   LBCما يت مالمح اورل اممرأل فت اإلعاللات امتت تبثنا شبكة  .1

 افاتنا وأدواريا ووظيفتنا فت اإلعالن ؟ 

ما يت املواع اإلعاللية اممستردمة فت اإلعاللات امتلفزيولية امتت تهدم عن اممرأل فت   .2
 امفلااليات امعربية ؟

اللات وما يت أشكال اإلثارل فت اماورل امتت كيف تتشكل اورل اممرأل مراليًا فت اإلع  .3
 تهدم فت اإلعاللات ملهلوات امفلاالية ؟

 منهج البحث 
يعد يذا امبحث من امبحوث اموافية امتت تستندف دراسة ظايرل معيلة يت اورل اممرأل        

ات فت برام  امفلااليات امعربية وتم استردام أسلوب تحليل امملمون مجم  امبيالات عن متغير 
 LBCامبحث وذمك بت بي  امبحث عل  عيلة من اإلعاللات امتلفزيولية امتت بثت عل  قلال 

 . 2229امفلاالية رالل عام 
 أهمية البحث

 :  يمكللا تأشير اميمية امتت شكلنا يذا امبحث وف  اممحاور اآلتية       
اممرأل تكمن أيمية امبحث وراوايته فت اله دراسة جديدل علمية ت بيهية ماورل  .1

 .فت برام  امفلااليات امعربية 
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اله يساعد عل  امتوال ام  م شرات علمية جديدل ومفيدل ويادفة عن ظايرل دور  .2
 .اإلعالن امتلفزيولت ودورص فت لشر اماورل امسلبية عن اممرأل 

تتمثَّل أيمية امبحث براد أساميب جديدل فت مجال اإلعالن وتوظيفه إعالميًا وفلّيًا  .3
ن إذ أابحت اإلعاللات ظايرل عل  شاشات امفلااليات امعربية تحظ  فت امتلفزيو 

بفرص مشايدل عامية لظرا مجاذبيتنا واحتواالنا عل  علاار امتشوي  واإلثارل 
 .اممااحبة منا 

 مجتمع وحدود البحث
ولهاد بمجتم  امبحث مجموع اممفردات امتت يستندف امباحث دراستنا متحهي  لتاال        
ن مجتم  امبحث يو مفنوم يت لب تعريفه عن  ري  ا ار مكالت وزمالت فان وال. (6)امبحث

اال ار اممكالت ملبحث فت امدراسة امتحليلية يتحدد فت عيلة اإلعاللات امتلفزيولية امتت  بثت عبر 
امفلاالية امتت ترص امسل  وامردمات امتت تكون مادتنا االعالمية استردام اممرال فت   LBCقلال 

  1/1/2229الن امتلفزيولت اما اال ار امزمالت فيتحدد فت دورل برامجية ملمدل من اظنار االع
 . 31/3/2229ومغاية 

 أداة البحث وجمع البيانات
اعتمد امباحث عل  استمارل تحليل امملمون كإحد  أدوات جم  اممعلومات وامبيالات 

 : امملمون امر وات اآلتية وقد اترذ امباحث فت تحليل. (7)امساسية والسيما فت بحوث اإلعالم
 . تحديد مشكلة امبحث ويدفه -1
 .تحديد مجال امبحث -2
 .ارتيار امعيلة -3
 .تحديد وحدات امتحليل -4
 .تحديد فالات امتحليل -1
 .تحويل امملمون ام  حهاال  رقمية -6
 .اممهارلة بين امحهاال  امرقمية -7
 .استرالص املتاال  -8

عه امباحث فت امدراسة تم تحديد امعيلة وبعد ان تم تحديد مشكلة امبحث ومجامه وامملن  امذي اتب
ثم قام امباحث بالتهاء عيلة عشواالية ملتظمة مدورل تلفزيولية . امفلاالية  LBCمن إعاللات   

عن  ري  بلاء يوم  LBCم مما بثته قلال 31/3/2229م ومغاية 1/1/2229كاملة فت اممدل من 
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وبما . ة امثالية عشر ملتاف امليل الاعت يبدأ من امساعة امواحدل اباحًا ويلتنت علد امساع
ان اإلعاللات يتكرر عرلنا فت اميوم امواحد، مذا اعتمد امباحث تحليل اإلعالن مرل واحدل فه  
واستبعد امتكرار فت اميوم امذي ارل  ملتحليل وبنذا أابحت امحايلة املناالية ممجموع 

 .إعاللاً ( 148)اإلعاللات امكلية اممسجلة 
 التحليل تحديد وحدات وفئات

وامفكرل وحدل امعد وامتسجيل ( فالة امتحليل)فت بلاء امتاليف اعتبر امباحث اإلعالن يو 
أما امفالات فتعلت علاار راليسة وثالوية شاملة ملجوالب اممرتلفة امتت يتعرض (. وحدل امتحليل)

وبما . (8)منا امباحث فت تحليله مملمون معين او يت اممعالت اممراد امتهات علنا فت اموحدات
ان فالات امتاليف ال تكون داالما محددل والما يل ر امباحث ام  تحديديا بلفسه حسب مشكلة 

 .امبحث، مذا قام امباحث بول  فالات راليسة وفرعية عل  حسب مت لبات امبحث
 برامج المراة في الفضائيات العربية: المبحث االول 

كبيرل عل  امو ن امعربت، واممعروف  أحدثت امت ورات فت مجال االتاال امحديثة تأثيرات    
إن تأثير االتاال بامقمار امالاعية وال إم  امو ن امعربت عل  مراحل، فبدأ فت مل هة 
اممغرب امعربت متأثرًا بامبث امتلفزيولت اموربت وسمحت دول اممغرب امعربت كاممغرب وامجزاالر 

ليات من امهرن اممالت بدأت امملا   وفت امتسعي. وتاليعنا  Dishباستيراد امنوااليات امالق ة 
امرر  تتأثر بتكلوموجيا امبث بامقمار امالاعية، حيث وال إرسال امهلوات امفلاالية امعاممية 
ممل هة امرلي  امعربت وفت اممهابل بدأت امدول امعربية بإعداد مشروع استردام امقمار امالاعية 

 1981شبا   8وُلفذ اممشروع فت . (9)رين سلةفت بث امبرام  امتلفزيولية ملذ لحو اكثر من عش
، وفت حزيران من امعام لفسه ُأ ل  امهمر ( Arab sat A1)بإ ال  أول قمر الاعت عربت 

وتوامت امهلوات امعربية عل  االل ال  إم  أن وال عدديا . (12)(Arab sat B1)االا لاعت 
لتعاقد عل  تالي  قمر الاعت وتواالت عربسات اتااالتنا م (11)قلال 22إم  ما يزيد عل  

 .ثامث من امجيل امثالت وبمواافات أعل 
-A)والبد من اإلشارل إم  اله سب  أن ُأ ل  أول قمر امالاعت من امجيةل امثةالت عربسةات      
و أ ل  امهمر امثةالت بعةد شةنرين مةن إ ةال  امول وكاليمةا أ لة  بوسةا ة  1996فت تموز ( 2

بسات امتحكم امرلية فت امرياض وتولع، كما يرسل اممعلومات ، ويحمل عر (4-ايريان)ااروخ 
واابح امموا ن امعربت يمتلةك . عن أداء املظمة وامجنزل اممرتلفة اممحمومة فت امهمر امالاعت

يوااليةةات اسةةتهبال امهلةةوات امفلةةاالية امعربيةةة وامجلبيةةة بعةةد أن سةةمحت ا لةةب امةةدول امعربيةةة بةةذمك 
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ت أرر  ملنا إدرال ردمة امتلفزيولت امكابلت كمةا يةو امحةال فةت وظنرت إم  جالب ذمك مشروعا
واسةتردام اإلرسةال امرقمةت امملةغو  عبةر امقمةار اماةلاعية السةيما مة  بةدء امعديةد مةن .(12)ق ةر

امهلوات امفلاالية امعربية فت اسةتردام لظةام امتشةفير عةن  رية  جنةاز رةاص مفةك امتشةفير يع ةت 
مهابل اجر سلوي أو شةنري وقةد بةدأ امرةذ بنةذا املظةام بمشةاركة  ملمشتركين فت امهلوات أو امشبكة

 .(13)امهلوات امرسمية وامرااة ويكون امبث من رار  امو ن امعربت السباب فلية
وميميةةة قلةةايا اممةةرأل امعربيةةةة ومةةا تعاليةةه مةةةن مشةةكالت اجتماعيةةة عديةةةدل ملنةةا امعلةةف لةةةد      

عةةرض منةةا اممةةرأل مةةن جنةةة امرجةةل لتيجةةة أزمةةة امسةةكن اممةةرأل، وامميةةة، واملةةغو  امسةةكالية امتةةت تت
وامب امة، فهد راات امفلااليات امعربية برام  رااة باممرال يمكللا ان لذكر أيمنةا رةالل عةام 

 :  كما ياتت  2229
ويتلاول امبرلام  قلايا مرتلفة ملمرأل فت جوالب امحيال فلاًل عن امتركيةز : برنامج إليِك  .1

 .ء زيلة امشعر واممكيا  ويهدم من قلال دبت امفلااليةعل  فهرات جمامك، وأزيا

ويتلاول قلايا وش ون اممرأل فت مجاالت امحيال االجتماعية وامسياسية : برنامج  حياتها   .9
 .وامسرية وامشراية كافة ويهدم من قلال دبت امفلاالية

الوليةةةة ويعلةةة  بكةةةل مةةةايتعل  بةةةاممرأل وشةةة ولنا اماةةةحية واالسةةةرية وامه: برنـــامج  يوميـــات   .3
 .ويهدم من قلال اممستهبل املبلالية  واالجتماعية

يكةةون مولةةوعه امراليسةةت  MBC1ويةةو برلةام  يهةةدم مةةن قلةةال :  برنــامج  بصــراحة احلــى .4
اسةةبوعيًا مسةةةاعدل امعةةةروع فةةةت ارتيةةةار مسةةةتلزماتنا واالسةةةتعداد وامتنيةةةأ،  وذمةةةك بارتيةةةار فسةةةتان 

مل اقلعة اموجةه وتهشةير بشةرل اموجةه، وع( make up)امفرح وتاميم تسريحة شعريا، اممكيا  
 .واعداديا وتجنيزيا بامكامل ملحظة امزفاف

يكةةون مولةةوعه امراليسةةت  MBC1ويةةو برلةةام  يهةةدم مةةن قلةةال :   Stylejoulبرنــامج   .1
اسةةةبوعيًا عةةةرض اليةةةةم ماةةةممت االزيةةةةاء امحديثةةةة وامتهليديةةةةة وامتراثيةةةة وايةةةةم ماةةةممت اممكيةةةةا  

Make up ك عةروض الحةدث االكسسةوارات واممجةويرات مة  تسةلي  كةذم.وامعلاية ببشةرل اموجةه
 .املوء عل  ايتمام امفلالات املبلاليات بتلك اممولوعات
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ت ةرح امسةيدل  New TV satويةو برلةام  يهةدم مةن قلةال : برنامج أسرار مع حريم نـور   .6
ن حريم لور من رالمه قلايا اجتماعية وفلسفية وسياسية تعلة  بةاممرأل مرتب ةة جميعنةا باميمةا

وامعهيدل وامتوحيد، وكذمك مرتب ة بامهيم وامعراف فت كل بلد عربت م  مهارلةة تبةين ارتالفاتنةا 
 .عن امبلدان امغربية

امفلةاالية امماةرية  Dream1ويو برلام  أسةبوعت يهةدم مةن قلةال :  برنامج اخر موضة  .7
 .وتزيين امشعر وامعلاية بامبشرل Make upوفيه عرلًا الرر تااميم امزياء و 

املبلاليةة امفلةاالية عةن   LBCويةو برلةام  أسةبوعت يهةدم مةن قلةال :  Teetimeبرنامج    .8
 .وتزيين امشعر مللساء  Make upمولة ازياء وعروض 

ــامج ايايــب  .9 ويةةو برلةةام  أسةةبوعت يهةةدم مةةن قلةةال اممجةةد امفلةةاالية ويرةةتص باةةل  :  برن
 .وجبات  ذاالية من االكالت وامحلويات واممعجلات

ويةةةو برلةةةام  أسةةةبوعت يهةةةدم مةةةن قلةةةال اممحورامفلةةةاالية وتهدمةةةه :  أخواتهـــامنـــى و : برنـــامج .12
امممثلةةة امماةةرية ملةة  عبةةد امغلةةت تلةةاق  كةةل امهلةةايا امتةةت تتعلةة  بةةاممرأل مةةن زيلتنةةا وحجابنةةا 

 .وارتبا  كل ذمك بامشريعة اإلسالمية و امهيم االجتماعية

امفلةةةاالية ويتلةةةمن ويةةةو برلةةةام  أسةةةبوعت يهةةةدم مةةةن قلةةةال ابةةةت ظبةةةت :  برنـــامج  لمســـات .11
 وتااميم زيلة امشعر   make upعروض ازياء و

ويةةو برلةام  أسةةبوعت يهةدم مةن قلةةال عةين امفلةةاالية وي ةرح قلةةايا :  برنـامج بيــوت اسـرار .12
 .اممرأل االسرية واماحية واالجتماعية وامهالولية وامشرعية 

وض ازيةاء ويو برلام  يهةدم مةن قلةال سةل لة عمةان امفلةاالية يتلةمن عةر :  برنامج حواء .13
 .وزيلة امشعر Make upوتااميم 

برلام  أسبوعت يهدم من قلال امةيمن امفلةاالية يعةرض قلةايا اممةرأل :  برنامج انت الحياة  .14
 .وام فل واالسرل واالبرا  وامتراث امشعبت 

ومن رالل مةا تهةدم لسةت ي  ان لسةتلت  أن معظةم بةرام  اممةرأل اممهدمةة مةن امفلةااليات        
عامجةةةت او  رحةةةت قلةةةايا ثالويةةةة عةةن اممةةةرأل امعربيةةةة ومةةةم تنةةةتم بامهلةةةايا  2229امعربيةةة عةةةام 
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امراليسةةةة امتةةةت بةةةرزت فينةةةا اممةةةرأل  وامجوالةةةب اإلبداعيةةةة فةةةت مجةةةاالت اةةةل  امهةةةرار امسياسةةةت او 
اإلداري اممنلت او فت معامجة امعلف لد اممرأل وكل امجوالب اإللسةالية امملةيالة امتةت تشةارك 

بةةداع، وان يةةذص امبةةرام  اعتمةةدت فةةت ا لةةب اممةةرأل فينةةا امرجةةل فةةت ا ممجتمةة  امعربةةت مةةن لتةةا  واا
 روحاتنةةةا اممولةةةوعية علةةة  امسةةةاع امبلةةةاالت امةةةدعاالت مهلةةةايا امزيةةةاء وتاةةةاميمنا وامتجميةةةل 

Make up   و ةةر  معامجةةة امبشةةرل علةة  أيةةدي ربةةراء أجالةةب ومةةيع عةةرب أوال ومعتمةةدل علةة
يةةاء وامتاةةاميم امعربيةةة ثاليةةًا، ويةةذا يةةدل علةة  عةةدم اممةةوارد امجلبيةةة ومةةيع اممةةواد ملعةةروض وامز 

متابعة امجنات اممس ومة فت ال  امبةرام  اممترااةة ملمةرأل مشة ون اممةرأل امعربيةة وقلةايايا 
 . دارل امو ن امعربت واعتماديم عل  امرشيف واممواد اممستوردل من رار  امو ن امعربت

ة امعربيةةة لسةةت ي  امهةةول ان يلةةاك فلةةاالية عربيةةة ومةةن رةةالل متابعتلةةا ملهلةةوات امفلةةاالي           
امفلاالية املبلالية وامتةت تعةد مةن امهلةوات امفلةاالية  Hayaواحدل فه  مترااة باممرال ويت قلال 

قلةال )واموحيدل اممترااة فت ش ون اممرأل امعربية وامتت ي ل  علينا أسم (  ير رسمية)امرااة 
أّن تهسةةيم امهلةةوات امفلةةاالية اممترااةةة وفهةةًا متاةةليف  كةةذمك يمكللةةا ان لالحةةظ(. اممةةرأل امعربيةةة

امنيالةةات امعربيةةة مةةم تتلةةمن قلةةال مترااةةة فلةةاالية مبةةرام  اممةةرأل، ويةةذا يةةدل علةة  تنمةةي  دور 
اممرأل وقلايايا عل  اماعيد امرسمت ومم تعِ  ايتمامًا من  امجنات اإلعالمية امملفذل ومم تر   

 .اة فت ش ون اممرأل منا مسبهًا متحهي  قلال فلاالية مترا
 المالمح االولية للصورة االعالمية للمراة في الفضائيات العربية: المبحث الثاني 

مةةةم يعةةةد امرةةةوض فةةة  مسةةةامة اةةةورل اممةةةرأل فةةة  وسةةةاالل االعةةةالم حكةةةرًا علةةة  االكةةةاديميين ومراكةةةز    
ن امةرأ  امبحوث اممنتمة بامشأن االتاةامت بةل  ةدت يةذص اممسةامة مةن ايتمامةات ق اعةات واسةعة مة

امعام فت عدد من امبلدان امعربية ومحل بحث وتمحيص ف  اماةحافة اممهةروءل واممراليةة واممسةموعة 
وألةحت منمةة وسةاالل . وف  فلاءات اممجتم  اممةدلت مةن ملظمةات وجمعيةات أيليةة ولةواد ثهافيةة 

مةةرال مةةن االعةةالم فةةت مجةةال اممةةرال منمةةة كبيةةرل وشةةاقة بمةةا يكفةةل امتاةةد  باملهةةد ممةةا أاةةاب اةةورل ام
تشويه أو تحريةف، ويةت مسةامة ال تهةل قيمةة عةن قلةية اممسةاوال بةين اممةرال وامرجةل وتكةريع حهةو  
اممةةةرال  فةةةت امةةةتعلم وامعمةةةل واممشةةةاركة فةةةت امحيةةةال امعامةةةة، وأن تعمةةةل علةةة  تغييةةةر بعةةةض امتاةةةورات 

 .(14)امموروثة بشألنا
موعة مةةةةدعول امةةةة  مراجعةةةةة وفةةةةت ظةةةةل يةةةةذص امت ةةةةورات أاةةةةبحت وسةةةةاالل االعةةةةالم اممراليةةةةة واممسةةةة    

سياسةةةةاتنا امبرامجيةةةةة فةةةة  مجةةةةال امتعامةةةةل مةةةة  امهلةةةةايا املسةةةةاالية علةةةة  لحةةةةو يلةةةةمن السةةةةجامنا مةةةة  
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أن  .امتوجنةات امعامةةة امراميةةة امة  املنةةوض بةةاممرأل ولشةر امةةوعت بأيميةةة دوريةا فةة  امعمةةل االلمةةاالت 
. نةا رااةة فةت االعاللةات اماورل امت  تعكسنا يذص اموساالل عن اممةرأل اةورل دوليةة و يةر الالهةة ب

ميمثةةةل ملع فةةةًا حاسةةةمًا علةةة  اةةةعيد تلةةةاول  1991وجةةةاء مةةةوتمر بيجيلةةةر حةةةول اممةةةرأل امملعهةةةد عةةةام 
اممسةةةامة أذ أكةةةد فةةة  ملنةةةا  عملةةةه لةةةرورل امةةةترلص مةةةن اماةةةور امسةةةلبية اممنيلةةةة ملمةةةرأل فةةةت وسةةةاالل 

كمةةا أشةةار . اممجتمةة   االعةةالم داعيةةًا امةة  رلةة  اةةورل متوازلةةة عةةن تلةةوع حيةةال اممةةرأل ومسةةايمتنا فةةت
امموتمر ام  أن ما تهدمه وساالل االتاال من أعمال وبرام  تكرع أدوار اممرأل امتهليدية يوثر سلبيًا 
فةة  مشةةاركتنا فةة  اممجتمةة  مبةةرزًا لةةرورل امعمةةل علةة  أن تمسةةك اممةةرأل بلااةةية تكلوموجيةةا االتاةةال 

ن أجةل امتاةدي مكةل أشةكال االسةاءل واممعلومات بما يعزز قدرتنا عل  استردام اموسةاال  امحديثةة مة
امةة  اةةورتنا وامةةدفاع عةةن حهوقنةةا امتةة  تمثةةل جةةزًء أساسةةيًا مةةن حهةةو  االلسةةان كمةةا ايتمةةت امةةدورل 

بهلةةية اممةةرأل واالعةةالم واستعرلةةت  2222االسةةتثلاالية ملجمعيةةة امعامةةة مالمةةم اممتحةةدل اممةةرأل عةةام 
و لية امواردل امة  االمةم اممتحةدل فة  يةذا مد  تلفيذ ملنا  عمل موتمر بيجيلر من رالل امتهارير ام

 .(11)امشأن 
كما تشترك امعديد من امفلااليات امعربية ف  عدم ايالء امعلاية امكافية ممسايمة اممةرأل فةت  

ومةة  . بةةرام  امحةةوار امتةة  تت ةةر  امةة  قلةةايا اممجتمةة  اممرتلفةةة كةةأن اممةةرأل  يةةر معليةةة بنةةا أ القةةاً 
عموميةةةة ملنةةةا وامرااةةةة فةةةت عنةةةد امبةةةث امفلةةةاالت وتلةةةامت امعةةةرض احتةةةدام امملافسةةةة بةةةين امهلةةةوات ام

امبرامجةةةت أاةةةبح اسةةةتغالل جمةةةال اممةةةرأل وأبةةةراز مفاتلنةةةا وسةةةيلة تتورايةةةا بعةةةض امفلةةةااليات امعربيةةةة 
السةته اب اممشةةايد وجلةةب ايتمامةةه ممةا أد  امةة  تلةةامت ظةةايرل تسةي ء اممةةرأل امتةةت تحومةةت بةةامتوازي 

  أدال متةةةروي  شةةةت  ألةةةواع امسةةةل  واممةةةواد مةةةن رةةةالل توظيةةةف مةةة  ذمةةةك فةةةت اممسةةةاحات االعالليةةةة امةةة
ومن لاحيةة أرةر  فةأن امعديةد مةن امفلةااليات امعربيةة مةا زامةت تلهةل اةورًا . جسديا ال راض تجارية

لم يةةة ماةةا ة وفةة  قوامةةب جةةايزل تكةةرع اموظيفةةة امتهليديةةة ملمةةرأل امتةةت ال يشةةغلنا إال تةةدبير شةةوون 
لةر  إال فةت حةاالت قليلةة اةورًا ملمةرأل اممتعلمةة امتةت اسةت اعت امتوفية   بيتنا وتربية ابلاالنا بيلمةا ال

بين واجباتنا كزوجة وأم وبين واجبنا فت امعمل وحت  فت يذص امحامة فهد اةورت وكألنةا دفعةت امة  
اقتحةةام مجةةال امعمةةل سةةواء ملفةةرار مةةن روتةةين امبيةةت أو متةةوفير مةةورد رز  السةةباب اقتاةةادية ومةةيع 

كمةةا تاةةور اممةةرأل أحيالةةًا ككةةاالن لةةاقص مسةةلوب االرادل  يةةر قةةادر علةة  . يمةةة امعمةةل اقتلاعةةًا ملنةةا به
امتفكير امسليم وعل  توم  شووله بلفسه فترايا تسع  ام  امبحث عن امعون واممساعدل مد  امزو  أو 
االقةةةارب أو االاةةةدقاء وقةةةد ياةةةل االمةةةر امةةة  حةةةد اترةةةاذ أميةةةة اممةةةرأل وبسةةةا ة تفكيريةةةا أساسةةةًا ملبلةةةاء 
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رامت فةةت بعةةض االعمةةال فةةت حةةين يظنةةر امرجةةل بمظنةةر اممعلةةم امةةذي يلهةةن اممةةرأل امةةدروع ويفةةتح امةةد
 .(16)بايرتنا عل  ت ورات امعار

إن تحسةةين اةةورل اممةةرأل بةةات أمةةرًا حتميةةةًا فةة  ظةةل االولةةاع امعامميةةة امرايلةةة امتةةة         
ممغرلةةة امتةة  تشةةلنا زادت فةة  ر ةةورل مةةا لواجنةةه مةةن تحةةديات جسةةام والسةةيما مةةن جةةراء امحمةةالت ا

فةةت  2221بعةةض وسةةاالل االعةةالم امغربيةةة ملةةذ االحةةداث امتةة  جةةدت فةةت امحةةاد  عشةةر مةةن سةةبتمبر 
امواليةةات اممتحةةدل بنةةدف تشةةويه اةةورل امعةةرب واممسةةلمين وااللتهةةاص مةةن حلةةارتنم وامتةةروي  ممل ةة  

الت إذ تعمةدت مهد شكل مولةوع اممةرأل امعربيةة واممسةلمة مةادل متغذيةة يةذص امحمة. اراع امحلارات 
وساالل االعالم االساءل ام  امعرب واممسلمين من رالل أثارل قلية اممرأل واممعاملة امتةت تتلهايةا فةت 
اممجتم  حاملة اورل منيلة وملم ة علنا ومروجة الفكار ور   عدواليةة تحة  مةن قيمتنةا ومكالتنةا 

ريةةال امجمةةاعت امغربةةت ملةةذ االجتماعيةةة فأحيةةت بةةذمك تاةةورات بشةةأن اممةةرأل امشةةرقية ارتسةةمت فةةت امم
امهرن امتاس  عشر من رالل مومفات اممستشرقين وكتابات امرحامة وموحات امرسامين امغةربيين امةذين 

، كمةا اسةةتغلت بعةةض وسةةاالل (امةةف ميلةةة وميلةةة)اةةورًا ال تبعةةد عةةن قاةص ( امشةةر  امحةامم)لهلةوا عةةن 
ل فة  يةذا امبلةد وعلة  مةا تعيشةه مةن االعالم امغربية امحرب فت أفغالستان ملتركيز عل  أولةاع اممةرأ

معالةةال وحرمةةان تحةةت حكةةم حركةةة  امبةةان فرسةةمت مةةن رةةالل اممةةرأل االفغاليةةة لموذجةةًا ماةةورل اممةةرأل 
اممسةةلمة ومثةةااًل ملمعاملةةة امتةة  تلهايةةا فةةت امةةدول االسةةالمية دون امتمييةةز بةةين أولةةاع اممةةرأل فةةت يةةذص 

ًا فةت االلةرار باةورل اممةرأل امعربيةة واممسةلمة فةت امدومة أو تلك وقد تسبب يةذا امرلة  اممتعمةد أحيالة
واعتبر أن تاحيح اورل امعامم امعرب  واالسةالمت مةد  االرةر يهتلة  حتمةًا امعمةل . امعامم امغرب  

عل  ترليص اورل اممرأل مما محهنا من تشويه وتحريف ف  وساالل االعالم امغربيةة وذمةك بةامتعريف 
ق ةار مةن حهةو  ومكاسةب ومةا بلغتةه اعةداد وافةرل مةن املسةاء مةن بما أحرزته اممرأل ف  امعديد مةن اال

 .مستو  ثهافت واجتماع  أيلنا متبوأ مكالة متميزل فت اممجتم  
إن اةةورل اممةةرأل فةةت امفلةةااليات امعربيةةة ال تتشةةكل مةةن رةةالل ملةةامين اممةةواد امبرامجيةةة   

رأل فةت ألتةا  يةذص امملةامين اممرتلفة فحسب، بل وكذمك من رالل امدور امذي يمكن أن تهوم به اممة
وأن تحسةين اةورل اممةرأل فةت امفلةااليات امعربيةة ال يةتم داالمةًا وباةورل اميةة بمةلح ملااةب . وتهةديمنا

قياديةةة فينةةا ملمةةرأل أو بامزيةةادل فةةت عةةدد امعةةامالت فةةت شةةت  االرتاااةةات اممنليةةة، فهةةد يكةةون ذمةةك 
شةر ًا كافيةةًا مبلو ةه وبامتةامت فةأن االمةةر  عةاماًل مسةاعدًا علة  تحهية  امنةةدف امملشةود، ومكلةه ال يمثةل

 .(17)يت لب جندًا مشتركًا بين امرجل واممرأل من أجل تغيير امعهليات وتجاوز امساالد امموروث 
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إن علو شأن اممةرأل وتحسةين اةورتنا فةت امملةامين االتاةامية عمةل  ويةل امةلفع يت لةب 
واسةتراتيجيات متكاملةة ترمة  امة   تعبالة كل ام اقات فةت اممجتمعةات امعربيةة مةن رةالل ولة  ر ة 

مزيد لشةر امةوعت فةت مرتلةف االوسةا  وامفالةات االجتماعيةة بهلةايا اممةرأل امعربيةة مةن أجةل امتواةل 
امةة  تشةةكيل اةةورل متوازلةةة ملمةةرأل تبرزيةةا ألسةةالًا وذاتةةًا بشةةرية علينةةا واجبةةات وتتمتةة  بحهةةو  أساسةةية 

كع أدواريا اممتعددل ف  كل ميادين امحيال امعامةة تكرسنا اممعايدات امدومية وامتشريعات امو لية وتع
 .وامرااة بما يساعد عل  تجاوز امهوامب املم ية 

تحليل مضمون اإلعالنات الخاصة بالمرأة على شاشة قناة : المبحث الثالث 
LBC   9002الفضائية لعام 

فلةاالية رةالل دورل ام LBCمجا امباحث ام  التهاء عيلة عشواالية ملتظمة مما بثته فت قلال        
ويةةو مةةا يمثةةل مجتمةة  امبحةةث عةةن  ريةة   31/3/2229ومغايةةة  1/1/2229تلفزيوليةةة ملمةةدل مةةن 
مةةن رةةالل تسةةجيل مةةادل تلفزيوليةةة ( يةةوم 24سةةاعة موزعةةة علةة   24يتلةةمن )بلةةاء يةةوم اةةلاعت 

ارلةةعت ملتحليةةل رةةالل اممةةدل اممةةذكورل، ويمكةةن ايلةةاح ذمةةك مةةن امجةةدول االتةةت امةةذي يمثةةل عيلةةة 
 :حث عل  حسب االيام وامساعاتامب

 (1)جدول 
 امفلاالية  LBCيولح  ريهة التهاء عيلة امبحث مالعاللات اممبثوثة فت قلال 

 اليوم والتاريخ العدد الساعة
 1/1/9002الخميس  19 بعد منتصف الليل( 1-19)الساعة االولى

 9/1/9002الجمعة  10 صباحا(9-1)الساعة الثانية
 3/1/9002السبت 4 صباحا(3-9)الساعة الثالثة
 4/1/9002االحد   5 صباحا(4-3)الساعة الرابعة

 5/1/9002االثنين     9 صباحا(5-4)الساعة الخامسة
 6/1/9002الثالثاء    1 صباحا(6-5)الساعة السادسة
 7/1/9002االربعاء    1 صباحا(7-6)الساعة السابعة
 8/1/9002الخميس   1 صباحا( 8-7)الساعة الثامنة
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 2/1/9002الجمعة    1 صباحا(2-8)الساعة التاسعة
 10/1/9002السبت 10 صباحا(10-2)الساعة العاشرة

 11/1/9002االحد   16 صباحا(11-10)الساعة الحادية عشرة
 19/1/9002االثنين     10 صباحا( 19-11)الساعة الثانية عشرة

 13/1/9002الثالثاء    14 صباحا(1-19)الساعة الثالثة عشرة
 14/1/9002االربعاء    1 مساء  (9-1)الساعة الرابعة عشرة

 15/1/9002الخميس   12 مساء  (3-9)الساعة الخامسة عشرة
 16/1/9002الجمعة    19 مساء  (4-3)الساعة السادسة عشرة
 17/1/9002السبت 8 مساء  (5-4)الساعة السابعة عشرة
 18/1/9002االحد   1 مساء  (6-5)الساعة الثامنة عشرة
 12/1/9002االثنين     6 مساء  (7-6)الساعة التاسعة عشرة

 90/1/9002الثالثاء    9 مساء  (8-7)الساعة العشرون
 91/1/9002االربعاء    1 مساء  ( 2-8)الساعة الواحدة والعشرون
 99/1/9002الخميس   5 مساء  ( 10-2)الساعة الثانية والعشرون

 93/1/9002الجمعة    3 مساء  ( 11-10)شرونالساعة الثالثة والع
 94/1/9002السبت    3 مساء  ( 19-11)الساعة الرابعة والعشرون

  148 المجموع الكلي

عل  ملامين شت  تراوحت بةين امبةرام   LBCوقد احتوت يذص امساعات اممسجلة من قلال 
مترفينيةة واموثاالهيةة واممسلسةالت وبةرام  االربارية واممهابالت امتلفزيولية وامبةرام  امديليةة وامثهافيةة وا

اعاللةًا فةت عيلةة امبحةث مة  امعلةم ان يةذا ( 148)اال فال فلاًل عن االعاللات امتةت بلةر عةدديا 
وقةد ركزلةا علة  االعاللةات امتةت علة  قلةال . امعدد يمثل عددًا عامًا يشمل االعاللات مة  تكراراتنةا 

LBC ثةةل وحةةدل واحةةدل مغةةرض امعةةد دون حسةةاب علةة  اسةةاع ان كةةل اعةةالن يعةةرض مول مةةرل يم
وان ماينملا فت اعاللات امعيلة يت االعاللات امرااة باممرال حارًا اي امتةت . تكرار تلك اموحدل

 :تظنر فينا اممرال موزعة حسب اوقات بثنا ومدتنا االتية
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 LBCالمساحة الزمنية لالعالنات المختصة بالمراة في قناة 
دل امزمليةةة ممةدل عةةرض االعاللةات اممرتاةةة بةاممرال اممهدمةةة مةوحظ مةةن لتةاال  امبحةةث ان اممة

ومكت يتعرف امباحث عل  اممدل امزملية مبث االعالن . ثالية( 4112)من امهلال بدون تكرار بلغت 
عمةةد امةة  اسةةتردام  ريهةةة احاةةاالية ملتواةةل امةة  املتةةاال  , سةةاعة ب ريهةةة علميةةة 24بامثاليةةة فةةت 

 :اموس  امحسابت فحال عل  املتاال  االتيةامدقيهة واممتمثلة بت بي  معامل 
 

 = اموس  امحسابت 
 

 = اي 
 

 ( 28)وتهرب ام   27،7ويساوي       =                              اموس  امحسابت 
 ساعة  24فت  LBC معدل بث االعالن امراص باممرال عل  قلال 

 
                                              =                         

 ساعة  24بامثالية فت     
ثالية ، فت حين بلغت قيمة اموس   41ويالحظ من قيمة اموس  امحسابت مالعاللات امعامة وامتت بلغت 

. سةاعة 24ثالية معةدل وقةت بةث االعةالن فةت  LBC 28امحسابت مالعاللات اممرتاة باممرال فت قلال 
اي ان يلةةاك مةةياًل , ممرتاةةة بةةاممرال تحظةة  باومويةةة امتغ يةةة فةةت امهلةةالويةةذا يةةدمل علةة  ان االعاللةةات ا

ومكةةت يتعةةرف امباحةةث علةة  . والةةحًا متكةةرار االعةةالن امةةذي تظنةةر فيةةه اممةةرال اكثةةر مةةن بةةاقت االعاللةةات
قياسةةًا باموقةةت امكلةةت ميةةوم امعةةرض تواةةل امةة   LBCلسةةبة وقةةت االعاللةةات اممرتاةةة بةةاممرال فةةت قلةةال 

 : املتيجة االتية
 

 =االعاللات امرااة باممرال 
 

 عدد امثوالت × عدد امدقاال  × عدد ساعات اميوم = يوم امعرض 
                  =24           ×62        ×62    =86422 
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 % 2,247=                                = اذًا اعاللات اممرال 
 

ن يةةذا تواةل امباحةةث امة  اّن لسةةبة وقةت بةةث ومة. ويةت لسةةبة وقةت بةةث االعةالن فةةت اميةوم امواحةةد
 .دقيهة اي ما يعادل ساعة واثلت عشرل دقيهة 72،23ساعة يت  24االعالن فت 

فةيمكن ايلةاحنا عةن  رية   LBCاما ألواع االعاللات امرااةة بةاممرال اممهدمةة مةن قلةال  
 :ما ياتت 

ــات االســتهالكية . 1 متةةت تتلةةمن عةةرض ملسةةل  لهاةةد باإلعاللةةات االسةةتنالكية تلةةك ا:  اإلعالن
, مسةةةةاحي  تجميةةةةل,مشةةةةروبات ,كاالعاللةةةةات عةةةةن مةةةةواد  ذااليةةةةة  (18)اممعةةةةدل مالسةةةةتنالك املنةةةةاالت 

ويلحاةةر جمنةةور يةةذص االعاللةةات . مةةوازم ملزميةةة, سةةيارات, مةةوازم ا فةةال,ع ةةور ,مسةةاحي  تلظيةةف
مسةةاحة ويحتةةل يةةذا املةةوع مةةن االعةةالن . عةةادل بةةاممرأل وام فةةل بشةةكل رةةاص واالسةةرل بشةةكل عةةام 

امتوجه لحو ق اع معين من امسةو  امجماييريةة  LBC ومذمك ارتارت امة LBCكبيرل من اعاللات 
( يشةةكلن مفتةةاح امهةةرار فيمةةا يتعلةة  بامعديةةد مةةن مشةةتريات اممسةةتنلك)السةةيما  ق ةةاع املسةةاء ملنةةن 

  .(19)فلاًل عن امشباب
، اذ ينةدف امة  (ات امم سسةاتبإعالل)ويسم  يذا املوع من اإلعاللات : اإلعالنات الخدمية . 9

اشةةةنار امم سسةةةة بةةةاإلعالن عةةةن امرةةةدمات امتةةةةت تهةةةدمنا ملمجتمةةة  مثةةةل اممستشةةةفيات وامجمعيةةةةات 
 . االلسالية وامبلوك

ويت إعاللات رااة بتعريف اممشايدين عةن أوقةات : إعالنات التنويه عن برامج التلفزيون . 3
وتهةةةدم عةةةادل فةةةت امفتةةةرل , م أو االسةةةبوع عةةةرض اممةةةادل امتلفزيوليةةةة امتةةةت سةةةتهدم لةةةمن بةةةرام  اميةةةو 

 . اماباحية ويعاد عرلنا فت عار اميوم لفسه 
ويةو االعةالن امةذي يتعلة  بمولةوعات أو سةل  يعرفنةا امجمنةور ويعتمةد  : إعالنات تذكيريـة . 4

وذمةةك عةةن  ريةة  عةةرض تلةةك االعاللةةات بةةين مةةدل  وأرةةر  , علةة  امتكراريةةة فةةت عةةرض االعةةالن
يعةةرض االعةةالن بشةةكل ايهةةولت سةةري  ممةةدل ثاليةةة واحةةدل فهةة  إذ تظنةةر فيةةه وباشةةكال مرتلفةةة فهةةد 

 12اةةورل امملةةت  مةة  تعليةة  مرتاةةر ماةةاحب مةةه او يظنةةر االعةةالن بشةةكل تمثيلةةت كامةةل ممةةدل 
 .ثوالت 

تسةةع  بعةةض امشةةركات اممترااةةة بامملتوجةةات امدوااليةةة باعاللنةةا عةةن  : اإلعالنــات الدوائيــة. 5
اذ تعةدو يةذص املوعيةة مةةن .تلةاف امة  أدويةةة متعةارف علينةا مسةبهًا   ةرح لوعيةة جديةدل مةن امدويةة
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االعاللات من أيم اممجاالت امتت ترل  مإلشراف االعاللت فلذمك تحظر بعض امهلوات امتلفازية 
من بث االعاللات امدواالية عل  شاشتنا تجلبًا من رر  املواالح امهالوليةة امعامةة واممعمةول بنةا فةت 

 .(22)فت يذا اممجال وامتت قد تعرلنا ملمساءمة امهالولية معظم امدول امعامم 
ويت االعاللات امتت تركز عل  امسلعة أو امملت  اممعلن علةه باةورل  : اإلعالنات الصامتة . 6 

وعةادل تكةون يةذص املوعيةة مةن االعاللةات ماةحوبة بفهةرات موسةيهية متوافهةة مةن بدايةة , مرالية فه 
ماةةاحبه مالعةةالن تتاةةف بةةاإل يجةةاز وترتاةةر فةةت عبةةارل متكةةوين االعةةالن امةة  لنايتةةه مةة  كتابةةة 

 .امفكرل امراليسة امتت يريد اممعلن ترويجنا
إذ تعكع يذص املوعية . ويت اإلعاللات امتت تهدم ملت  الفراد االسرل كافة :  عالنات عائلية إ. 7

 فةةةل أو  مةةةن االعاللةةةات اةةةورص ماةةةغرل ملعااللةةةة تتكةةةون باالسةةةاع مةةةن امةةةزو  وامزوجةةةة فلةةةاًل عةةةن
 فلةةين كمةةا قةةد يلةةاف امةة  امعااللةةة عجةةوز يهةةوم بةةدور امجةةد أو إمةةرأل تهةةوم بةةدور امجةةدل فيمةةا يرةةص 

 .امزوجة 
وتسةتردم . ويت االعاللات اممتمثلة بغريةزل امم وامب لحةو ابلاالنمةا: إعالنات أمومة ويفولة . 8

أو كلينمةةا مالبلةةاء مثةةل يةةذص املوعيةةة مةةن االعاللةةات مةةتعلن عةةن امسةةل  امتةةت يشةةترينا أحةةد اموامةةدين 
  .اممالبع و عام اال فال وبوامص امتأمين واماكن امترفيه

ويو إعةالن  يةر والةح قةد يترةذ شةكاًل ايهوليةًا اي عبةارل عةن اةورل أو  : اإلعالن التشويقي . 2
مر   مبنم يتبعه تعلي  يثير اممتلهت ممتابعة يذا االعالن ممدل من امزمن ممعرفتةه وامتعامةل معةه 

(21.) 
فةةةيمكن  LBCامةةةا امعلااةةةر اممسةةةتردمة فةةةت اإلعاللةةةات امرااةةةة بةةةاممرال اممهدمةةةة مةةةن قلةةةال 

 :اجمامنا بما ياتت 
يسةتعين االعةالن بعلااةر امموسةيه  إلبةراز :  ستخدام عنصر الموسيقى في اإلعالن ا. 1

يةث ال بح, اذ تستردم امموسيه  فت االعالن وف  ملن  معين .جماميته وامتت تزيد من قوته وتأثيرص
ت غةةةةةت امموسةةةةةيه  علةةةةة  امكلمةةةةةة أو اماةةةةةورل والمةةةةةا تعمةةةةةل كوسةةةةةي  أو جسةةةةةر يةةةةةرب  بةةةةةين امكلمةةةةةة 

 : ويمكن تاليف امفهرات امموسيهية اممرافهة مالعالن ام  لوعين  .(22)واماورل
يةةت امموسةةيه  امتةةت تتمثةةل بلغمةةات شةةجية يادالةةة وامتةةت تعةةد : موسةةيه  اعالليةةة يادالةةة  - أ

 . (23)مفتاح امعوا ف وااللفعاالت
  .(24)ويت تتمثل بايهاعات موسيهية ذات لبرل عامية وم ثرل: موسيه  اعاللية ااربة    - ب
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تستردم امم ثرات اماوتية واملجي  وأاةوات :  استخدام المؤثرات الصوتية في اإلعالن. 9
امشياء مدعم امحةدث سةواء كةان دراميةًا أو رمزيةًا ويوظةف يةذا امعلاةر فةت االعةالن مةن اجةل 

 (21)(اقعية عل  امحدث االعاللةت ومةن اجةل ت ةوير احسةاع قةوي بايميةة امسةلعة الفاء امو ) 
مثةل اةةوت قرمشةةة ماةةلاف ام عةةام أو اةةوت فةتح علبةةة أو زجاجةةة مشةةروب ببسةةت أو  يةةرص 

 . من اممشروبات امرر  
يوظف يذا امعلار فت بعض االعاللات :  إظهار األشياء واألشخاص في صناعة االعالن . 3

ذمةك عةن  رية  تكبيةر امشةتء مياةبح بحجةم لةوع مةن امعالمةة امميتافيزيهيةة وامتةت يةت امتلفزيولية و 
مةةةن إحةةةد  وظةةةةاالف االعةةةالن امتلفزيةةةولت واممتمثلةةةةة بتفرةةةيم امشةةةياء وااللفعةةةةاالت مةةةن اجةةةل تفةةةةاقم 

 .(26)االستجابات 
يوظف علاةر املةون بشةكل أسةاع فةت اإلعاللةات : توظيف األلوان في صناعة اإلعالن . 4

ممةةةا مةةةه مةةةن دور كبيةةةر فةةةت جةةةذب التبةةةاص اممتلهةةةت وامتةةةإثير علةةة  املاحيةةةة املفسةةةية مديةةةه  امتجاريةةةة
والفاء افة امواقعيةة علة  االعةالن عةن  رية  إظنةار امسةل  بشةكلنا امحهيهةت ومةن ثةم زيةادل 

فاسةتردام املةون االزر  . امتأثير بامرسامة االعاللية وزيةادل درجةة امهبةول بامسةلعة اممعلةن علنةا 
يةةةةةةو رمةةةةةةز ملةةةةةةون اممةةةةةةاء وامسةةةةةةماء ويعبةةةةةةر يةةةةةةذا املةةةةةةون عةةةةةةن امبةةةةةةرودل وامنةةةةةةدوء  فةةةةةةت االعةةةةةةالن

اما املون امهرلفلت فت االعالن فيةدل علة  املوثةة واملةون امبةيض يةو دميةل علة  .(27)وامسكيلة
امفلةةت )واملةةولين . كةدميل علةة  امةةدفء وامحةةرارل ( اماةةفر وامحمةةر وامبرتهةةامت)أمةةا .(28)ام يبةة
  . ة امثراء وامرفايية يوحيان عل  اف( وامذيبت

يسةتعمل ماةممو اإلعاللةات  امبةًا بعةض :  توظيف العالمات الرمزيـة فـي صـناعة اإلعـالن . 5
امتةةت تسةةاعد علةة  تولةةيح امفكةةرل امراليسةةة مالعةةالن   (symbols)وامرمةةوز  (sings)االشةةارات 

وقةةد  . ك  وتهةةديمنا ملمتلهةةت بأفلةةل  ريهةةة ولهةةل معةةالت محةةددل أو احاسةةيع معيلةةة مةةد  اممسةةتنل
تكون امعالمة امرمزية يت عبارل عن حركات أو إيماءات أو لبرات اوتية يهوم بنا ممثل االعالن 
باتفةةةا  مسةةةب  مةةة  اممرةةةر  ملتعبيةةةر عةةةن حامةةةة أو موقةةةف أو تواةةةيل فكةةةرل معيلةةةة ملمتلهةةةت وذمةةةك 

اماةوت  عن  ري  امرةرو  عةن املغمةة امواحةدل اممتوااةلة وامتغييةر فةت لغمةة, باالستعالة بامتلوين
وقةد يسةتعين مرةر  االعةالن بةاملوعين مةن امرمةوز  . (29)فهد ترتف  أو تةلرفض, بين امحين واالرر 

املفظية وعالمات رمزية علدما تعجز كلمات االعالن عن توليح فكرل معيلة أو ترف  فت عرض 
 . رااالص سلعة معيلة وبيان أيميتنا ولتاالجنا 
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يسةةتعين ماةةمم االعةةالن بامرسةةوم امبياليةةة :  توضــيحية توظيــف الرســوم البيانيــة والخــرائي ال. 6 
امةةةا . وذمةةةك ممسةةةاعدل  اممتلهةةةت علةةة  ادارك اممعةةةالت امتةةةت تحملنةةةا االرقةةةام فةةةت امرسةةةامة االعالليةةةة 

امرراال  امتوليحية فيستعين بنا اممعلن إلحا ة امجمنور علمةًا بامنيكةل امتلظيمةت مم سسةة معيلةة 
  . وبامملا   امتت تلش  فينا امم سسة 

 خاتمة واستنتاجات
وامتت أرلعت ملبحث   LBCاظنرت لتاال  تحليل اورل اممرأل فت إعاللات قلال امة

وتشير يذص . ومجموعنا ماالة وثمالية وأربعون إعاللُا تفو  االعاللات امسلعية واالستنالكية 
تدر ارباحًا إمينا املتاال  ام  أن االعاللات االستنالكية يت االكثر استرداما فت يذص امهلال مكولنا 

فلال عن أن االعالن االستنالكت بذاته يحمل . أكثر من  يريا تستفيد ملنا مدعم امهلال ماديا 
قيمًا استنالكية تحث امجمنور عل  االستنالك من رالل عرله ملسل  وامملتجات وامتت تمثل 

 . احتياجات امجمنور امعربت 

ية عل  اممرتبة االوم  فت اعاللات عيلة امبحث وتبين ملباحث من حاول امفالة االستنالك      
بسبب ملتجت امرساالل االعاللية امذين استردموا اممرأل كوسيلة ملاسبة متروي  بلاالعنم وملتجاتنم 
اممرتلفة من رالل اقتران اورتنا بامسلعة اممعلن علنا وبذمك ياح امهول إن اورل اممرأل 

أدوات , ملسل  االستنالكية اممتمثلة بامسل  امغذاالية اابحت جزًء ال يتجزأ من امدعاية امتجارية 
وبنذا توال امباحث ام  أن يذص . أدوات ملزمية و يريا من امسل  االرر  , تلظيف , تجميل 

املوعية من االعاللات قدمت اممرأل عل  النا كاالن قابل مالتجار به فت مجال امتروي  ملسل  
علاار امتشوي  وامجاذبية مكولنا كاالن جميل وجسد االستنالكية فت ا ار أساميب تعتمد عل  

اممرأل تعرض فت امفلااليات امعربية  كرمز وأدال ملجلع، وتستردم  أنم لوب إذ أثبتت امدراسة 
امملتجات، كما تساعد اور امعلف واماور امفالحة ملمرأل متسوي   اإلعاللات اممرأل مكت تبي 

يية االجتماعية، ترا ب امفلااليات امعربية  امذوا  إع اء اموموية ملرفا امفالم، وبداًل من
  .كسب مزيد من امموال  امشعبية من أجل
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:Abstract 
          This research deal with studying women’s picture in the 
programs of Arabs satellite which still impure submissive to cultural and 
social lagging rules , doesn’t respect the humanity and  it is essential 
role in society ,it must make responsible and aware decision to correct 
media picture for women and developing community awareness. 

         The problem of this research appear from the fact that the 
media’s picture of women in Arabs satellite programs tainted a lot of 
distortion and prepossession against women, which contributes to 
distortion her picture to people around the world. The researcher was 
could to identify on media picture for women in Arabs satellite programs 
throughout analyzing content of produced media subject through 
advertisement on LBC cannel. 
       The research used descriptive methods with content analyzing style 
to collect data about research variable, by application the research on 
sample of T.V. advertisement which aired on LBC through 2229.  
The researcher specified a sample of this research in T.V. advertisement 
for BBC which deals with goods and services , it’s advertisement’s 
subject used women in representing T.V. advertisement , and what 
about temporal framework for research it will specified in programmatic 
course from 1/1/2229 AD until 31/3/2229. In the end of research, the 
researcher has been reach to this, the producers of advertising message 
used women as a suitable means to promote their goods and their 
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different products through connecting  her picture with good advertised. 
Since the women’s picture became undivided part of commercial 
advertisement for consumer goods which indicate food commodities, 
make up, cleaning, household device and others. 

         Thus the researcher has been reached to this, such a kind of 
advertisements represent women as creature able to commerce in 
promotion consumer goods in manner depended on elements of thrill 
and attraction because of she’s a beauty creature and required body as 
the study proved that women’s representation in Arabs satellite as a 
symbol and sexual device, and  the advertisement used women in order 
to sell products, also women’s violence picture and pornography helped 
in marketing the film, in order earn more mony.    

 

 

 

 

 

 

 

 



(مجلة علمية محكمة)مجلة الدراسات التاريخية والحضارية  

هـ1121 شعبان  –م 3112 حزيران( 17)العدد ( 5)المجلد   

 د سعد سلمان عبد اهلل.م.أ                                                صورة المرأة في برامج الفضائيات العربية ـ
 قسم اإلعالم /كلية اآلداب / جامعة تكريت   9002الفضائية لعام   LBCدراسة تحليلية لإلعالنات الخاصة بالمرأة على شاشة قناة 

334 

 

 

 

 هوامش ال

( بغداد)صورة المراة في وسائل االعالم العربية ، بحث منشور في مجلة البحوث : عايف عدلي العبد . د (1)
 . 160ــــ  143،  ص  1285كانون االول  16العدد 

 . 192، ص  1283لذهنية ، القاهرة ، عالم الكتب ، العالقات العامة  والصورة ا: علي عجوة . د (2)
صورة الواليات المتحدة االمريكية في الصحافة المصرية اليومية  ـ أيروحة : حماد إبراهيم حامد . د (3)

 . 30، ص  1286قدمت الى جامعة القاهرة كلية االعالم عام ( غير منشورة)دكتوراه 
،  1280الثالث في الصحافة المصرية واالمريكية خالل الفترة من صورة العالم : إيناس محمد أبو يوسف  (4)

 . 37، ص  1286قدمت الى جامعة القاهرة كلية االعالم عام ( ( غير منشورة)، أيروحة دكتوراه  1282
(1)  Jean, Grow   -  Joyce M, Wolburg.  :s Advertising 'How Nike: Selling Truth 

to Women Claimed a Contested Reality , ADVERTISING  &SOCIETY REVIEW ,  
Publisher :Advertising Educational Foundation  : volume:7 issue:9,  9006 .In : 

http://libhub.sempertool.dk.tiger.sempertool.dk/libhub?func=issueTOC&issn=1
5347311&tocName=9006_7_9&collection=ejor&language=ar الفتراضية المكتبة ا . 

,  9000البحـث العلمـي فـي الدراسـات اإلعالميـة ، القـاهرة ، عـالم الكتـب ، : محمد عبد الحميـد . د  (6)
 .190ص 

ــــ األســـس والمبـــادل ، القـــاهرة، عـــالم الكتـــب، : ســـمير محمـــد حســـين . د (7) ،  1276بحـــوث اإلعـــالم ـ
 .977ص

 
، عمان، دار الفكر 6ومه وادواته واساليبه،يالبحث العلمي مفه: عبد الرحمن عدس: ذوقان عبيدات  (8)

 . 175ص , 1228للنشر،
، 1221دار الفكر العربي، : التبادل األخباري التلفزيوني العربي، القاهرة: عايف عدلي العبد . د (9)

 . 192-190ص
،  1224لسنة  401العدد ( الكويت)القمر العربي الثالث في الفضاء، مجلة العربي : سعد شعبان (12)

 .54ص
قدمت ( غير منشورة)البث التلفزيوني إلى اليمن وعادات التعرض، رسالة ماجستير: وديع محمد سعيد (11)

 .20، ص1228الى جامعة بغداد ـ كلية اإلعالم عام 

http://libhub.sempertool.dk.tiger.sempertool.dk/libhub?func=search&query=au:%22Grow,%20Jean%22&language=ar
http://libhub.sempertool.dk.tiger.sempertool.dk/libhub?func=search&query=au:%22Wolburg,%20Joyce%20M.%22&language=ar


(مجلة علمية محكمة)مجلة الدراسات التاريخية والحضارية  

هـ1121 شعبان  –م 3112 حزيران( 17)العدد ( 5)المجلد   

 د سعد سلمان عبد اهلل.م.أ                                                صورة المرأة في برامج الفضائيات العربية ـ
 قسم اإلعالم /كلية اآلداب / جامعة تكريت   9002الفضائية لعام   LBCدراسة تحليلية لإلعالنات الخاصة بالمرأة على شاشة قناة 

333 

 

، 1229العدد األول والثاني لسنة ( : تونس)مجلة اإلذاعات العربية اتحاد اإلذاعات الدول العربية  (12)
 .78ص
مدخل لدراسة االختراق اإلعالمي في المنيقة العربية، بغداد ، مركز التوثيق : يب سعد لب (13)

 .59، ص1285اإلعالمي،
االعالم المصري : دراسة تيبيقية –صورة المرأة العربية في اإلعالم العربي : عوايف عبدالرحمن . د (14)

، بيروت ، مركز دراسات الوحدة والصحافة الخليجية، في  كتاب المرأة ودورها في حركة الوحدة العربية
 . 78، ص  1222العربية، 

لمؤتمر صورة المرأة العربية في الوسائل اإلذاعية والتلفزيونية ، بحث مقدم الى : عبد الحفيظ الهرقام  (11)
األردن ومنشور على  –المنعقد في عمان  9001يونيو / حزيران  18 – 16  االعالميات العربيات 

  http://www.amanjordan.org/conferences/awf4/awf4p :قع االتي االنترنت على المو 
 . 3ص . مصدر سابق : عبد الحفيظ الهرقام  (16)
المسؤولية االجتماعية لوسائل االتصال وتغير الوضع االجتماعي للمرأة في المجتمع : ناهد رمزي  (17)

 . 60، ص  1283مجلة شؤون عربية، سبتمبر " العربي،
 .49ص, 1276,القاهرة ,دار النهضة العربية ,االعالن : داهلل ابو ركبه حسن عب (18)
ترجمـة حـازم ,السـلية مـن دون مسـؤولية الصـحافة واالذاعـة فـي برييانيـا: جيمس كوران وجين سـيتون  (19)

 .393ص ,1223, ابو ظبي, المجمع الثقافي ,صاغية 
(  غيـر منشـورة)التلفزيونيـة، أيروحـة دكتـوراه   mbcصـورة المـرأة فـي إعالنـات قنـاة : زينـة عبـد الهـادي (22)

 . 151ــــ  147، ص 9008قدمت الى كلية اإلعالم بجامعة بغداد عام 
 
(  غير منشورة)األساليب الفنية لإلعالن في شبكة المعلومات العالمية رسالة ماجستير : زينب ليث عباس  (21)

 . 182ـ   189، ص 9005قدمت الى كلية اإلعالم بجامعة بغداد عام 
 . 144ص , 9000, دمشق , المكتبة االعالمية , نظرية التلفزيون : اديب خضور . د (22)
 . 2ص, 1227, القاهرة , دار الشروق , قراءة الصورة وصورة القراءة : صالح فضل  (23)
, لعربــي المركــز الثقــافي ا, حصــار الثقافــة بــين القنــوات الفضــائية والــدعوة االصــولية : مصــيفى حجــازي  (24)

 . 35ص ,  9000, الدار البيضاء 
,  1222, المكتبــة االعالميـــة , دمشــق , ترجمـــة اديــب خضــور ,التلفزيــون والمجتمــع : جــون كــورنر  (21)

 .  166ص
 . 94ص , 1226, حلب , دار االنماء الحضاري , قاسم المقداد . ترجمة د, اسايير : روالن بارت  (26)
 . 161ص , 1276, القاهرة , ميابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ,  اصول االعالن: محمد عساف  (27)
 .134ص , 9000, دمشق , المكتبة االعالمية , التلفزيون والمجتمع : اديب خضور  (28)



(مجلة علمية محكمة)مجلة الدراسات التاريخية والحضارية  

هـ1121 شعبان  –م 3112 حزيران( 17)العدد ( 5)المجلد   

 د سعد سلمان عبد اهلل.م.أ                                                صورة المرأة في برامج الفضائيات العربية ـ
 قسم اإلعالم /كلية اآلداب / جامعة تكريت   9002الفضائية لعام   LBCدراسة تحليلية لإلعالنات الخاصة بالمرأة على شاشة قناة 

333 

 

,  9004, ابــو ظبــي , ميــابع الظفــرة لليباعــة والنشــر, العمــل االذاعــي والتلفزيــوني : عــايف حميــدي  (29)
 . 187ص

 مصادر البحث 

 . 9000, دمشق , المكتبة االعالمية , التلفزيون والمجتمع : أديب خضور .1
 .  9000, دمشق , المكتبة االعالمية , نظرية التلفزيون : اديب خضور .9  
،  1280صورة العالم الثالث في الصحافة المصرية واالمريكية خالل الفترة من : إيناس محمد أبو يوسف .3  

 .   1286قدمت الى جامعة القاهرة كلية االعالم عام ( ( غير منشورة)، أيروحة دكتوراه  1282
 .   1222, المكتبة االعالمية , دمشق , ترجمة اديب خضور ,التلفزيون والمجتمع : جون كورنر  .4  
ترجمة حازم ,السلية من دون مسؤولية الصحافة واالذاعة في برييانيا: جيمس كوران وجين سيتون . 5  

 .1223, ابو ظبي, مع الثقافي المج,صاغية 
 . 1276,القاهرة ,دار النهضة العربية ,االعالن :حسن عبداهلل ابو ركبه. 6  
صورة الواليات المتحدة االمريكية في الصحافة المصرية اليومية  ـ أيروحة دكتوراه : حماد إبراهيم حامد . 7  
 . 1286قدمت الى جامعة القاهرة كلية االعالم عام ( غير منشورة)

، عمان، دار الفكر 6البحث العلمي مفهومه وادواته واساليبه،ي: عبد الرحمن عدس: ذوقان عبيدات .8
 .  1228للنشر،

 . 1226, حلب , دار االنماء الحضاري , قاسم المقداد . ترجمة د, اسايير : روالن بارت  .2
غير )العالمية رسالة ماجستير األساليب الفنية لإلعالن في شبكة المعلومات : زينب ليث عباس . 10 

 ,9005قدمت الى كلية اإلعالم بجامعة بغداد عام ( منشورة
(  غير منشورة)التلفزيونية، أيروحة دكتوراه  mbcصورة المرأة في إعالنات قناة : زينة عبد الهادي. 11

 . 9008قدمت الى كلية اإلعالم بجامعة بغداد عام 
 . 1224: ، الكويت 401لث في الفضاء، مجلة العربي، العدد القمر العربي الثا: سعد شعبان . 19 
مدخل لدراسة االختراق اإلعالمي في المنيقة العربية، بغداد ، مركز التوثيق : سعد لبيب . 13 

 ,1285اإلعالمي،
 .  1276بحوث اإلعالم ـــ األسس والمبادل ، القاهرة ، عالم الكتب ، : سمير محمد حسين . 14

 .  1227, القاهرة , دار الشروق , قراءة الصورة وصورة القراءة :  صالح فضل. 15  
 .  9004, ابو ظبي , ميابع الظفرة لليباعة والنشر, العمل االذاعي والتلفزيوني : عايف حميدي . 16  
( بغداد)صورة المراة في وسائل االعالم العربية ، بحث منشور في مجلة البحوث : عايف عدلي العبد . 17  

 .   1285كانون االول  16دد الع

 .  1221دار الفكر العربي، : التبادل األخباري التلفزيوني العربي، القاهرة: عايف عدلي العبد. 18 



(مجلة علمية محكمة)مجلة الدراسات التاريخية والحضارية  

هـ1121 شعبان  –م 3112 حزيران( 17)العدد ( 5)المجلد   

 د سعد سلمان عبد اهلل.م.أ                                                صورة المرأة في برامج الفضائيات العربية ـ
 قسم اإلعالم /كلية اآلداب / جامعة تكريت   9002الفضائية لعام   LBCدراسة تحليلية لإلعالنات الخاصة بالمرأة على شاشة قناة 

333 

 

لمؤتمر صورة المرأة العربية في الوسائل اإلذاعية والتلفزيونية ، بحث مقدم الى : عبد الحفيظ الهرقام . 12
األردن ومنشور على االنترنت  –المنعقد في عمان  9001يونيو /  حزيران 18 – 16  االعالميات العربيات 

 http://www.amanjordan.org/conferences/awf4/awf4p :على الموقع االتي 
 .   1283العالقات العامة  والصورة الذهنية ، القاهرة ، عالم الكتب ، : علي عجوة . 90  

االعالم المصري : دراسة تيبيقية –ي اإلعالم العربي صورة المرأة العربية ف: عوايف عبدالرحمن . 91  
والصحافة الخليجية، في المرأة ودورها في حركة الوحدة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ، 

1222  . 
 .  1229العدد األول والثاني،  تونس، اتحاد اإلذاعات الدول العربية، : مجلة اإلذاعات العربية . 99 

 .  9000البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية ، القاهرة ، عالم الكتب ، : عبد الحميد  محمد. 93
 .   1276, القاهرة , ميابع الهيئة المصرية العامة للكتاب , اصول االعالن : محمد عساف . 94  
, في العربي المركز الثقا, حصار الثقافة بين القنوات الفضائية والدعوة االصولية : مصيفى حجازي . 95  

 . 9000, الدار البيضاء 
المسؤولية االجتماعية لوسائل االتصال وتغير الوضع االجتماعي للمرأة في المجتمع : ناهد رمزي . 96 

 . 1283مجلة شؤون عربية، سبتمبر " العربي،
قدمت ( غير منشورة)وديع محمد سعيد، البث التلفزيوني إلى اليمن وعادات التعرض، رسالة ماجستير. 97 

 . 1228الى جامعة بغداد ـ كلية اإلعالم عام 
98 . Jean, Grow -  Joyce M, Wolburg.  :s Advertising 'How Nike: Selling Truth 

to Women Claimed a Contested Reality , ADVERTISING  &SOCIETY REVIEW ,  
Publisher :Advertising Educational Foundation  : volume:7 issue:9,  9006 .In : 

http://libhub.sempertool.dk.tiger.sempertool.dk/libhub?func=issueTOC&issn=1
5347311&tocName=9006_7_9&collection=ejor&language=ar المكتبة االفتراضية 

 
 

http://libhub.sempertool.dk.tiger.sempertool.dk/libhub?func=search&query=au:%22Grow,%20Jean%22&language=ar
http://libhub.sempertool.dk.tiger.sempertool.dk/libhub?func=search&query=au:%22Grow,%20Jean%22&language=ar
http://libhub.sempertool.dk.tiger.sempertool.dk/libhub?func=search&query=au:%22Wolburg,%20Joyce%20M.%22&language=ar

