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 العربي إلاعالم في ضحيت و كمساهم املرأة واقع
 البليدة –دحلب سعد جامعت جكاري، رشيدة هيفاء   الدكخىرة

 

 

 مقدمت

 الخىمُت نلى ظلبا ًازش الحُاة مجاالث في مشاسلتها نذم فةن اإلاشؤة ججاٍ الخفنير همـ حغُير نلى للهمل ألاوان آن لقذ
 ؤن ًجب خُث الخغُير إلخذار الهام الشؤي وتهُئت الششف لجشاثم باإلاشؤة الهالقت راث القػاًا نلى ًشلض ؤن ؤلانالم فهلى

 ألافهاس ؤظيرة جهىنن ال ؤن ًجب الهشبُت اإلاشؤة بن نام، بشهل واإلاجخمو واإلاشؤة والشحل ابالشب حُل ؤلانالمي الخؿاب ٌشمل
 اإلاجخمو في الحُاحى دوسَا بإَمُت اإلاجخمو بقىام في الهلم حعخخذم ؤن فهلحها جؿىسَا سغم ؤلانالهاث سسختها والتي البالُت

. الخىمُت في مها لِعاَما الشحل مو حىب بلى حىبا

 في لها الحقُقي الىغو نً حهبر التي الاًجابُاث جدقق لم الهشبُت وؤلانالهاث ؤلانالم في اإلاشؤة بها قهشث حياى الطىسة بن
خها نلي الػىء حعلـ ولم اإلاجخمو ل جاٍس  التي وؤلابذانُت القُادًت وؾاقاتها قذساتها لىا جىضح ولم الهطىسن نبر اإلاجُذ الؿٍى

 . الهشبي وؤلانالن ؤلانالم نً بهُذا ولنً وملمىط بياًجا حغُير بخذار مىقهها خالى مً اظخؿانذ

 ؤلانالم وظاثل في اإلاشؤة ضىسة بشضذ واإلاهىُت بنين ماجمش ؤنقاب في قهشث التي اإلاخهازشة الذساظاث ججمو جهاد خُث
 فةن اإلاثاى ظبُل ونلى جىحهاتها، اخخالف نلى ورلو للمشؤة، ظلبُت ضىسة جقذم حمًُها ؤجها واإلاشثُت واإلاعمىنت اإلاقشوءة

 للجىاهب ضفداتها مً% 75 خىالي جخطظ ؤجها ؤلذث الهشبُت اليعاثُت اإلاجالث نلى ؤحٍشذ التي اإلاسحُت الذساظاث

ت الجمالُت اء: للمشؤة واإلاكهٍش ىت وؤدواث ماألٍص  والذاخلُت الىفعُت ألابهاد بغفالها مو للقاسثاث الهاؾفُت اإلاشامل ؤو الٍض
نزا للمشؤة، ش ًخم َو زا داخلي، مػمىنن ؤي دونن حمُل وشهل مكهش ولإجها ؤةاإلاش جطٍى  نلى نلحها القاثمين ؤن نلى ًذى َو

ت الاَخماماث جىلي اإلاشؤة بإن قىانت ت الزَىُت قذساتها خعاب نلى قطىين نىاًت والشهلُت اإلاكهٍش  . والفنٍش

 الزي و الهشبي، ؤلانالم في ضحُت و لمعاَم اإلاشؤة واقو: مذاخلخىا نىىان ًهىنن ؤن اخخُاس قشسها بلُه الخهشع ظبق مما
: الخالُت الخؿت وفق ظىدىاوله

                                                           
: ، على املوقع االلكرتوين5 20، منشور يف االنرتنيت، تاريخ املراجعة فيفري صورة المرأة العربية في اإلعالن -  

http://communication.akbarmontada.com/t1711-topic 
 :فيفري على املوقع االلكرتوين من فىت  2يت، تاريخ املراجعة منشورة يف االنرتن ،صورة المرأة في وسائل اإلعالمفاطمة حافظ،  - 2

http://www.manfata.com/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-

%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%A7/ 
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. للمشؤة الهشبي ؤلانالم هكشة و ؤلانالن و ؤلانالم مهجى: ألاوىن اإلادىسن

. واقهها و الهشبُت اإلاشؤة بهجاصاث: الثاوي اإلادىسن

 

 

  للمرأة العربي إلاعالم هظرة و إلاعالن و إلاعالم معنى: ألاوو  اململىر 

: ًلي لما للمشؤة الهشبي ؤلانالم هكشة نلى هكشة هلقي لما ؤلانالن، و ؤلانالم مطؿلحي وىمو َىا هدىاوىن

 إلاعالن و إلاعالم مصطلحي معنى -أوال

: ماآلحي ؤلانالن مطؿلح زم ؤلانالم مطؿلحي نجىلم َىا هخهشف

 إلاعالم مصطلح معنى -1

 في اإلاىغىم في الغىص نلُىا ٌعهل باإلاؿلق واإلافهىم ياإلاهً فخدذًذ. وؤلانالن ؤلانالم ملمتي مهجى ؤخذد ؤن ؤود بذاًت
 ألاخباس وشش نامت، بطفت ٌهجي اإلاطؿلح َزا ؤن رلو مً ٌعخفاد ؤلانالم، مفهىم خىىن ًنخب ما هقشؤ نىذما الحقُقت،

 مً ٍسوغي اإلاخذاوىن الخهٍشف َزا ؤن غير.  ؤلانالم وظاثل مً ما وظُلت ؾٍشق نً الجماَير نلى وؤلانالهاث واإلاهلىماث
فاث  ووغىح، بذقت ؤلانالم مطؿلح خقُقت جبين ؤن شإجها مً َل ماوهت، حامهت النثيرون ًدعبها ًهاد التي اإلاخخلفت، الخهٍش

 وما باألًذًىلىجي، والهلمي بالعُاسخي، الثقافي فحها ًلخبغ حذًذة، ؤبهادا ًخخز ؤلانالم ضاس خُث الحذًث الهطش في الظُما

!  رلو بلى

اث مخخلف انعرين الحذًث، الهطش في ؤلاوعان خُاة شهذجه الزي الهمُق الخدىىن بن  ؤلانالم ًنً فلم والجىاهب، اإلاعخٍى
 وفهاال مشاسما ؾشفا هفعه مان وقذ ال؟ لُف الخدىى، رلو مً خكا ألالثر الهىطش مان ما بقذس رلو، مً مىجى ؤو بمىإي

 جازش الصوسدًت قىة بىضفه وبهما الخبر، لخىضُل آلُت حشدم بانخباٍس ؤلانالم نً الحذًث ٌهذ فلم وجبذله، الهالم جدىىن في
ا الصحافت نً الحذًث ٌهذ لم ؤهه لما وجىححهها، ؤفهامهم حشنُل في حعاَم زم ومً الجمهىس، في سحشين بشهل  بانخباَس

!  ؤولى ظلؿت وبهما سابهت، ظلؿت

فاجه فاقخطشث ؤلثر، جىظو ؤلانالم مفهىم فةن ألاظاط، َزا نلى  اإلاهاحم نلى الهخُقت والاضؿالخُت ةاللغىين حهٍش
فاث جلو بلى جلخفذ فال الحذًثت، ؤلانالمُت الذساظاث ؤما الخقلُذًت، ألامادًمُت والبدىر  جشبـ ما بقذس اإلاعتهلنت، الخهٍش

ه وما اإلاهاضش، بالىاقو ؤلانالم مفهىم  ظىف مما وجنىىلىحُت، وزقافُت واقخطادًت ظُاظُت ومعخجذاث ؤخذار مً ٌهعًر

 لخاب فطاخب. رلو وغير والعُؿشة والهُمىت والخإزير والقىة العلؿت نلى جدُل حذًذة دالالث ًخخز ؤلانالم مفهىم ىًجو

 ومً جػلُل، نملُت بلى ؤولى، حهت مً ؤلانالم ًخدىىن لُف النخاب، مقذمت في ًفعش شُللش،. ؤ َشبشث( بالهقىىن اإلاخالنبىنن)
 الىحىد خقاثق مو جخؿابق ال وجىحهاث ؤفهاس ؾشح بلى ؤلانالم ؤحهضة مذًشون دٌهم" فهىذما! وقمو قهش ؤداة بلى زاهُت حهت

 في لِعذ... صاثف مهجى اظخدذار بلى نمذ نً جىدى التي ألافهاس ؤن رلو نقىى، ظاجسخي بلى ًخدىلىنن فةجهم الاحخماعي،

ت ؤفهاس ظىين الىاقو ش، باولى قىىن خذ نلى َى، البشش نقىىن جػلُل بن" زم!". مػللت ؤو ممَى  ًمثل فهى". للقهش ؤداة" فٍش
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و" بلى خاللها مً الىخبت حععى التي ألادواث بخذي هي اإلافنش جىقف وقذ"." الخاضت ألَذافها الجماَير جؿَى  وهىم ألامٍش

.  لإلنالم اإلاػللت الذناًت نً جهلم الزي ،(ؤلانالم نلى العُؿشة) لخابه في حشىمعهي

 

 إلاعالن مصطلح معنى -2

 وججاسة ضىانت مً الاقخطادًت لألوشؿت نجها غجى ال التي ؤلانالمُت ألاوشؿت ؤخذ َى ؤلاشهاس ؤو ًتالذنا ؤو ؤلانالن
ا وخذماث ت واإلاىكماث للماظعاث باليعبت ولزلو الاقخطادًت ألاوشؿت مً وغيَر  ؤلانالن بذونن والتي الشبدُت وغير الخيًر

ل اإلاجخمعي الذنم نلى جدطل فلً مجهىداتها نً ا الالصم اإلاادي والخمٍى  .لشظالتها وؤدائها نملها في الظخمشاَس

ى الهىاضش حهذدم وشاؽ مً حضء ؤلانالن ٌهخبر و       لثيرة خاالث في ًخفىون ؤلانالن ؤن اإلاهشوف ومً العروٍجي اليشاؽ َو
ج نىاضش نً مضاًا له ألن  الخاضت الؿبُهت ألن ورلو الطىانُت باإلاكماث ألامش حهلق برا ألاخظ ونلى ألاخشين العروٍجي مٍض

ن واظو هؿاو نلى اجطاى خقُقث ًمنً ؤهه خُث الصخصخي البُو ننغ نلى وؤلانالن الخفىون َزا جدقق لإلنالن
ً
 وقذ في حذا

ج غمً مخميزة مهاهت ؤلانالن ًدخل للغاًت مدذود  البهؼ ًشاٍ ؤهه بلى الحاالث بهؼ في جطل ؤَمُخه ؤن بل العروٍجي، اإلاٍض
ن للعروٍج، اإلاشادفت الهلمت بهىهه

ً
خي للهمق هكشا ن اليشاؽ لهزا الخاٍس

ً
ج غمً ألاخشين العروٍجُت باألوشؿت قُاظا  .اإلاٍض

ن ًخؿىسن فً وؤلانالن
ً
ن جؿىسا

ً
 ناإلاىا في الحىاظِب ؤخذزخه الزي النبير الخؿىسن فمو بلُه، هطل الزي الخقجي بالخؿىسن راجُا

 الصخيء والجاربُت الخؿىسن مً به وبخشاحها ؤلانالهاث مُمجظ فإضبذ وإلاعالن الدعايت نالم نلى بذوسٍ رلو اوهنغ الُىم،

 .النثير

خ، قذم قذًمت هي وبهما اإلاعخدذزت الفىىنن مً ؤلانالهاث ضىانت ولِعذ  بمشوس جؿىسث ؤشهاى نلى ؤلانالن بذؤ فقذ الخاٍس
 :ؤهىام نذة لها خُث ،آلان وهشفه لما ؤلانالن فً ؤضبذ ختى القشون

 والذوسٍاث واإلاجالث الصحف بنالهاث وهي ؤلانالن فىىنن بين ؤلاؾالو نلى قذمألا وهي اإلاؿبىنت، ؤلانالهاث 

ن حعمُخه ًمنً ما وهي. واإلالطقاث واإلايشىساث
ً
 اإلاعتهذف الفشد جدذًذ ًمنً ال ألهه اإلاباششة، غير باإلنالهاث ؤًػا

 .بذقت مجها

 اث النخِباث ومىه اإلاباشش ؤلانالن ذ جشظل التي واإلاؿٍى  .بهُجهم ألشخاص بالبًر

 الهامت الحافالث حىاهب نلى وؤلانالهاث واإلاهاسع الشىاسم بنالهاث ،الخاسحُت ؤلانالهاث. 

 ؤلاراعي ألازير مىحاث نلى جبث التي ؤلارانُت ؤلانالهاث وهي اإلاعمىنت ؤلانالهاث. 

 ن ألالثر وهي الخلفاص بنالهاث وهي اإلاشثُت/  اإلاعمىنت ؤلانالهاث
ً
 .العِىما دوسن بنالهاث ولزلو آلان اهدشاسا

                                                           
القانون : مداخلة مقدمة يف إطار فعاليات امللتقى الدويل الثالث، دراسة في قانون اإلعالم الجزائري: المسؤولية الجنائية عن جرائم اإلعالمتكاري هيفاء رشيدة،  -  

، 0 20هنة، معهد العلوم القانونية و اإلدارية، املركز اجلامعي مخيس مليانة، أخالقيات املمارسة اإلعالمية بني ضوابط القانون و واقع امل: و قضايا الساعة، املتعلق بـ
.  اجلزائر

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83
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 الهاإلاُت اإلاهلىماث شبنت ؤَمُت باصدًاد ؤَمُخه صادث وقذ( جفانلي/ مشجي/ معمىم) ،بهعرهذ شبنت نلى ؤلانالهاث 

 .الُىم هشاٍ الزي اإلاخقذم اإلاعخىين بلى وضلذ ختى بنالهاتها وجؿىسث َاثل بنالمي مىظُـ

 َامت بنالهُت وظُلت فإضبذ الهالم خىىن معخخذمُه نذد اصدًاد بهذ الجىاى الهاجف شاشت نلى ؤلانالهاث. 

ن جخخز ججهلها لهي الجماَير ومهخقذاث آساء نلى الخإزير لُفُت هي الذناًت ؤما
ً
نمعي شنال

ً
 بطىسة مزَب ؤو هكام هدى ها

 جلجإ ألاخُان بهؼ وفي لها جذنى التي الىكش وحهاث ًقبلىا لهي ألافشاد هفعُاث تهُئت بهذف ورلو ظلبُت ضىسة ؤو بًجابُت

ه بلى فها الحقاثق حشٍى   واإلاىغىنُت بالحقُقت الالعزام نذم معاخت َىا اإلاالخل ومً وجدٍش

 للمرأة العربي إلاعالم هظرة -ثاهيا

ى راتها اإلاشؤة واقو بلى الىكش خالى نم خين مً القشاءة ًخؿلب ما َو : صاٍو

 ضىستها مهالجت في ومعاَمتها لفاخها ؤحل مً زم الحُاة دًمىمت ؤحل مً ٌهمل ماوعان الفػاثُاث في للهمل اإلاشؤة خاحت –

ً مخخلف خالى مً ؤلانالم في . نالمؤلا وظُلت شاشت نلى بها قهشث التي والعُاظُت والاحخمانُت والفىُت الهلمُت الهىاٍو

 والذناًت العروٍج ؤَمها ؤخشين مقاضذ لخدقُق وخاحتها ألاقعام مخخلف في لهاملت للمشؤة الفػاثُاث خاحت خالى مً –
 اإلابالغ راث الطخمت ؤلانالهاث فىاجير دافعي ؤو اإلامىلين مً ظىاء ألاشخاص وخؿـ ولبرامج اإلاخخلفت لبرامجها وؤلانالن

:  وبًجابي بىمىرحين،ظلبي اإلاشؤة ضىسة  اظخخذام ؤحل نم الهالُت

  السلبيت الصىرة -1

 والجمىد والجهل الفقش ٌعىدَا التي الثالث الهالم مجخمهاث في والخقالُذ الهاداث جقُذَا التي باإلاشؤة الطىسة َزٍ جخمثل

 سغباجه وجلبُت لخذمخه وحذث ظُذَاٌ ان نلى مجخمهها في سحل مل بلى جىكش اإلاشؤة حهلذ والتي,والاظخهاهت والاظدعالم
ت بالطىسة الطىسة َزٍ وجخمثل   الطىسة وجلو الىمؿُت ضىستها في" اإلاشؤة" بخاضت اإلاشجي الهشبي ؤلانالم فحها قذم التي اإلاشَى

.  والضوحت اإلاملزىن وسبت ألام ؤو الخقلُذًت اإلاشؤة غير حهجي ال

 نلى اإلاخمشدة اللهىب بطىستها اإلاشؤة قذم جلو الخىىم اإلاعدعلمت سؤةالم ضىسة مً الىقُؼ نلى ؤًػا الهشبي ؤلانالم لنً و

 جنيغ ؤو جؿبخ ؤن بما الهشب وعاء مل  لِغ َى:  َىا جدقُقه حهم ما ولنً..  باإلاجخمو مىحىدًً الىىنين ولال  الخقالُذ
 لها فاإلاشؤة لزلو لِعذ الحقُقت بن, رلو شابه وما الاحخمانُت الػىابـ مً مىفلخت امشؤة ؤو ألاؾفاى وجشبي البالؽ وجمسح

ت ونلمُت وزقافُت واقخطادًت ظُاظُت ؤدواس ٍش  ضىانت في ؤظاط شٍشو حهلها والذاوي القاصخي مً بها ومهعرف ملمىظت وجىٍى

 قلُذًتالذ وغير اإلابخنشة اإلاملزىن وسبت واإلاعئىلت والهاملت الهاإلات اإلاشؤة خُث, بجالء الهشبي ؤلانالم ًبرصٍ لم الزي ألامش الحُاة،
  اإلاشؤة مىه اإلاشجي ؤلانالم وقذم ألارَان في الشاجهت الطىسة جنَشغ آزش الهشبي فاإلنالم,

 لم الزي راجه الهشبي ؤلانالم غيران ؤًػا حهجي ال ولما.  الخقلُذًت اإلاشؤة غير حهجي ال  التي الطىسة جلو الىمؿُت ضىستها في
 التي واإلاهالجاث الحلىىن ؤشهاى فحها ًىاقش الفٍشق بذؤ التي حغيراثلل الىذوة ؤوساو في حاء الزي الشضذ وفق نلى حهخم

 01 في اإلاغشب في حشث التي اإلاعاواة ألظبىم ؤلانذاد خملت في " باإلاغشب القاهىهُاث اليعاء هذوة قشاساث نً جمخػذ

                                                           
: 5 20منشور على املوقع االلكرتوين للموسوعة احلرة ويكيبيديا، تاريخ املراجعة فيفري  ،معنى اإلعالن -  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84
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 في اإلاشؤة ضىسة خىىن إلاهىُتا الىذوة في ُنِشغذ التي ؤبداثها مً القىىاث بمخخلف الهمل فشون اظخخلطذ قذ والتي 2008/آراس/

 باليعبت ؤما. الزمىسن فحها ًخغضىن التي ألاهثى وهي فقـ ألاهثى هي  الىخاحاث جلو في اإلاشؤة ؤن مفادَا هدُجت ملُب الفُذًى
هاجير فً وفي ، اإلاملزلُت باألنماى بال جقىم ال وججهلها اإلاشؤة ضىسة جىمـ ما داثما فهي لإلنالهاث  خُث مً ألامىسن جنً لم الهاٍس

 داثما اإلاشنالث خلف اإلاشؤة حهل ولزا ؤلاوعاهت ولِغ ألاهثى نلى ؤًػا فالعرليز ؤلاؾالو نلى بإفػل العابق بالخقُُم اإلاقاسهت

. للعرقُق مفخىخا وظبُال

 للمرأة املىصفت الايجابيت الصىرة -2

 قػُت جىاولذ التي والهلمُت نُتاإلاىغى للبدىر جىغُده في نلحها الباخث اظدىذ التي العابقت العلبُت الطىسة بمقابل
ت الباجعت وضىستها ؤلانالم في اإلاشؤة  ؤلانالمُت الىخاحاث بهؼ في بًجابُت ضىسة جىحذ الطىسة جلو بمقابل جلو؛ اإلاشَى

 الطىسة بلى حشير ظابقت دساظاث في جىاولها جم التي والشئي القشاءاث بهؼ مً  الباخث ٌعخفُذ ؤن بذءا هىد وبهامت

 َزٍ مثل بن"- قاثلت 2008/آراس/ 1 في حشث التي اإلاعاواة ألظبىم ؤلانذاد خملت في اإلاغشب مً مدامُت ؤوضحذ لقذف. ؤلاًجابُت

ت ومشنالتها اإلاشؤة قػاًا جدىاوىن التي الجمهُاث ؤي] الجمهُاث  ؤهه بلى وؤشاسث لىذا، في رلو ومً الغشب في مىحىدة[ ألاظٍش
 ؤلاًجابي الىمىرج في ًنمً َىا هخخاٍس نالحُت وضفاث وبجبام الؿشفين بلى باإلهطاث ألاظشة قػاًا مهالجت ألافػل مً

 اإلاجخمو في فانلت ظُذة بقىىن  ٌعدشهذ ؤوضح بشهل وإلاعاَماتها للمشؤة ؤلاًجابُت الطىسة هقل وبطذد . مها للضوحين

 وهي حذًذة قُاداث بفشاص نلى انذحغ ألجها الىقذ َزا في نالُت غشوسة وؤوشؿخه ؤلانالم واحهت في اإلاشؤة ضىسة بن: ) الهشبي
 الهشبُت الشبنت خالى ومً للمشؤة، خقُقُت لطىسة ضادو هقل مجاى في والخبراث الخهلُم فشص جىامي نلى حعانذ هفعها
ت، ضاثبت هكش وحهاث وجخشج والؿاقاث اإلاىاسد حشخِذ هخجىب  إلخشاج الذساما مىخجى ًخهاونن ؤن َزا بهذ اإلامنً ومً وقٍى

. ومىغىنُت بمطذاقُت ؤنمالهم في وججعُذَا الحقُقُت اإلاشؤة قػاًا

 ؤلذجه ما بلى ؤلاشاسة مً بذ ال ؤلانالم مً حاهب ًقذمه بما ؤو بفهلها ظىاء للمشؤة بًجابُت ضىسن همارج اخخُاس بؾاس وفي

ن[  الهشبُت للمشؤة ؤلانالمُت ؤلاظعراجُجُت] مششوم اإلاىكمت  جبيذ خُث العُذة
ً
 وؤلانالم اإلاشؤة هخذيم مً مل لخىضُاث جفهُال

 ألاولى القمت بهذ ظىىاث ظذ" نىىان جدذ نقذ الزي للمىكمت ألاوىن اإلااجمش وجىضُاث 2002 نام قبي ؤبى في نقذ الزي

الذ والخىضُاث ؤلاهجاصاث بلى حشير والتي.. الهشبُت للمشؤة  ألاظاظُت لقػاًاَا راتها اإلاشؤة جبجي وبػشوسة ؤنالٍ اإلاالخكت َىا ٍو
الذ  ؤلانالم في العاثذة الطىسة حغُير ؤحل مً, قػاًاَا مً قػُت مل في لها مخهامل نمل مىهج بنذاد في دوسَا نلى ٍو
ه العلبُت حهت مً ؤم الىمؿُت حهت مً ظىاء  اإلاخخلفت الفػاثُاث وفي الهشبي م وبما والدشٍى ت الطىسة ًحّجِ  للحاالث اإلاشَى

.  بالخطىص الشارة

 

 واقعها و العربيت أةاملر إهجازاث :الثاوي اململىر 

 :ًلي لما رلو و ؤلانالهاث، و اإلاجخمو في اإلاشؤة لىاقو هخؿشون زم الهشبُت اإلاشؤة بهجاصاث اإلادىسن َزا في وهالج

                                                           
رسالة ماجستري يف اإلعالم واالتصال، نموذجا،  mbc1صورة المرأة في وسائل اإلعالم العربية دراسة تحليلية  لتناول صورة المرأة في قناة الـ النهر،ناجي هنر  - 5

ون سنة، الدامنارك، منشورة على املوقع األكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك وهي جزء من متطلبات درجة املاجستري يف اإلعالم واالتصال، بد. كلية اآلداب والرتبية
 www.ao-academy.org/docs/naji_nahr_master_degree_study_2306008.doc   :االلكرتوين
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 إلاعالم في العربيت املرأة إهجازاث -أوال

 "للمشؤة نالميؤلا الهمل جدذًاث" نىىان جدذ حاءث والتي الخامغ ؤلانالمي الفجيرة إلالخقى الثاهُت الجلعت خالى مً
 غهف وحىد بلى اإلاخذخلين ؤخذ خالى مً ؤلاشاسة جمذ خُث ،ؤلانالم مجاى في اإلاشؤة جىاحه التي القُىد خىىن واظها حذال

 العىون في خػىسَا ًمثل فُما% 20 ًقاسب ما ٌهادى خُث الصحفُين هقابت وفي ؤلانالمي الحقل في اإلاشؤة خػىسن في واضح

 في ألاخشين القؿاناث في الاهجاصاث مً ؤلبر الصحافت مجاى في بهجاصاث خققذ اإلاشؤة ؤن ؤي 16% ًقاسب ما الاقخطادي
 وجفػُل ؤخُاها الاحخمانُت بالقُىد رلو مبرسا اإلاجاى، في واإلاشؤة الشحل بين قىين جىافغ حىد مً الشغم نلى ورلو العىون

 جدىالث ووحىد الاحخمانُت ألاصمت هاقش لما اإلاُذاهُت، الصحافت في جىاحذَا غهف بلى بغافت .ألاخشين اإلاهً لبهؼ اإلاشؤة
ً في وجإزيٍر الهشبُت لألظشة الخقلُذي والشهل الهشبُت اإلاىؿقت حهِشها واقخطادًت وظُاظُت احخمانُت  في الؿبقي الخهٍى

 مالذا ميؤلانال اإلاجاى في اهخقاداث جىاحهه ؤضبدذ خُث بها جلُق ال وهكشة اإلاشؤة لطىسة اظخغالى مً نىه ًيخج وما اإلاجخمو
 اإلاشؤة بن خُث الهمل، ظىون في ودفهها ؤلانالمُت اإلااظعاث في مشمىقا مهاها وبنؿائها اإلاجخمو قبل مً جقُُمها غشوسة نلى

 ؤًػا وؤلذ. للشحاى مخاخت هي لما بنالمُا لليعاء فشضت جخاح ال ؤهه هشين ؤهىا بال الصحفي اإلاجاى في نكُمت بهجاصاث خققذ
 .اإلاشؤة نمل في َىُتم نذالت جىحذ ال ؤهه نلى

 منهي خشاك َىاك ؤن نلى وؤلذ ألاخشي، الفجي ؤلاهخاج وخقىىن ؤلانالمُاث بين الخمُيز نذم بلى اإلاخذخل هفغ وؤشاس
 مىز الهشبُت اإلااظعاث في ومهقىىن لبير لمي خػىسن لها ؤضبذ خُث الهشبُت اإلااظعاث في اإلاشؤة خػىسن في وحغُير واضح

 ؤلانالمي الىحىد بلى وجؿشون". اإلااظعت مً الهش الجاهب في اإلاشؤة جهىنن ؤن ًمنً ال ولهزا آلان وختى الدعهُيُاث مىخطف
ىهُت الصحافت في وؤقل الشاشاث في ؤلثر اليعاء بن خُث للمشؤة ا، العُاظُت ؤو الاقخطادًت ظىاء الخلفٍض  ؤن لما وغيَر

 .اإلاُذان صحافت في وؤقل الىسقُت الصحافت في ؤلثر اليعاء

 في اإلاشؤة وغو بإن" "والعُاظُت الاحخمانُت والخغيراث ؤلانالمُاث" بهىىان حاءث التي وسقخه في آخش جذخلم ًشين بِىما
 وألاهكمت اإلاجخمهاث بهؼ ألن اإلاجاى، َزا في الخغيراث مً النثير ؤخذر مما والعُاسخي الاحخماعي بالىكام جإزش ؤلانالم

 في اإلاشؤة وغو نلى باإلاقابل ًازش ألاهكمت َزٍ في حغير ؤي ؤن ٌهجي َزاو ؤلانالم، في اإلاشؤة نمل نلى قُىدا جفشع العُاظُت

 برا ؤلانالمي الحقل في وؤلاهجاص الهمل نلى قادسة بإجها القىىن ًمنىىا خاص بشهل الهشبُت اإلاشؤة نً جدذزىا ولى. ؤلانالم
ىا للمشؤة، الاحخمانُت الىكشة بخغُير بال جخإحى ال والتي الفشضت لها ؤجُدذ  ؤن فنشة وهمم ؤن ًمنً ال بإهه القىىن لىىاًم َو

 .ؤخشين بلى دولت مً الاحخمانُت ألاهكمت اخخالف بعبب بنالمُا مخخلفت اإلاشؤة

 اإلاجاى، َزا في ألاوىن َى ٌهخبر الشحل وؤن بالزمىسٍت ؤلانالمُت اإلااظعت ؤلانالم، مجاى في ؤخشين مخذخلت ووضفذ
 هاقشذ لما الفشضت، لها ؤجُدذ برا وازقت خؿىاث جخؿى ؤن نلى قادسة لنجها للمشؤة، اإلانهي اإلاعخىين غهف بلى مشيرة

 الذولي الخؿىسن َما سثِعُين لعببين مان والزي ؤلانالم في اإلاشؤة خػىسن وجؿىسن الهشبُت ألاقؿاس في اإلاشؤة جىاحه التي الخدذًاث
 دولت مً ًخخلف الزي الىؾجي الخؿىسنو واإلاشؤة، الشحل بين الفشص جهافا نلى اإلاخدذة وألامم اإلااجمشاث حصجُو ؾٍشق نً

 وؤلانالمُت الهشبُت اإلاشؤة جىاحهها التي الخدذًاث نً وجدذزذ الهشبي، ؤلانالم في اإلافاَُم وخلـ الجذًذ وؤلانالم ألخشي،
 جخظ اضؿالخُت مفاَُمُت ؾفشة خىىن والهشبي الذولي العُاو الخدذًاث ؤَم مً جإحي خُث الهشبُت، ألاقؿاس في خاضت
 اإلاجاى في الحقُقت نً والبدث والحقُقت اإلاىغىنُت معإلت جؿشح اإلاخقذمت الغشبُت الذوىن بن خُث نمىمه في مؤلانال

قت ؤلانالمي  الصحفي وغو هاقشذ لما نامت، الصحافت في رلو ًازش خُث اإلاعإلت َزٍ في مىنبىنن واإلاخخطىنن ملحت بؿٍش
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 نمله في الصحفي نلحها ٌعدىذ زابخت قُمت جهىنن ؤن ًجب وغىنُتالم بن خُث بىائها، ؤو الحقُقت احعراس مً نلُه ًخىحب وما
 ًخؿشون التي اإلاىغىنُت نذم نً جيخج آلاخش نً جخخلف للحقُقت هكشة شخظ لهل ؤن خُث مخدىلت، قُمت ؤضبدذ ؤجها بال

 اإلاهىت بين خلـ وحىد نلى مالذة لةنالمُت، ؤو لصحفُت اإلاشؤة ضىسن جؿىسن نً ؤًػا ثجدذر و الصحفُين، بهؼ بلحها
 هفغ ٌشخق بقي خُث مػمىهه في نمىما ًخؿىسن ولم شهله في جؿىسن الهشبي ؤلانالم بإن وقالذ وؤلانالمُت، الصحفُت
 صحافت ؤن رلو نلى واإلاثاى جقلُذًت ؤضبدذ اإلافاَُم بهما خذًثت جنىىلىحُاث بانخماد ولنً اإلاطؿلحاث وهفغ اإلافاَُم
 ؤن هشين بها وهخذسب مجها اإلاهلىماث بهؼ اظخقاء ؤو مداماتها هداوىن والتي صحافتاى فحها جؿىسث التي البلذان مل في اإلاىاؾً
قت جؿىسث اإلاىاؾً صحافت  لنىىا ؤلانالمُت ماظعاجىا في حذا اإلاهمت ألاخباس مطادس مً مطذسا اإلاىاؾً وؤضبذ لبيرة بؿٍش

 .لألخباس مهما مطذسا ٌشهل ًطبذ لم اإلاىاؾً فةن وبالخالي مغُبت شبه الصحافت َزٍ ؤن باإلاقابل وهخقذ
قىىن  فشحاى ؤلانالم، مجاى في الهاملت اإلاشؤة خاضت لها الذوهُت الىكشة مً حهاوي الصالذ الهاملت اإلاشؤة بإن" ،آخش مخخل ٍو
 ألاظشة مو الخاضت ضشاناتها حاهب بلى الذوس، بهزا للقُام وؤَلُتها اإلاشؤة شإن مً ًقللىنن اإلاثاى ظبُل نلى اإلاخؿشفىنن الذًً

ت ماالهخقاداث فشلها ؤو هجاخها في لبير بشهل حعاَم التي ا الخلفاص شاشاث ؤمام الكهىسن خىىن جىاحهها التي ألاظٍش  وجإخَش
ىنن صحافت مً ؤلانالم ؤحضاء نً جدذر لما ؾىاى، لعاناث اإلاملزىن خاسج  لبير، بشهل جخؿىسن وؤجها وبهعرهذ وبرانت وجلفٍض

 ولِغ ؤلانالمي اإلاجاى في ألاظاط َى الفنش بإن بزباث جدذي مً جىاحهه ماو وخذًثا قذًما للمشؤة اإلاجخمو هكشة نً وجدذر
ش بلى جدخاج اإلاشؤة بن خُث الصحفُت ألاخؿاء مو الخهامل وجدذي شإها، ؤقل بإجهً لإلنالمُاث الشحاى واتهام اإلاكهش،  جؿٍى
زا اإلاعخهاس الاظم وقهتو مً والخشوج النخابت، ومهاسة بالطُاغت ًخهلق مافي ؤلانالمُت ومهاساتها قذساتها ذ ًخؿلب َو  مً اإلاٍض
 اإلاجخمهُت الىكشة مو للخماشخي الخغُير فُداولً الاهخقاداث بهزٍ ًخإزشنن ؤضبدً اليعاء مً النثير ؤن نلى ؤلذ لما الثقت،

.  القذًمت للمهخقذاث ؤظيرا الفنش ًبقى فُما الخاسجي اإلاكهش حغُير بلى ًلجإن البهؼ ؤن فىجذ

 الهشبُت اإلاشؤة وغو زم ؤلانالم في العهىدًت اإلاشؤة واقو هكشة إللقاء هطل ؤلانالم في الهشبُت اإلاشؤة اصاثبهج نشفىا ؤن بهذ

 :ماآلحي الفػاثُت القىىاث في

 إلاعالم في السعىديت املرأة واقع عً همىذج -1

ت جقُذ التي الذوىن بخذي العهىدًت في ؤلانالمي اإلاجاى في اإلاشؤة واقو نً ؤلانالمُاث بهؼ جدذزذ قذ و  في اإلاشؤة خٍش

 ؤلانالم مو ججشبتها بعشد  -م2000 نام مىز وصحافُت بنالمُت معدشاسة  -العىدان مً بنالمُت جدذزذ اإلاجاالث، مً لثير
 جخشج وؤن جبرص، ؤن اظخؿانذ لها ؤلامهاهاث غُق سغم العهىدًت فاإلاشؤة ظمهذ، الزي غير واقو ناضشث :وقالذ العهىدي

 في الخؿىة وجثبُذ البروصن نلى خشضذ وهي والفجي، اإلادلي بجاهب والاقخطادي العُاسخي للقالب الاحخماعي القالب بىجقت مً
ذ باالظم والنخابت اإلاجاالث شتى  الزي ألامش مجخمهُت، نىاثق بعبب اإلاجاى في ًؿػى اإلاعخهاس الاظم مان ؤن بهذ الطٍش

 جمثُل في وهجحذ حامهت، ومذًش وصاسة وولُل وصٍش لىاثب ًتالقُاد اإلاىاضب مً نذد جقلُذَا نلى العهىدًت القُادة شجو

  .ودولُا خاسحُا اإلاملنت

ل العىدان، في ؤلانالمي الخهلُم نمش نً ظااى وفي   ؤمادًمُت؟ دساظت بهذ ؤلانالم ماسظذ العىداهُت اإلاشؤة َو

                                                           
يئة ،  باملوقع االلكرتوين له5 20، منشور على االنرتنيت، تاريخ املراجعة فيفري   09/20/ 2 ،ملتقى الفجرية اإلعالمي ،تحديات العمل اإلعالمي للمرأة -  

 http://fcma.gov.ae/ar/News.aspx?id=590&sid=2   :الفجرية للثقافة و اإلعالم
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 ؤلانالمي الخهلُم ظبقذ صحافتاى فمهىت مخخطظ، غير بذؤ نام بشهل وؤلانالمي الصحفي الهمل بن: ؤلانالمُت هفغ سدث
 العهىدًت لنتمللم اإلامازل ألامش اإلاجاى، لخىع َىاك اإلاشؤة ؤَل والخذٍسب والخبرة اإلاخقذمت الذوىن مداماة ولنً بعىىاث،

 مدـ مجها حهلذ التي ولفاءتها العهىدًت اإلاشؤة قذساث لها ؤلذ العهىدي ؤلانالمي الهمل في ججشبتها ؤن بلى مشيرة رلو، في

  .ؤلانالمُت ومماسظتها خبرتها نلى بىاء الظخقؿابها الجهاث بين وجىافغ ظباو

ش مً الاظخفادة بمهاهُت نً آخش ظااى وفي  ومجهىد بفنش حهذ التي الهشبُت الصحف في اليعاثُت الصحفُت الخقاٍس
  ؤهثىي؟

ش مً للهذًذ مخهامال ؤسشُفا جمخلو ؤجها  –الصحف بةخذي زاهُت بنالمُت ؤلذث ;  ظُما وال العهىدًت الصحفُت الخقاٍس
ش بخلو اظخهاهذ والذولُت والخلُجُت الهشبُت الصحف مً الهذًذ وؤن مجها، اليعاثُت  بهذد لالظدشهاد صحفهم في الخقاٍس

 الهطش مىالبت في َاثلت قابلُت لذحها نامت بطفت العهىدًت اإلاشؤة ؤن مشيرة واإلادلُت، الاقخطادًتو العُاظُت اإلاىاغُو مً
ت الاخخفاف مو  والذوساث اإلااجمشاث في مشاسلتها خالى مً رلو ؤزبدذ وقذ والخقالُذ، والهاداث والاحخمانُت الذًيُت بالهٍى

  .اإلافخىخت والاحخماناث

  معخمشة؟ ملخقُاث في الهشب والصحافُاث العىداهُاث الصحفُاث بين ىجىاص وحىد بمهاهُت نً ظااى وفي

 وؤن العىداهُين، الصحفُين اجداد مكلت جدذ والخلُجُاث الهشبُاث للصحفُاث زابذ ظىىين ملخقى ًىحذ ؤهه الجىاب مان
ها، في للصحفُاث بنالم حمهُت جإظِغ بطذد َىاك الصحافُاث  ؤلانالمُت ؤةاإلاش نً الخاؾئت ألاظباب وؤسحهذ ؤمٍش

 خؿىتها لخثبذ جبادس ؤن ًجب ؤلانالمُت بن خُث جدبهها، التي والجهت اإلااظعت نلى ولِغ هفعها، اإلاشؤة بلى العهىدًت وخاضت
 الذوسٍت اإلالخقُاث خالى مً الىاخذ البلذ في الهشبُاث ؤلانالمُاث دوسن جيشُـ بػشوسة مؿالبت مىجضاتها، نلى الػىء وجلقي

 شتى في الهشبُاث لإلنالمُاث مخخطظ النعرووي مىقو وحىد اقعرخذ لما جىاحههً، التي الهشاقُل حوؾش الخبراث لخبادى

  .الالنعرووي الضمً هىالب وؤهىا خاضت البقام

ىهُت مخشحت ظشدث حهتها مً جت صحافُتو جلفٍض  العهىدي ؤلانالم مو ججشبتها الاجطاى ونلىم الصحافت ملُت خٍش

 للمشؤة، باليعبت العابق في اإلاملنت في مىحىدا ؤلانالمي الفنش ًنً لم: وقالذ اإلاملنت، عؤس نلى جشنشم ممً وؤجها خاضت
 جىجح ؤن اإلاشؤة اظخؿانذ للمشؤة، خاضت لإلنالم والذفً الشفؼ َزا مل وسغم للمشؤة، مدبز غير دخُال جخططا ومان

 العابق، نً مخخلف وزباث بجشؤة نتالعا وقػاًا العاخىت اإلالفاث مً النثير نً الغباس جىفؼ وؤن خؿىتها وجثبذ

  .اإلاهخاد الاحخماعي القالب نً والخشوج

 بها جفىقذ وخـ، وسظم وفً بنالم مً ؤلابذانُت اإلاجاالث شتى في َاثل وببذاعي فجي مخضون لذحها العهىدًت اإلاشؤة: وقالذ

ان وجقذًم ججشبت واقو مً والخلُجُاث الهشبُاث اليعاء مافت نلى   .رلو نلى بَش

ىوي ؤلاخشاج مو العهىدًت اإلاشؤة ججشبت نوم  لنً قهىسَا، مً قلل للمشؤة والفشضت العهىدًت اإلاعاسح شح ؤن ؤغافذ الخلفٍض

  .اإلاجاى لهزا وفىُت ؤمادًمُت ماظعاث وحىد نذم سغم والىجاح البروصن اظخؿانذ للكهىسن ضاسنذ مً

 في ًازش ؤن واظخؿام هفعه فشع ؤلانالم ؤخشين بنالمُت قالذ الخخططاث في والشمىلُت الصحفي الخخطظ وخىىن
 الىكش وهُذ ًجهلىا الزي ألامش ؤلانالمي، اإلاجاى في للخىع والخبراث الشباب ٌعخقؿب وؤن واإلاجاالث القشاساث مً الهذًذ



  2015 مارس   19 - 21 طرابلس/  المرأة والسلم األهلي: السابعأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

13 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 اإلاىاد حىدة في ربزبت حعبب باجذ الخخطظ شمىلُت خُث الخخططاث، شتى في الشامل الصحفي مفهىم وحىد في

  .والخطيُف الخخطظ نلُىا ًدخم آلان والهطش مخؿلب، صمً لهل ؤن مشيرة لذًىا، ةالصحفي والنفاءة

ىهُت اإلاخشحت وحعاءلذ  الهاداث وؤن خاضت للمُذان، وخشوحها الشحل مو اإلاشؤة نمل نً والصحافُت الخلفٍض
  العهىدًت؟ اإلاشؤة قهىسن جقُذ الاحخمانُت

هت غىابـ وفق حمخا والشحل اإلاشؤة بين اإلاشعرك الهمل ؤن الشد فهان ت نلى والحفاف الشَش  حشاسك فالضمُلت الهشفُت، الهٍى

  .لالهؿالو اإلاداوسن مهه وجخقاظم واإلانخبي اإلاُذاوي الهمل في الضمُل

 للمجخمو زقافتها لىقل الهشبُت الذوىن مو لثيرا حهاوهذ العهىدًت العلؿاث ؤن ؤلانالمُاث بخذي ؤغافذ حاهبها مً
فين الحشمين خادم نؿاءاث بلى مشيرة العهىدًين، ؤبىاءك الجالُاث وناملذ العهىدي  هللا سخمه هللا نبذ اإلالو  الشٍش

 . الاججاَاث مافت في للبروصن العهىدًت للمشؤة ودنمه

 الفضائيت القىىاث في العربيت املرأة وضع -2

 للمجخمهاث واإلاباششة اإلاهمت القػاًا جدعغ في معانذا نامال ًجهلها ؤن ًفعرع الهشبُت الفػاثُاث اهدشاس نب

 النبير دوسَا مً الشغم نلى ولنً الباجغ الهشبي للىاقو واضحت ضىسة جقذًم الهشبُت الفػاثُاث اظخؿانذ ولقذ.. الهشبُت
 نً الىكش بغؼ.. الهشبُت للمشؤة القذًمت الطىسة بىفغ مدخفكت ظابقا ؤششث لما صالذ ال فةجها بمهاهُاتها وجؿىسن َزا

 حعلـ ولم.. اإلاجخمو في للمشؤة الحقُقي الىاقو مهالجت بلى الطىسة َزٍ افخقشث خُث.. والجيغ َبواإلاز الذًً اخخالف
 اإلاشؤة فماصالذ والقاهىوي الذظخىسي اإلاعخىين نلى جدققها ؤن اإلاشؤة اظخؿانذ التي الاهجاصاث نلى هذس فُما بال ألاغىاء
 ألاغلب نلى هي وؤلانالهُت الفػاثُت العاخت نلى اإلاؿشوخت مجالبرا مل ؤن هجذ بِىما.. والعرشُذ الاهخخاب في بدقها جؿالب
 مقذماث وال اإلازٌهاث جىقف ؤلانالم وظاثل حهذ ولم مدىسٍت غير بشامج وهى ونقلُتها بذوسَا حعخخف وبنالهاث بشامج

ت الهلمُت وؾاقاتهم قذساتهم نلى بىاء البرامج  . دًتوالجغ الجمالُت قذساتهم نلى جشلض ؤضبدذ وبهما والفنٍش

  :ؤن مفادَا هدُجت بلى ووضلذ الهشبُاث اإلازٌهاث خىىن دساظت في باخثت له ؤشاسث لما ورلو

 . اإلاىغت بال لها َم ال ظؿدُت مخلىقت بال هي ما وؤلانالمُين اإلاهلىين هكش في اإلاشؤة - 

 للفخُاث ظِئت قذوة ؤجها - 

 .الغشبُت للمشؤة لىمىرج ؤلانالهاث في اإلاشؤة جقذم - 

 . ودًجها ظمهتها خعاب نلى الشهشة بلى باظخماجت حععى جهاؤ - 

 .العحئ الاظتهالك نلى مصجهت ؤجها - 

 في الشابت اإلاشؤة قهشث وقذ الذوسن مدذدة غير اإلاشؤة قذمذ التي ؤلانالهاث وعبت اسجفام الذساظاث بهؼ وؤقهشث

 . اإلاجخمهاث في الغشبي الثقافي للخغلغل ألاظاظُت القىىاث ؤخذ نؤلانال ؤضبذ ؤلانالهُت الىماالث جضاًذ ومو.. اإلادللت ؤلانالهاث

                                                           
، مقال يف القسم النسائي جلريدة الرياض، منشور إعالميات يؤكدن استعانة صحفهن العربية بالتقارير الصحفية التي تعدها النساء السعودياتأمسهان الغامدي،  -  

      http://www.alriyadh.com/741559#:  ، املوقع االلكرتوين5 20فيفري على االنرتنيت، تاريخ املراجعة 
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 إلاعالهاث و املجخمع في املرأة واقع -ثاهيا

 :ؤلانالهاث في اإلاشؤة لطىسة لىطل ؤلانالهاث و اإلاجخمو في نام بىحه اإلاشؤة واقو نً ؤوال ظيبذؤ

 املجخمع في عام بىجه املرأة واقع -1

ال ألاوسبُىنن خير ظااى  بلى اإلاىاقشاث بهذ واهتهىا… بوعان؟ اإلاشؤة َل: ألامش َزا لبدث 586 نام في احخمهىا فقذ…ؾٍى

 وظلم نلُه هللا ضلى الشظىىن ؤحى ختى الاحخمام رلو نلى ظىت 30 ظىين ًمؼ ولم…!!…الشحل لخذمت خلق بوعان اإلاشؤة ؤن

ش سفقا{ ولُهلً( الطالحت اإلاشؤة آدم ابً ظهادة مً) ؤن ولُهلً( الشحاى شقاثق اليعاء) ؤن ؤحمو للهالم لُهلً  }بالقىاٍس
 
 وؤًام وظلم نلُه هللا ضلى الشظىىن ؤًام بنثير ؤلبر مان اإلاجخمو في اإلاشؤة ودوسن اإلاشؤة مهاهت ؤن الدشفذ البعُؿت جىاقشاءا مً

 في وجذخل بل ًًالذ في وجفتي ألاخادًث وجشوي ومجاَذة وناملت وصوحت ؤما، اإلاشؤة ماهذ فقذ. …الُىم نلُه َى نما الصحابت
ا الحذًبُت ًىم سؤظه بدلق الشظىىن نلى ظلمت ؤم ؤشاسث لما) نلُه وحشير الحالم وحعانذ العُاظت  ألامثلت مً وغيَر

 اظم مو ًخهامل ؤضبذ الىاط بهؼ ؤن لذسحت الُىم اإلاشؤة دوسن َمش لقذ..…الهطش؟ َزا في الاهخهاظت َزٍ فلمارا… (لثير

. نىسة ولإهه اإلاشؤة

 اإلاجخمو مل هي اإلاشؤة ؤن ؤقىىن فإها آلاخش الىطف جشبي التي هي اإلاشؤة بن خُث ولنً.. اإلاجخمو هطف اإلاشؤة بن ىًقا 
قين بًمان نلى وؤها…!!!  . ؤمىمتهً في ؤخلطً ؤمهاث ًذ نلى بال جإحي لً ؤلاظالمُت ألامت نضة بإن ٍو

 إلاعالهاث في املرأة واقع -2

 فهي هقىىن لما ألاظذ هطِب ؤلانالهاث في لها مان فقذ له مثُل ال خل ضاخبت يف اإلاشؤة ماهذ ؤلانالهاث بخطىص و
 مىحهت البراقت ؤلانالهاث اغلب ؤن هجذ لما وحغشين وجقهقه جمُل التي ؤلانالهاث في الجمُلت وهى ألاظىاو جىهش التي ةشعرينالم

 .. الىحه ججانُذ وبصالت الخخعِغو الذَىنن شفـ بنالهاث هي سواحا ؤلانالهاث ؤلثر ؤن هشين و الشحل دونن للمشؤة
 دونن الشبذ إلاجشد تهذف والتي خالقُتألا غير ؤلانالهاث إلاىو حشهلذ التي الىاشؿت اإلاجمىنت نً هخهلم ؤن ههؤ هشين ؤهىا لما    

زٍ اإلاخلقين نلى العحئ ؤلانالهاث َزٍ جإزير الانخباس في ألاخز  بهؼ مىو في هجحذ وقذ هاقذة مجمىنت هي اإلاجمىنت َو

 ؤقؿاس مً اإلابثىزت الصحىنن نبر ؤلانالهاث َزٍ وضلذ فقذ رلو مً الشغم ونلى 1991 في الخذخين نلى اإلاصجهت نالهاثؤلا
 النثير َىاك نؤب هقىىن ؤن هىد و لألؾفاى اإلاىحهت ألاغزًت نً بنالن مىو جم ؤوسوبا في 2004 نام وفى اإلاالًين بلى الشبذ غاًتها

قُا حىىب في باإلنالهاث اإلاخخطت والىماالث اإلااظعاث مً  وباإلابادت باإلاطذاقُت جلعزم ألاوسوبُت ألاقؿاس وبهؼ ولىذا بفٍش
 القاهىهُت

زا ججاسين َذف دونن مفُذ انخباٍس ًمنً مً ؤلانالهاث مً القلُل ؤن الىاقو و         غير ؤلانالن اظم نلُه ًؿلق ما َو
ذفه الخجاسين  الخؿىسن ومو ،والغشابت الشو جثير التي وؤلانالهاث الشبدُت هاثؤلانال َىاك اإلاقابل وفى.. والخىنُت الخثقُف َو

 وؤضبذ ؤلانالهاث بثىسة ٌعمى ما َىاك وؤضبذ والخإزير ؤلاقىام نلى قذستها وصادث وحغيرث ؤلانالهاث جؿىسث الخنىىلىجي
ىنن  البرامج وؤضبدذ باألشُاء الخالنب ٌعخؿُو النمبُىجش ؤن لما شهلها وحغُير وجطخُمها ألاشُاء جدٍشو نلى قادسا الخلفٍض

نُت القذسة َزٍ بفػل واظخؿانذ وظاخشة مقىهت  وؤلاقىام الخُاى دسحاث ؤقصخى بلى به والىضىىن باإلنالن الخدنم الخدٍش
ا بىاظؿت ظُاسة حسحب ؤو ؾاقت مششوب حششب ؤن بهذ جؿير اإلاشؤة هشين ؤن فُمنً  مً مهين لىىم اظخهمالها بهذ شهَش

.  الشهش ٍصىث
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ىنن  –اإلاجالث –الصحف -: الخالي في ؤلانالن وظاثل ىجخمث و َزا  الشاسم لىخاث  –الاهعرهذ –ؤلاراناث  –الخلفٍض

   .الصخصخي البُو  –واإلالطقاث

 إلاعالهاث في املرأة صىرة -3

 ًًاإلاهعرع ؤضىاث ماخشا حهالذ وقذ.. جماما حغيرث قذ اإلاقىلت َزٍ بان هقىىن.. اإلاجخمو زقافت ٌهنغ ؤلانالن ؤن مىؿلق مً
 ضىسة نً ساغُاث غير اليعاء مً%  60 ؤن 2002 في وؤلانالم اإلاشؤة مىخذي بلى اإلاقذم بدثها في الباخثاث بخذي رلشث خُث

ا نلى العرليز دونن والعروٍج لإلغشاء لعلهت اإلاشؤة َش  .ؤلانالهاث في للمشؤة اإلاهُىت الطىسة نً بمهجى وبوعاهُتها حَى
ىن، في ؤلانالهاث بشامج خىىن ساظتد بةنذاد الباخثين ؤخذ قام قذ و َزا  ما بلى فحها جىضل واإلاهلىىنن اإلاشاَذ ًشاَا لما الخلفٍض
 :ًلي

ؿمئن مىخكمت، بطفت ؤلانالهاث ٌشاَذونن ألاؾفاى مً %  98.6*    ؤبىائهم، لذي الخىحهاث لهزٍ آلاباء ٍو

 .نجها نلًالم الذناًت هطف ًدفكىنن ججذَم ولزلو ًدبىجها؛ بنالهاث َىاك بن: قالىا %  96*

: الباخث ًقىىن ولهزا 

ت؛ ؤلانالهاث هي الطغيرة الشاشت خالى مً اإلاقذمت البرامج ؤخؿش مً -  بعشنت سظالتها وجدمل ومعلُت، قطيرة ألجها الخجاٍس
 .فخىقكها الهقلُت ألاوجاس بلى

 .ناضشةالم اإلاشؤة قػاًا نلى حذا َام جإزير ولها ؤلاظالمي اإلاجخمو نلى حذا خؿٍش ؤلانالهاث -

 .الشهىاث وبًقاف الشرًلت ليشش مىظُلت اإلاشؤة حعخخذم ؤجها -

ىنن بنالهاث في اإلاشؤة ضىسة) بهىىان مهمت نشبُت دولت في ماحعخير سظالت هىقشذ قذ و َزا  نلى فحها الباخث انخمذ( الخلفٍض

ن 356 مػمىنن جدلُل
ً
ن بنالها

ً
ىهُا ا بحمالي بلغ جلفٍض  ما بلى الباخث جىضل. فقـ ًىما 90 خالى ثمشا حعو: ؤي مشاث، 3409 جنشاَس

 :ًلي

 في اإلاشؤة بذوسن ًامىىنن ال اإلابدىزين مً% 65 ؤن هالخل ؤن حمُها وعخؿُو الشظالت بمىاظبت جم الزي الاظخبُان خالى مً

ت ؤلانالهاث  .ظِئت بطىسة اإلاشؤة جقذم ؤلانالهاث ؤن ًشون% 70 وؤن الخجاٍس

ذ بين ًخفاوجىنن ؤجهم لما -  ؤلانالهاث في اإلاشؤة وحه قهىسن اًجابُت مذي في اليعبت وجخقاسب عومهاس مٍا

خفقىنن - قخطش ًىدطش اإلاشؤة دوسن ؤن نلى ٍو  وؤن بلحها باليعبت ومدعرمت مىاظبت الشحل ًشاَا مهُىت وقاثف نلى فقـ ٍو
 وؤوالدَا مملزلها َى لها مهان ؤفػل

خفقىنن - مُلىنن ًقبلىنن ؤجهم ؤًػا ٍو  قذس ؤلبر حعخقؿب ؤن بجمالها قادسة فهي حمُلت امشؤة جقذمها التي ؤلانالهاث بلى ٍو

 للمشاَذة ضالحت غير ؤلانالهاث َزٍ ؤن ًشون َم رلو مً الشغم ونلى{ مدير شخيء}  اإلاقابل وفى اإلاشاَذًً مً ممنً
 .الهاثلُت

ه في الشثِسخي الذوسن ضاخبت هي الفػاثُت القىىاث ؤن ألاغلبُت ًشين ظاخقت وعبت حهذ هي و% 80 وعبت -  اإلاشؤة ضىسة حشٍى

.  اإلاشٍى بالشهل وجقذًمها
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 بين مخقاسبت اليعبت ماهذ وقذ اإلاجخمو مً جيبز ال باإلنالهاث حهمل التي اإلاشؤة ؤن ًشون اإلابدىزين مً مهقىلت وعبت َىاك -

ذ  .ألاغلب نلى% 30و جيبز ؤجها ًشون%30 جيبز ال ؤجها ًشون% 40 للىبز ومهاسع مٍا
 ؤو ؤخىاتهم آو صوحاتهم حهمل ؤن ًىافقىنن ال ؤجهم%  60 ًشين خُث ألاخير العااى َى هكشها وحهت مً َمألا العااى نً ؤما -

باتهم ؤخذ  . بنالوي نمل ؤي في قٍش

 

 

 خاجمت

 اإلاشؤة ضىسة حغُير ؤن بلى ًىضل ألاضهذة مخخلف نلى الشاملت والخىمُت اإلاجخمهاث بىاء في الهام ودوسَا اإلاشؤة ؤَمُت بن
ت مبادت جشظُخ ؤحل مً الذئوب اإلاشؤة لفاح نلى ألاظاط دسحتب ًخىقف نالمؤلا ىوظاثـ في  واإلاعاواة والذًمقشاؾُت الحٍش

ت اإلاشؤة ضىسة بشاصب نلى اإلاخخلفت والاجطاى ؤلانالم ووظاثل اإلاجخمو وقادة واإلاىكٍشً للباخثين الىقذ خان وقذ  اإلاعاٍو
ت إلاهشفتا لىىصن الدشاف في له الحقُقُت واإلاشاسلت للشحل ش ؤحل مً والهملُت الىكٍش  خاحاث وجلبُت وخماًتها الحُاة جؿٍى
. وبظهادَم الىاط

 باإلاشؤة الخاضت اإلااجمشاث ومقشساث الباخثين وضاًا جىفُز نلى ٌعانذ للمجخمهاث الهام الحػاسين الىعي سفو نب    
 احخمانُت لأدًىلىحُت وجثبُتها ةالزمىسي قافتالث فشع إلاداولت الخطذي وفى العلبُت ضىستها حغير بلى الهادفت ومعاَماتها

ا ؤو بىقذَا الخفنير مجشد النفش مً ًطبذ مقذظت  وبخالخه الخالو اإلاشؤة دوسن حشذدةالم الثقافت ؤناقذ فقذ وبالفهل .حغيَر
ت الحاحاث بشبام ًخهذي ال باَذ زاهىين دوسن بلى ٍض . الجيغ نلى واإلادافكت الغٍش

 ونحهما ٌعمى ؤن قبل حعمى ؤن ًمنً ال والشحل اإلاشؤة بين الاًجابي بالخإزير واإلاىظىمت إلاخبادلتا اإلاشعرلت الهالقت ؤفق همى بن

 نلى ؤخشين مشة هالذ  ومجها .الخقذم باججاٍ واإلاماسظت الفنش في مخجاوغ منثف ونمل مفخىح فػاء في وؤفػل ؤسقى خالت هدى
دىاظب راتها اإلاشؤة لفاح قىة نلى باألظاط ٌهخمذ ؤلاًجاب بلى العلب مً اإلاشؤة ضىسة حغُير ؤن  الفنش في ؾشدًا مهه ٍو

. واإلاماسظت

بت جنىىلىحُت وظاثل مو جخهامل الىامي الهالم دوىن -  وبِئتها قشوفها جاقلم ؤن حاَذة وجداوىن الطىانُت، بِئتها نً غٍش
ت ىنن وجىاولذ الىظاثل، جلو جقىُاث مو جخالءم ختى الفنٍش  والفنشي، الثقافي لالخعراو خشآلا الىحه بانخباٍس الذولي الخلفٍض
هىنن اإلاجخمو خقُقت ًمثل ال وزقافي بنالمي مػمىنن جلقي الىامُت اإلاجخمهاث بةمهان ؤضبذ الخقذم فبفػل  لخطذًش ؤداة ٍو
يبػي اإلاشؤة، نً ظلبُت ضىسن وجقذًم الاظتهاللُت الثقافت  للعُؿشة لدل والاجطاى لإلنالم نشبي هكام بقامت فنشة ؾشح ٍو
ت . البذًلت الثقافت مىاحهت في الهشبُت اإلاشؤة ؾمىح نً اإلاهبرة الثقافت حصجُو وغشوسة وؤلانالمُت والثقافُت الفنٍش

 ؤلانالهاث مىغىم بخطىص و

ن وشهذ اإلاشؤة ًخظ وشاؽ ؤو هذوة مل ففي
ً
ن ضشانا

ً
ذ بين خادا ت إلاعيرتها مٍا ٍش  واإلاىكماث الهاإلاُت اإلاهاًير وفق الخدٍش

تها ؤن ًشين مً وبين شإناى بهزا اإلاهىُت الذولُت  هكمتها التي الىذوة وفي. والخقالُذ وألانشاف بالذًً الالعزام في جنمً خٍش

                                                           
 
 .قملرجع السابا، صورة املرأة العربية يف اإلعالن - 
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ن َامت ومذاخالث خىاساث داسث وؤلانالم اإلاشؤة مدىسَا مان ظىسٍا في وعاثُت حمهُت
ً
 وحهاث واخخالف آلاساء لخىىم هكشا

همل والابخزاى الفعق نلى ٌصجو ؤلانالم ؤن نام بشهل البهؼ سؤي خُث. الىكش  حهشغه بما الشابت ألاحُاى بفعاد نلى َو

ت ضىسن مً بنالمُت مىظاثل الفػاثُاث  خىىن الدعائىن ؾشح َل لنً. ؤغلفتها نلى واإلاجالث الصحف جيشٍش وبما للمشؤة ناٍس
ل الىاقو َزا بلى الفخُاث بخلو دفهذ التي الكشوف  واإلاىخجين حيناإلاشّون قبل مً اظخغاللهً جم ؤم بةسادتهً ألامش مان َو

 اإلاددشمت اإلاالبغ اسجذاء في جنمً وقُمتها اإلاشؤة لشامت بن قاثلين الشحاى مً الهذًذ ؤضىاث وحهالذ. ألامىاى لججي العانين
ن لنجهم الشحاى، وبزاسة اإلاجخمو وبفعاد اإلاهالو في الىقىم مً جطىجها التي

ً
 الاخدشام وؤن هكشتهم ظؿدُت بلى ًيخبهىا لم ؤًػا

 ؤو حعذَا نلى اإلاشؤة مدافكت مقذاس ًدذد ال والشهل مدذد بضين جشجبـ ال والفخىت ؤلازاسة وؤن الصخطُت يلذ نام ظلىك

. اهتهاله

ن ٌهجي ال بشهلها حهخجي التي اإلاشؤة ؤن
ً
 لما الشحل جبخزى ؤن ًمنً ؤلانالمُت ألاداة نب ،خُاتها شاون مو بخفت جخهاؾى ؤجها ؤبذا

ن دمُت ولإهه ًكهش( ًباثالهل) بهؼ في فالشحل اإلاشؤة جبخزى
ً
 بجملت وبهما راك ؤو الشهل بهزا اإلاشؤة قهىسن في لِعذ اإلاشهلت برا

. اإلاجخمو زقافت وفي بلحها اإلاقذمت الخُاساث

 بزًَ مشجبؿت ؤلازاسة ألن ؤلثر هقل لم بن هفعها، وبالذسحت جثيٍر اإلاحجبت اإلاشؤة لزلو الشحل جثير العافشة اإلاشؤة ؤن ولما
 مو فحها الخهامل ًخم والتي اإلاخقذمت الذوىن في الشهىب زقافت ؤن والذلُل اإلاشجي باإلاشهذ لِعذ اإلاشهلتو وخُاله الصخظ

مخلو للشحل معاو شبه بشهل اإلاشؤة ت واإلاشؤة الشحل مً مل فحها ٍو  حهذ لم الزلش آلاهفت القػاًا َزٍ والخهبير الشؤي خٍش

 َىاك ؤن هشين ؤلانالم ضىانت في اإلاجخمو مو الخىاضل ونذم ألاَلي مواإلاجذ غُاب وفي مجخمهىا، في ؤما. لمشنالث فحها جؿشح

اث امخالك ونذم الذًمقشاؾُت غُاب بلى رلو وؤسحهذ. ؤلانالم وضىانت اإلاشؤة بين قؿُهت زا لىاظوا بمهىاَا الحٍش  اوهنغ َو
. ؤلانالم نلى

ن
ً
ت نً بذًل ال ؤقىىن وؤخيرا .  وحشؤة بىغىح شنالجىام حمُو مو الخهاؾي نلى القذسة ولىمخلو.. الحٍش

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  -08،    2: العدد ، مقال بقسم املرأة و السياسة، جملة املثقف،صورة المرأة في اإلعالن واإلعالم العربي في سياق النزعة االستهالكية المفرطة، مسر حمفوظ - 9
: ، على املوقع االلكرتوين ملؤسسة املثقف العريب5 20ترنيت، تاريخ املراجعة فيفري منشور باالنسيدين، أسرتاليا، ،   20  – 0

http://almothaqaf.com/index.php/woman-day-3/85134.html 

http://almothaqaf.com/index.php?option=com_users&Itemid=586&id=69&lang=ar&view=articles
http://almothaqaf.com/index.php/woman-day-3/85134.html
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 املراجع قائمت

 ،السعىدياث اليساء حعدها التي الصحفيت بالخقارير العربيت صحفهً اسخعاهت يؤكدن إعالمياث الغامذي، ؤظمهان -  

ذة اليعاجي القعم في مقاى اع، لجٍش خ الاهعرهِذ، نلى ميشىسن الٍش :   لنعروويالا اإلاىقو ،2015 فُفشين اإلاشاحهت جاٍس

http://www.alriyadh.com/741559#      

 بؾاس في مقذمت مذاخلت ،الجسائري  إلاعالم قاهىن  في دراست: إلاعالم جرائم عً الجىائيت املسؤوليت سشُذة، َُفاء جهاسين -2
 و القاهىنن غىابـ بين ؤلانالمُت اإلاماسظت ؤخالقُاث: بـ اإلاخهلق العانت، قػاًا و القاهىنن: الثالث الذولي اإلالخقى فهالُاث

ت، و القاهىهُت الهلىم مههذ اإلاهىت، واقو .  الجضاثش ،2010 ملُاهت، خمِغ الجامعي اإلاشلض ؤلاداٍس

 و اإلاشؤة بقعم مقاى ،املفرطت الاستهالكيت النزعت سياق في العربي وإلاعالم إلاعالن في املرأة صىرة ،مدفىف ظمش -3

خجا باالهعرهِذ، ميشىسن ؤظعرالُا، ظُذوي، ،2014  –03  -08 ،2741: الهذد اإلاثقف، مجلت العُاظت،  ،2015 فُفشين اإلاشاحهت ٍس

 http://almothaqaf.com/index.php/woman-day-3/85134.html :الهشبي اإلاثقف إلااظعت الالنعرووي اإلاىقو نلى

خ الاهعرهِذ، في ميشىسة ،إلاعالم وسائل في املرأة صىرة خافل، فاؾمت - 4  مً الالنعرووي اإلاىقو نلى فُفشين 21 اإلاشاحهت جاٍس

 :فتى

http://www.manfata.com/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-
%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%A7/ 

 همىذجا، mbc1الـ قىاة في املرأة صىرة لخىاوو   جملليليت دراست عربيتاو إلاعالم وسائل في املرأة صىرة الجهش، جهش هاجي -5

 مخؿلباث مً حضء وهي الذهماسك في اإلافخىخت الهشبُت ألامادًمُت. والعربُت آلاداب ملُت والاجطاى، ؤلانالم في ماحعخير سظالت

: لنعروويالا اإلاىقو نلى ميشىسة الذاهماسك، ظىت، بذونن والاجطاى، ؤلانالم في اإلااحعخير دسحت

www.ao-academy.org/docs/naji_nahr_master_degree_study_2306008.doc 

خ الاهعرهِذ، نلى ميشىسن ،23/09/2014 ؤلانالمي، الفجيرة ملخقى ،للمرأة إلاعالمي العمل جملدياث -6  فُفشين اإلاشاحهت جاٍس
   :ؤلانالم و للثقافت الفجيرة َُئتى الالنعرووي باإلاىقو  ،2015

http://fcma.gov.ae/ar/News.aspx?id=590&sid=2 

خ الاهعرهِذ، في ميشىسن ،إلاعالن في العربيت املرأة صىرة -7 : الالنعرووي اإلاىقو نلى ،2015 فُفشين اإلاشاحهت جاٍس

http://communication.akbarmontada.com/t1711-topic 
خ لُبُذًا،وين الحشة للمىظىنت الالنعرووي اإلاىقو نلى ميشىسن ،إلاعالن معنى -8 : 2015 فُفشين اإلاشاحهت جاٍس
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