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هخبر الاؾخًالٛ          حهاوي اإلاغأة مىظ الٓضم مً ٗل أهىام الخمُحز والاؾخًالٛ، َو

ؤلانالوي أٖثر جلٚ ألاهىام جأضال، ومً أحل جغوٍج الؿلو وجدُٓٔ الغبذ جٓىم الانالهاث 

ها مسخلِ باالؾخهاهت بها  ٗان هىنها، وحؿْى ٖجؿض في ٗل ؾلهت أو زضمت مهما 

الىؾاةل ؤلانالمُت َخخأعجر ضىعة اإلاغأة بحن حؿضا أو ُٖاها مجغصا مً ٗل عوح أو 

غؾذ وؾاةل  َ٘غ، وامغأة جٓلُضًت أو صوهُت ئلى مجغص أًٓىهت مػاَت أمام الؿلهت، ٖو

ؿخىي الخدىالث التي ٌشهضها ؤلانالم في مجخمهاجىا هظه الطىعة التي ال جغجٓي ئلى م

ٗاث  صوع اإلاغأة مً زالٛ ئهجاػاتها اإلالمىؾت في مجــــاالث الخهلُم والهمــــــــــل واإلاشاع

الاحخمانُت والشٓاَُـــــت وؤلابضانُت ويحرها، ووشهض الُىم مداوالث حاصة مً أحل حًُحر 

ٛ مداولت جلٚ الطىع الىمؿُت الؿلبُت التي ؾ٘ىذ مسُلت ٗل َغص َُىا مً زال

 ئًجاص اؾتراجُجُاث مخٙاملت.

  . وؾاةل ؤلانالم ؛ اإلاغأة ؛ ؤلانالن الكلماث املفخاحيت:
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      Long time ago, women suffer from all off kinds of 

discrimination and abuse, Advertising abuse is the most 

widespread of these types of exploitation , and in order to promote 

goods and profit, advertisements use her as a body in every 

commodity or service of any kind, and her image marketed by 

various means of media. witch tumble as a body or an abstract 

entity of every spirit or thought, and a traditional or inferior 

woman is merely an added symbol to the commodity. The media 

in our societies have dedicated this image, which does not rise to 

the level of transformations witnessed by the role of women 

through their tangible achievements in the fields of education and 

Social, cultural, creative and other participations. Today, we are 

witnessing serious attempts to change those negative stereotypes 

that have inhabited the imagination of every one by trying to find 

integrated strategies. 
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 مقذمت 

ًٓاؽ جؿىع اإلاجخمهاث وعْيها بضعحت الخؿىع الشٓافي والاحخماعي للمغأة، ومضي      

إمً  مؿاهمتها الُهالت في بىاةه الخػاعي، َاإلاجخمو الظي ًطل ئلى اخترام اإلاغأة ٍو

ض بلٌ مغخلت مً الىعي بضوعها في بىاةه وجؿىعه ًٙىن مجخمها مخىاػه ا ومخدػغا، ْو

والىطج الخػاعي، ٖما ًٙىن ْض َهم أؾـ التربُت الاوؿاهُت الصخُدت التي جخدمل 

ٙىن هظا اإلاجخمو ْض جسلظ مً اإلاسلُاث والغواؾب الؿلبُت، التي  اإلاغأة وػعها ألاٖبر ٍو

البىاء الىؾجي  أَغػتها الخٓالُض وألانغاٍ التي جمـ ب٘غامت اإلاغأة وجدض مً مؿاهمتها في

ت أضبذ له  واإلاجخمعي. وال شٚ أن نامل قهىع اإلاغأة مو اإلاىخجاث الاؾتهالُٖت وؤلاشهاٍع

و السخغ نلى هجاح وجطٍغِ هظه ألازحرة، بشٙل أزاع هىنا مً الجضٛ بحن مسخلِ  ْو

ت، ئلى خض ؾغح بهػهم  شغاةذ اإلاجخمو اإلاشُٓت منها وألامُت والُٓحرة وختى البىعحىاٍػ

خٛى مضي ُْمت اإلاغأة التي أضبدذ نملت ؾهلت مً ئَغاؽ اؾخهمالها، ْض حؿاؤالث 

مً٘ الخضًث نً ؤلانالن واإلاغأة  ها أخُاها ُْمت اإلاىخىج التي جٓىم باشهاعه. ٍو جُْى

ت في قل البِئت الهغبُت هكغا للىمؿُت الؿاةضة، هظا هاهُٚ نً اؾخحراص الىماطج  الجؼاةٍغ

ت غمً ؾُاّ الهىإلات ؤلانالمُت، ؤلانالهُت الًغبُت في ألاضل، أي ن ىإلات الغؾاةل الاشهاٍع

ٗاَت الىؾاةل وألاصواث صون أّي  وهظا في ؾبُل جدُٓٔ ؤلانالهاث ألهضاَها، وباجبام 

ظلٚ ضخاًاها، والتي اؾخسضمتها ٖأصاة لجظب  انخباعاث، ونلُه َاإلاغأة ئخضي أصواتها ٖو

هّض ئجخاَا بدٔ أنحن اإلاشاهضًً باؾخسضام حمالها وأؾالُب ؤلايغاء اإلا ٌع خىىنت، وهى ما 

 اإلاغأة، وئهاهت ل٘غامتها ووحىصها.

ونلُه حؿعى هظه الىعْت في جىضُِ الٓىالب وألاهماؽ ؤلانالهُت الؿاةضة  

والجاهؼة لىغو اإلاغأة َيها، والبدث في اإلاماعؾاث التي جشبذ اؾخًاللها اإلاهحن والٓطىع 

ظا في اقهاعها بطىعتها الىاْهُت اإلاخًحرة صوما  ٔ ما جخؿلبه مهؿُاث الهطغ، ٖو َو

ازتزاٛ صوعها الهكُم في بىاء مجخمهها، ٖما جٓضم هظه الىعْت مجمىنت مً الغؤي 

والخلٛى وآلالُاث التي حؿانض نلى الابخهاص نً اؾخًالٛ اإلاغأة في ؤلانالهاث، زاّضت في 
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ٗاث واإلاىكماث، التي جبظٛ حهىصا مخىاضلت في الضَام نً خّٓى  قل جىامي صوع الخغ

 اإلاغأة في ٗل اإلاجاالث. 

 إلاعالن وجرصيخ ألاهماط الاصتهالكيت  .1

 إلاعالن: املفهوم وألاهميت: .2.1

ئّن ؤلانالن هى ًَ الخهٍغِ ووؾُلت اجطالُت اْىانُت مىحهت ئلى الجمهىع بما ٌهلً        

خم الاجطاٛ مً زالٛ  نىه، وهى نملُت اجطاٛ تهضٍ ئلى الخأزحر مً باتو ئلى مشتري، ٍو

اةل الاجطاٛ الهامت، اغاَت ئلى أن ؤلانالن هى الىؾُلت اإلاؿخسضمت في حؿلُم وؾ

ؿخسضم ؤلانالن مجمىنت مً 23، ص2005الغؾالت البُهُت. )الىىع صَو هللا أخمض،  (. َو

ٗالصخِ بىىنيها )الجغاةض واإلاجالث(، وؤلاطانت بىىنيها  الىؾاةل ؤلانالهُت الغةِؿُت 

ىن(، الؿِىما واإلالطٓاث وئنالهاث الؿّغ والالَخاث اإلاػِئت وؤلانالهاث  )الغاصًى والخلٍُؼ

ض اإلاباشغ. )أخمض نِؿاوي،  ٗاب والبًر (، ولظلٚ ئن 46، ص 1999في وؾاةل هٓل الغ

ؤلانالن ال ًسغج في النهاًت نً ٗىهه أخض وؾاةل ؤلانالم ألهه ًغج٘ؼ ئلى ئًطاٛ مهلىمت أو 

خُجن في هظا ألاًام، بل  ًمً٘ الٓٛى أّن وؾاةل ؤلانالم حمُها مً عؾالت ئلى اإلاخلٓي، ٍو

ض جيشأ مً أحله ونلى أخؿً ألاخىاٛ جدؿابٔ  مغةُت ومؿمىنت هي في زضمت ؤلانالن، ْو

 (23، ص2002)أحمذ عيضاوي، للخطٛى نلُه. 

ؿعى ؤلانالن ئلى جدُٓٔ الهضًض مً ألاهضاٍ، مً بُنها اإلاؿانضة نلى جٓضًم         َو

ج ؾلو حضًضة ئلى أؾىاّ مؿتهضَ ت مدضصة، وجشبُذ ؾلو مهُىت في الؿّى أو جشبُذ اإلاٍؼ

ت، مً زالٛ ابالى وئْىام اإلاؿتهل٘حن اإلاؿتهضَحن أو الىؾؿاء باإلاؼاًا  ٓي للشٖغ الدؿٍى

واإلاىاَو اإلاخػمىت في طلٚ الطىِ. ٖما ٌؿعى ئلى َخذ مىاَظ جىػَهُت وئبالى اإلاؿتهل٘حن 

حر  اجطاٛ مؿخمغ مو اإلاؿتهل٘حن، ختى في  بأماًٖ بُو الؿلو وألاضىاٍ اإلاهلً ننها وجَى

غ عحل البُو أو جم٘حن هظا ألازحر مً ابغاػ وجٓضًم اؾم اإلاإؾؿت اإلاهلىت  خالت نضم جَى

داٛو ؤلانالن أخضار أٖثر مً الخهٍغِ بالؿلهت ئلى مداولت حًُحر  ومؼاًا الؿلهت، ٍو

٘حن الٓاةمحن مُٛى واججاهاث وؾلٕى اإلاؿتهل٘حن اإلادخملحن أو جَ٘غـ الىالء اإلاؿتهل

 (177، 176، ص ص 1998)بشحر نباؽ نالّ،  ألضىاٍ مهُىت...الخ.

ت: .2.2  إلاعالن في خذمت الثقافت الجماهٍر
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ت باإلاىكىمت الغأؾمالُت اعجباؾا وزُٓا مىظ الٓغن الخاؾو  اعجبؿذ الطىعة ؤلاشهاٍع

ً وؾىىاث ألالُُت الشالشت، وطلٚ مو جؿىع  نشغ، َاػصهغث بهض طلٚ في الٓغن الهشٍغ

وؾاةل البث وؤلاشهاع وعُْا وعْمُا، ٖما اْترهذ بمٓخػُاث الصخاَت مً حغاةض 

اث، َػال نً اعجباؾها باإلنالم الاؾتهالٗي بما َُه الىؾاةل الؿمهُت  ومجالث ومؿٍى

ىىاث َػاةُت وخىاؾِب، باإلغاَت ئلى  ىن وؾِىما ومؿغح ْو ت مً عاصًى وجلٍُؼ والبطٍغ

ت و  ٗالالَخاث ؤلاشهاٍع مُت ؤلال٘تروهُت.)ؾمحرة وؾاةل أزغي  اإلالطٓاث واللىخاث الْغ

هض ؤلانالن أخض أشٙاٛ الاجطاٛ الاحخماعي التي حه٘ـ 11، ص2014ؾؿىؾاح،  ( َو

الشٓاَت ووؿٔ الُٓم الؿاةضة،ٖما ًخم ضُايت الُٓم الشٓاَُت لخىه٘ـ في أَٙاع ؤلانالن، 

ضه ختى ٌؿّهل نلى الجمهىع الخهٍغ نليها والخىخض مهها. وهىا ججضع الا 
ّ
شاعة ئلى ما أٖ

"صًُُض بىجغ" خٛى أّن ؤلانالن له ْىة جؼوٍض اإلاؿتهلٚ بداحاث حضًضة وحًُحر الُٓم 

( وطلٚ مً زالٛ 428، ص 2010الاؾتهالُٖت الؿاةضة في اإلاجخمو. )ؾامُت نىاج، 

حز نلى مجمىنت مً اإلاإزغاث والدجج التي جمـ حىاهب مهمت مً اإلاؿتهلٚ جضَهه  التٖر

 ٕ الشغاء.  ئلى جبجي ؾلى 

ًت واإلاىؾُٓى وألالىان وؤلآًام والطىعة اإلاضانبت لخُاٛ         
ّ
ؿخسضم ؤلاشهاع الل َو

ُاث ما، وه٘ظا جدشٙل الاعؾالُت  اإلاخلٓي والخأزحر نلُه الْخىاء اإلاىخىج وجغؾُش ؾلٖى

بخُانل ما هى لًىي مو ما هى بطغي، َخٓضم هُؿها نلى أّنها جمشُل وغهُت ئوؿاهُت 

ؼ ناصًت ًد ٔ لٙل َغص الخماهي َيها وئصعاٖها وجدضًض نمٓها الاحخماعي. ويالبا ما ًٖغ

داٛو اؾخسضامها ٖأونُت وأؾغ ئنالهُت  لجأ ئلى الخُخِش نلى اإلامىىناث، ٍو ؤلانالن ٍو

ض جغوٍجه وؤلايغاء به  ت اإلاؿخىع ناصة، َُّٓضم له ما ًٍغ مؿخسضما هؼوم ؤلاوؿان إلاهَغ

ت للُػٛى صانُت إلاخابهت الىكغ، وبظلٚ ًٙىن غمً نلى لىخت مشحرة لالهدباه مدٖغ

)أخمض  خػىع اإلاهلً نىه مً زالٛ عبؿه بًحره لخدُٓٔ اهؿبانه وئْدامه في الظهً.

ٗان ؤلانالن هى "ًَ ؤلايغاء" في أخض مهاهُه. )أخمض 22، ص1999نِؿاوي،  ( وئطا 

جىء ئلى حؿض اإلاغ 6، ص2010ابغاهُم نبض الهاصي، 
ّ
ٗان الل أة وجٓضًمه (.  ومً هىا 

ٖمدل لالؾخمخام باؾم الًُ، ومدىع لإلنالن نً ٗل شخيء خُث ًبام حؿضها باللباؽ 

حن ٌهخبرون 22، ص1999والخظاء والشغاب...الخ. )أخمض نِؿاوي،  ( واإلابضنحن ؤلاشهاٍع

ُغشىن الىعص في  اإلاغأة ملهمتهم ألاولى للتروٍج الؿلعي، َِؿخدػغونها في الطىعة ٍو
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ٓها، َهي الخلم  ٔ ضُايت جسُلُت جبرػ حؿضها ؾٍغ الظي ٌؿهىن للىضٛى ئلُه، نً ؾٍغ

ضون أن ًىهمىهىا بأنهم ًغصون نلى التهمِش  في ٖماله وحماله ويىاًخه ألاؾؿىعٍت َهم ًٍغ

والدشحيء والاخخٓاع والهىِ الظي جخهغع لهم اإلاغأة، يحر أنهم أّوٛ مً اهتهٚ ٖغامت 

 ( 288، ص 2011اإلاغأة.)ملُٚ ػنالن، 

ٓٛى البروَِؿىعة " َحرؾذ" في ٖخابها )اإلاغأة ٖؿلهت(، الظي ٌهّض مً أهم ال٘خب وج     

التي هاْشذ ضىعة اإلاغأة في ؤلانالم، ئّن ؤلانالهاث حه٘ـ باألؾاؽ ألاًضًىلىحُت 

ت، وأغاَذ أن الباخشحن ألاواةل في  الغأؾمالُت وصوع اإلاغأة غمنها، ٖما حؿّى للُٓم ألابٍى

، بل اإلاجاٛ ٖشُىا أهه في ؤلا  ُ٘ت هاصعا ما قهغث اإلاغأة ٖهاملت زاعج اإلاجٛز نالهاث ألامٍغ

قهغث يالبا مغجبؿت بأنماٛ الخىكُِ، ٖما لم جكهغ اليؿاء ٖصخطُاث مؿإولت أو 

وؿاء أنماٛ أو ضاخباث مهً. ولم ٌؿهم حًّحر الؼمً ٖشحرا بخًّحر مدخىي ؤلانالهاث 

ذ صعاؾاث حضًضة نلى هُـ وازخُاعها لضوع اإلاغأة والغحل َيها، َبهض ؾىىاث أح ٍغ

الىؾاةل ؤلانالمُت، ولم ًالخل حًحر ٖبحر نلى ضىعة اإلاغأة الىمؿُت َيها، الخًُحراث 

الخاضت ًمً٘ جلخُطها بأن نضص اليؿاء أضبذ أٖبر في ؤلانالهاث، ٖما اعجُو اإلاؿخىي 

ؼ نلى اإلاغأة ٖؿلهت، وحؿخسض ذ جٖغ
ّ
 أن ؤلانالهاث قل

ّ
م الىقُُي الظي قهغن َُه، ئال

ٔ اإلاىخجاث وجخجاهل حمُو ضُاث اإلاغأة ألازغي ومٙىهاث  "الجماٛ" الجؿضي أصاة لدؿٍى

 (  http://alkhaleejonline.net/articles شخطُتها. )مي زلِ،

 همارج اصخخذام املرأة في إلاعالهاث:  .2

هٙاؽ لشٓاَت الهىإلات التي خضزذ في حمُو ئّن اإلاالخل لإلنالهاث ًغي أنها او 

اإلاجاالث، َىالقي حشابها ٖبحرا بحن ضىعة اإلاغأة في ؤلانالهاث الهغبُت وألاحىبُت، َُما نضا 

بهؼ الجىاهب التي جىافي زٓاَخىا ؤلاؾالمُت، في الهضًض مً الٓىالب خُث ال جسغج 

ُما ًلي هظٖغها:  نمىما ننها َو

حر ً همورج املرأة الخقليذًت: - خ٘غؽ الضوع الخٓلُضي للمغأة في ٗىنها هي اإلاؿإولت نً جَى

الخاحُاث الاؾتهالُٖت الخاضت باألؾغة، مشل اإلاىاص الًظاةُت وأٖثر وؾُلت انالمُت حعج 

كهغ هظا الىىم مً الانالن الضوع الخٓلُضي للمغأة ٖغبت بِذ  بها أمشلت لهظا الىىم. ٍو

 ألاواوي والخغص نلى ٗل أمىع البِذ.جخمشل مؿإولُاتها في انضاص الؿهام ويؿل 

http://alkhaleejonline.net/articles
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ًغبـ اإلاغأة بضالالث الجيـ وؤلايغاء، خُث لىخل في آلاوهت  همورج املرأة والجضذ: -

ٗاث ٖبحرة وضًحرة، الؾخسضامها للمغأة  ألازحرة اػصًاص ٖم الضناًاث وؤلانالن لشغ

ض ًٙىن هظا أخض هخاةج الهىإلات  ٖىمىطج للجؿض في وؾاةل ئنالمىا بشٙل الَذ للىكغ، ْو

ٗاث بالتروٍج لؿلهها بضناًاث وئنالهاث شبيهت بخلٚ  الاْخطاصًت والشٓاَُت، َٓامذ الشغ

 التي عوج لها الًغب في بلضاهىا الهغبُت وجدمل هُـ الاًداءاث.

ًغبـ في هظا الىىم ضىعة اإلاغأة بطىعة اإلاىخج أو الخضمت، أي همورج املرأة كشيئ:  -

حز نليها ٖأهثى جٙىن اإلاغأة َُه مجغص شخيء ًخم ج ضه مً اوؿاهِخه، مً زالٛ التٖر جٍغ

ٗالؿلهت التي ًخم التروٍج لها.   وخغمانها مً أًت ؾلؿت ٌهخض بها، وهي بهظا حًضو 

ت اإلآغوءة واإلاغةُت همىطج اإلاغأة  همورج املرأة الضصحيت: - جٓضم ؤلانالهاث الخجاٍع

اء ومىاص الخج مُل وجُخٓغ للؿاْاث الهٓلُت الؿؿدُت، التي ال هم لها ئال اإلاىغت وألاٍػ

تها في الخُاة الهامت الجاصة ت اإلاخؿىعة، التي جدٛى صون مشاٖع لؿىن بغاًً . والٍُ٘غ )ٍو

 (. 120، 119، ص ص2005ٗي، 

ٗامغأة         وجدضر "أصًب زػىع" نً ضىعة اإلاغأة في ؤلانالم الهغبي بأنها ئما جكهغ 

ت ومشتهاة أو ػوحت باإلاُهىم الخػى  عي لألمىمت او ْابهت في مجزلها وجبٓى حمُلت ومًٍغ

أؾاؾا أهثى ختى نىضما جسغج مً مجزلها ئما بطىعة غهُُت ناؾُُت أو اهُهالُت. 

ذ صعاؾاث نغبُت مً أحل 154، ص 1998)مطؿُى حجاػي،  ( وفي هظا الؿُاّ، أحٍغ

ضة  اٖدشاٍ ضىعة اإلاغأة في ؤلانالهاث الهغبُت، هظٖغ مً بُنها صعاؾت جدلُلُت لجٍغ

والتي حاءث مالةمت لخلٚ الطىع التي  (2009صناء حماٛ الضًً، ضؽ للباخشت )الٓ

جدضزىا ننها ؾابٓا، خُث أّن الطىع التي جم اؾخسضامها حهؼػ مً مُهىم اإلاغأة ٖؿلهت، 

حز نلى حؿض اإلاغأة َٙاهذ حؿخسضم ٖمىخج ئلى حاهب اإلاىخىج اإلاغّوج لها.  مً زالٛ التٖر

جضاولذ ضىعجحن للمغأة، ئما امغأة جٓلُضًت بجاهب  ٖما أزبدذ الضعاؾت أن الصخُُت

أصواث الًؿُل واإلاؿبش أو امغأة مؿخىعصة بلباؾها الجظاب، بهُضا نً واْو اإلاغأة 

ُخم اؾخسضام الطىعة بشٙل "أصاحي" َُخدٛى ؤلاوؿان )اإلاغأة في الُلؿؿُيُت الؿاةض، َ

ا صة ألاعباح، َمً زالٛ ؤلانالن( ئلى أصاة ًخم ازخُاعها بىاء نلى هضٍ واخض وهى ٍػ

جٓىُاث ال٘مبُىجغ مشل الطىع زالزُت ألابهاص، وبغامج "الُىجىشىب" أضبذ مً الؿهل أن 
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هظا ألامغ ألازحر ًسلٔ .ًسلٔ مىخجى الطىعة في ؤلانالن ضىعة امغأة يحر مىحىصة أضال

لضي الُغص ضىعة نً اإلاغأة الٙاملت مً هاخُت الشٙل والجماٛ، مخىاْػت مو الىاْو، 

ُت في ؤلانالهاث، َُ بضأ الُغص في عخلت البدث نً ال٘ماٛ، التي جؿابٔ ضىعة اإلاغأة اإلاٍؼ

طبذ ًغي ٗل ما أمامه هاْطا.  ٍو

ومً الؿهل حضا للمخلٓي في ٗل وؾاةل ؤلانالم اإلاسخلُت أن ًالخل مضي الانخماص        

حرا مً نلى اإلاغأة في ؤلانالهاث التي جٓضمها جلٚ الىؾاةل، وأن ضىعتها هالذ ْؿ ؿا َو

الاؾخًالٛ، ختى نلى اإلاىخجاث التي ال حؿخسضمها أو التي ال جغبؿها بها أي نالْت مشل 

ٗان هىم  ئنالن ألي أمغ ًسظ الغحل، َاإلاغأة أضبدذ حؼء ال ًخجؼء مً أي ئنالن مهما 

الؿلهت اإلاهلً نليها، أو هىم الجمهىع اإلاىحه ئلُه، باإلآابل قهىع الغحل في ؤلانالن ال 

ٓت، بل ًكهغ خُىما ًخؿلب وحىصه وجٙىن مؿاخخه جىاؾب صوعه  ًٙىن  بخلٚ الؿٍغ

الخُٓٓي في اإلاجخمو، وجلبي مخؿلباث ضىعجه الىمىطحُت، ولظلٚ َلٓض نمل مىخجى 

ت بىغو ضىعة اإلاغأة بهضة أؾالُب حهؼػ مً الطىعة الىمؿُت للمغأة  الغؾاةل ؤلاشهاٍع

 صازل مجخمهاجىا. 

ؿغى همىطج اإلاغأة ال     صخيء نلى ئنالهاث وؾاةل ؤلانالم الهغبُت نمىما ٍو خٓلُضًت ٖو

ت، ًَالبا ما جٓضم اإلاغأة في اإلاؿبش أو جٓىم باألنماٛ اإلاجزلُت أو بجاهب  ومنها الجؼاةٍغ

اإلاىخىحاث التي لها نالْت باإلاجٛز َٓـ، ومشاٛ طلٚ ٗل انالهاث اإلاىاص الًظاةُت نلى 

ظا مىاص الخىك ت ٖو ُِ اإلاخىىنت، مو اقهاع ضىعة اإلاغأة مسخلِ الٓىىاث الجؼاةٍغ

ت في طلٚ الضوع الخٓلُضي مخجاهلحن اهضماج اإلاغأة في اإلاجخمو وحهاقم صوعها في  الجؼاةٍغ

ٗان هىنها إلاجغص جٓضًم ضىعة أهثى في الاؾاع  ٗل اإلاُاصًً، وئبغاػها أمام ٗل ؾلهت مهما 

 الهام لإلنالن.

ما    ىٌ يَى ن" خٛى أؾالُب قهىع اإلاغأة في ؤلانالهاث وجدضر نالم الاحخمام ال٘بحر" ئًَغ

 وانخمض في جدلُله نلى مٓاعهت ضىعة اإلاغأة بطىعة الغحل َيها، بما ًلي:

الؿٛى اليؿبي لليؿاء: ئط جكهغ في الًالب أْطغ بشٙل مُخهل مً الغحل، مما ٌه٘ـ  -

حن لطالر الغحل.  ت بحن الؿَغ  نالْت ؾلؿٍى
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ت: وهى مُٓاؽ مخهلٔ  - باقهاع اإلاغأة ٖؿلهت حيؿُت، ألامغ الظي ًكهغ نً اللمؿت ألاهشٍى

ت في ؤلانالن، أٖثر مما جُهل ؤلانالهاث  حز الطىعة نلى مالمذ الصخطُت ألاهشٍى ٔ جٖغ ؾٍغ

 مو الصخطُاث الظٗىعٍت.

الخضعج الىقُُي: وهى ًضٛ اإلاشاهض نلى الترجِب الاحخماعي الىقُُي في اإلاجخمو، ونً  -

لهام ومجاالث الهمل في اإلاجخمو، وهىا هظٖغ أن ؤلانالهاث الهالْت بحن الجىضع والخحز ا

يالبا ما جكهغ الغحل في مٙاهت وقُُُت أنلى مً اإلاغأة، مشل أن جكهغ اإلاغأة بضوع اإلامغغت 

 والغحل بضوع الؿبِب في ؤلانالن هُؿه.

الهاةلت: التي حهض الىخضة الاحخمانُت الطًغي في مبجى اإلاجخمو، َُي ؤلانالهاث جىه٘ـ  -

مان، يالبا ما ًٙىن الابً َيها  ٓا لًَى ؾبُهت الهالْت الىمؿُت بحن أَغاص الهاةلت، ََى

ؼ الطىعة، مما  بت مً ألام، وألاب ًِٓ ئلى خض ما زاعج مٖغ با مً ألاب والُخاة ٍْغ ٍْغ

ٔ صعاؾت هظا الهامل ًم٘ىىا مالخكت الخًُحراث  ٌهؿي اهؿبانا بأهه "ًدميها". ونً ؾٍغ

 الهاةلت ٗىخضة بىاء أؾاؾُت في اإلاجخمهاث اإلاسخلُت نلى مغ الؼمً. التي جمغ بها مٙاهت

ت أي  - ٔ جدلُل ؤلانالن مهَغ الامخشاٛ: وهى نامل البيُت الاحخمانُت؛ ئط ًم٘ىىا نً ؾٍغ

الصخطُاث مخهلٓت باألزغي، ومً هي الصخطُت اإلاؿُؿغة وآلامغة مٓابل الصخطُاث 

ٔ كهغ طلٚ نً ؾٍغ جدلُل ؾٛى الصخطُاث، وغهُتها )واُْت  اإلاؿُهت واإلامخشلت لها، ٍو

 أو حالؿت(، الىكغة...ئلخ.

الاوسخاب: وهىا ًٓٛى ئّن اليؿاء في ؤلانالهاث، يالبا ما جكهغ أزىاء وحىصها في وغو  -

ض  ِ احخماعي وهُسخي ما، ٖما ًكهغ اإلاغأة بأّنها مغجب٘ت جٍغ ًخؿلب منها الخهامل مو مْى

تي لصخطُت مخهلٓت باإلادُـ، أْل اؾخٓاللُت خل مشٙلت ما ومً زم جخدٛى بشٙل جلٓا

ّىة، ومً الاؾتراجُجُاث التي ًدبهها ضىام ؤلانالهاث إلقهاع اعجباؽ اإلاغأة بًحرها  وئعاصة ْو

وغهُها، هى ئقهاعها وهي جيخكغ أو جىلي قهغها للٙامحرا أو جػو ًضها أو أضابهها نلى 

 (http://alkhaleejonline.net/articles )مي زلِ،  وحهها صلُال نلى الخحرة والخهلٔ.

ت في إلاعالهاث:  .3  صورة املرأة الجسائٍر
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حهخبر ؤلانالهاث في ناإلاىا الهغبي وختى الجؼاةغي اوهٙاؽ لإلنالهاث ألاحىبُت بُػل        

الهىإلات التي أصزلذ ئلى مجخمهاجىا ٗل ماهى أحىبي. ولٓض أخضزذ مكاهغ الهىإلات نلى 

ُاث الاحخمانُت الطهُض الاحخماعي والشٓافي ٍػ اصة بهؼ أهماؽ الُٓم الشٓاَُت والؿلٖى

ض أؾهم الخٓضم في مجاٛ الانالم والاجطاٛ واإلاهلىماث في وشغ هظه ألاهماؽ  الًغبُت، ْو

ؼ هظه الُٓم مً ْبل ألاَغاص والجماناث في  بًؼ الىكغ نً مضي ْبٛى أو َع

جأزغ ؤلانالم نمىما ( خُث 10، ص 2016اإلاجخمهاث يحر الًغبُت.)هىع نلي ؾهض صعوَش، 

وؤلانالن زاضت بمىحت الهىإلات، وأضبذ مجغص عؾاةل أحىبُت بلًت نغبُت أو لهجت نغبُت 

جضزل ئلى بُىجىا باؾمها، يحر أّن هظا الدشابه لِـ جؿابٓا، َىجض أن اإلاغأة ألاوعبُت جىاٛ 

هاجىا ْؿؿا أٖبر مً الٓىة والخمً٘، َىجض ْالب اإلاغأة الخٓلُضًت الػاٛ ًؿغى نلى انال 

ت في ؤلانالهاث  الهغبُت بٓىة. وبالخالي َاّن الخضًث نً ضىع اؾخًالٛ اإلاغأة الجؼاةٍغ

 ًىضعج غمً البِئت ؤلانالهُت الهغبُت نمىما.

ذ الهضًض مً الضعاؾاث نلى ضىعة اإلاغأة في ؤلانالهاث الهغبُت، َُي  ولٓض أحٍغ

ىىان "ضىعة اإلاغأة في صعاؾت "ئًمان حمهت" أؾخاط ؤلانالم بجامهت الٓاهغة صعاؾت به

ىهُت  ؼث زاللها  –ؤلانالهاث الخلٍُُؼ صعاؾت مٓاعهت للُػاةُاث الهغبُت وألاحىبُت"، ٖع

نلى الطىعة الؿلبُت للمغأة التي حهخمض نلى الغحل في ْغاعاتها، وهي الطىعة التي جبرػ 

 بىضُها مىغىنا للجيـ، وحاء جؿبُٔ هظه الطىعة بالخدضًض نلى أعبو
ً
 اإلاغأة صاةما

( ئنالها. 135ْىىاث أحىبُت، وفي َترة ػمىُت ال جخجاوػ أعبهحن ًىما، نغغذ زاللها )

وجىّضلذ الضعاؾت ئلى الهضًض مً الىخاةج، لهل أبغػها هى طلٚ الخمازل والدشابه بحن 

ىهُت للٓىىاث الهغبُت وألاحىبُت زاضت في هٓاؽ مدّضصة،  ضىعة اإلاغأة في ؤلانالهاث الخلٍُؼ

ً الجؿم منها: الؿً واإلا ي، َػال نً جٍٙى ؿخىي الاْخطاصي واإلاالبـ وألاصاء الخٗغ

ض أخض اوهٙاؾاث الهىإلات، والتي جخطر في  ومؿخىي الجماٛ ولىن البشغة، وهى ما ًٖإ

الازتراّ ؤلانالوي الىاَض مً الضٛو ألاوعوبُت لٓىىاجىا الهغبُت، ٖما عضضث الازخالَاث 

اث الخهلُمُت بحن الجاهبحن الهغبي وألاوعوبي َُما ًخهل ٔ بطىعة اإلاغأة، منها اإلاؿخٍى

أحي هظا الازخالٍ في ضالر اإلاغأة  والاحخمانُت، ئغاَت ئلى الضوع الىقُُي لها، ٍو

ىهاث الهغبُت الخًُحر الاحخماعي الخاضل في  ألاحىبُت، خُث ال جضنم ئنالهاث الخلٍُؼ

 مجخمهاجىا، والظي ًطّب في ضالر اإلاغأة.
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ض الضعاؾت نلى أّن    اإلاغأة صاةما جبضو بىضُها ؾلهت حيؿُت، زاضت َُما  وجٖإ

ل ًإصي ئلى جأزحراث  ًسظ مهاًحر الجاطبُت الجؿماهُت، وهى همـ ئنالوي متهاَذ وهٍؼ

هُؿُت واحخمانُت وؾلبُت نلى اليؿاء والُخُاث، ال ؾُما وأن هىإ نالْت اعجباؾُت بحن 

ىهُت الخاضت بالجماٛ، وم ؿخىي نضم الغغا نً الظاث حجم الخهّغع لإلنالهاث الخلٍُؼ

لضي الُخُاث، زاضت في خاٛ مٓاعهت أهُؿهً بمىصًالث ؤلانالهاث، َػال نً مؿخىي 

ىم ضخُت للهىِ. )أخمض الشاطلي،  الشهىع بالػُٔ والػهِ والخٍى مً الْى

http://alarab.co.uk/?id=76949) 

ىي أمىع اإلاؿبش وحهؼػ ؤلانالهاث الهغبُت ضىعة اإلاغأة الخٓلُضًت التي ال يهّمها ؾ 

والخىكُِ والخجمُل، خُث جكهغها في ضىعة جلٚ اإلاغأة التي ال خٛى وال ْىة لها ئال في 

ت أًػا. ونً هظه  جلٚ اإلاجاالث، وحهخبر هظه الىٓؿت هي ألاٖثر بغوػا في ؤلانالهاث الجؼاةٍغ

ت ( صعاؾت جدلُلت لإلنالهاث في ْىاة النهاع الجؼا2018الطىعة أحغث )ئًمان خؿىاوي،  ةٍغ

%( في ؤلانالهاث الؿلهُت، أي جلٚ التي جّٓضم 89.6وجىضلذ ئلى أّن اإلاغأة قهغث بيؿبت )

ت أي جلٚ التي جدمل 3ؾلهت ما، بِىما خطلذ نلى وؿبت ) %( َٓـ في ؤلانالهاث الخىنٍى

ض ًٙىن الغحل هى الظي ٌؿخسضم في هظا الىىم. بِىما قهغث مخبرحت  عؾالت مجخمهُت، ْو

%(، أما خٛى ألاماًٖ َلٓض قهغث بالبِذ بيؿبت 13.1خذجبت )%( وم86.8بيؿبت) 

ُه بيؿبت )51.2) %( باإلآابل قهغث بأماًٖ الهمل بيؿبت 20.5%(  وفي مغاٖؼ التَر

%( مً اليؿاء هً شاباث مٓابل جىاْظ 51.7% ( َٓـ. وأغاَذ الضعاؾت أّن )10.2)

قهغث َيها اإلاغأة في شٙل %( مً ؤلانالهاث 56.4لبروػ الُئاث ألازغي، ٖما أقهغث أّن )

عبت بِذ. وهى حهبحر ضاعر نً همىطج اإلاغأة الؿلهت أو اإلاغأة اإلااٖشت بالبِذ، وهظا ًىاْؼ 

الىاْو اخُاها َاإلااة لم حهض مجغص عبت بِذ َلٓض أزبدذ جىاحضها في شتى أماًٖ الهمل في 

 مجخمهىا الجؼاةغي .

ُت يغابت، ت لـ )ٖػ اإلاغأة في ؤلانالهاث اإلآضمت  ( خٛى ضىعة2013وفي صعاؾت حؼاةٍغ

في ْىاة الغؾالت الُػاةُت طاث الخىحه الضًجي لم جبخهض ٖشحرا نّما هى مخاح في بِئت 

ؤلانالهاث الهغبُت، َٓـ نلى مؿخىي حجاب اإلاغأة يحر أنها وغهتها في البِذ في أيلب 

ؼوحت والجضة التي ئنالهاتها، في اًداء منها ئلى أهه اإلاٙان اإلاىاؾب للمغأة في صوع ألام وال
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جخىلى أمىع البِذ وأهله، مخىاؾحن أن الخًحر الظي خضر ألصواع اإلاغأة في اإلاجخمو الخالي 

 .َهي ْض اهضمجذ في اإلاجخمو ٖهاملت في ٗل اإلاجاالث َهي اإلاهىضؾت واإلاهلمت والؿبِبت

يحر أن لبـ اإلاغأة للدجاب في ؤلانالهاث ٌهبر نً زٓاَخىا ؤلاؾالمُت، بهُضا نً 

ىالب الًغبُت الجاهؼة ومؿخمض مً زطىضُاجىا الشٓاَُت، ئال أهه ال ٌهجي أن ؤلانالن الٓ

ال ًسلى مً أي ضىع الخىمُـ اإلاهخاصة. ًَالبا ما اعجبؿذ اإلاغأة اإلاذجبت في ؤلانالهاث 

ؼ لخلٚ الطىعة التي  بكهىعها في الؿبش أو جىكِ الخمام أو بالًؿُل...الخ. وهىا حهٍؼ

نالهاث الهغبُت. ولظلٚ ال هجض أن اإلاغأة اإلاذجبت جكهغ في ؤلانالهاث لؿاإلاا نهضهاها في ؤلا 

اإلاخهلٓت بالهؿىع أو مىاص الخجمُل أو ؾلو أزغي، بل ٌؿخسضمىن في هظا الىىم مً 

ؤلانالهاث اإلاغأة طاث مىاضُاث الجماٛ الهاإلاُت، وهى ألامغ الظي ًضٛ نلى أن اإلاغأة 

 أن جٙىن َّهالت زاعج مجزلها. اإلاذجبت هي امغأة جٓلُضًت وال ًم٘نها 

وجّٓضم ؤلانالهاث الهغبُت نمىما ضىعا مخىاْػت للمغأة َخاعة جٓضم جلٚ اإلاغأة        

ٗاة واْهها الجضًض وجاعة أزغي ًٓضم جلٚ  الىمىطج في مداولت منها لخصخُذ ضىعتها، أو مدا

غأة الؿلبي في الطىع الىمؿُت الخٓلُضًت في جىاْؼ ضاعر بحن الطىعجحن، َُكهغ مشهض اإلا

ىهُت، َبِىما جبضو مٓضمت البرامج وهي  الخىاْؼ الخاضل في بهؼ البرامج ؤلانالهُت الخلٍُؼ

ِ البرهامج لُٓغة ئنالهُت جبرػ مً زاللها ضىعة  ٗاشُت نً حؼء مً حؿضها ًخْى

ذ اإلاؿبش( أو اإلاىكُاث )ضابىن  مخىاْػت للمغأة زاضت في ئنالهاث اإلاىاص الًظاةُت )ٍػ

غ  الًؿُل(، حو هظا ألامغ ئلى أنهم خُث جبضو اإلاغأة مددشمت حضا ئن لم جً٘ مذجبت. ٍو

ٔ البرهامج وؤلانالن أو اإلاىخج )الؿلهت( جدذ أي يؿاء. وبظلٚ َاإلنالن  ٌؿهىن ئلى حؿٍى

بت مً اإلاغأة اإلاشاهضة )اإلاؿتهضَت( بِىما جبضو اإلاظٌهت هي الطىعة التي  ًبرػ ضىعة ٍْغ

ٙىن بظلٚ الهضٍ هى اإلا داَكت أو جؿمذ هُـ جلٚ اإلاغأة في أن جٙىنها أو جداٛو طلٚ به، ٍو

ا ب بحن الىاْو والُىخاٍػ أهه صمج يٍغ  .ٖؿب عضخى اإلاجخمو اإلاداَل، وه٘ظا ًبضو ألامغ ٖو

(. ئن الخهاعع والخػاص الظي ًالخل أخُاها في وؾاةل 288، ص 2008َاجذ جماغغ، )

ؤلانالم اإلاسخلُت َُما ًٓضم نً اإلاغأة، ئهما ًُغع أهمُت الخيؿُٔ َُما جٓضمه هظه 

ي الخيؿُٔ اإلاؿلىب مؿالبه جلٚ الىؾاةل بالخغوج بطىعة همؿُت ال جخًحر الىؾاةل. وال ٌهج

نً اإلاغأة، وئهما ًػو أؾلىبا زاضا ًُغع نلي جلٚ الىؾاةل ئجبانه مً زالٛ زؿىؽ 
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نٍغػت، أو ئجبام ئؾتراجُجُت هاصَت حهمل نلي الالتزام بالهمل نلي حًُحر ضىعة اإلاغأة التي 

 جّٓضم الطىعة وهُٓػها؛ أي ال جٓضم ُْما ئًجابُت جٓضم بشٙل ؾلبي، ٖما حهمل نلي أال 

حهمل نلي مؿانضة اإلاغأة نلي الُٓام بأصواعها في بهؼ الىؾاةل، ٖما جّٓضم ضىعا ؾلبُت 

تهضم جلٚ الُٓم أو حسخغ منها، أو حهغع ن٘ؿها في وؾاةل أزغي...، َمشل طلٚ الخهاعع 

و شأن اإلا  .غأة وحًُحر مٙاهتها في اإلاجخمومً شأهه أن ًظهب بٙل حهىص بىاءة حهمل نلي َع

 (https://www.google.dz/url)آؾُا ًاع ٖىضي، 

وؤلانالهاث بهظا الشٙل ؾخٙىن لها آزاعا ؾلبُت نلى اإلاشاهض زاضت مً اإلاغأة التي          

طلٚ جدـ بالىٓظ ونضم جغاها ٖمغآة ناٖؿت لىاْهها وإلاا ًجب أن جٙىن نلُه َُجهلها 

ٓضان الشٓت، خٛى " صوع ( grabe,ward,hyde  ،2008َُي صعاؾت لـ ) جٓضًغ الظاث َو

وؾاةل ؤلانالم ؤلال٘تروهُت في الاهخمام بجؿض اإلاغأة " والتي جبرػ حؿض اإلاغأة ٖأخض ضىعها 

ُت وأزالُْت لضي اليؿاء طاث الهالْت. خُث أّن  ؤلانالمُت، جٙىن اغؿغاباث ؾلٖى

ض مً وؿبت الخه غع لىؾاةل ؤلانالم ؤلال٘تروهُت وزاّضت مىاْو الخىاضل الاحخماعي جٍؼ

ُت  ىت الضعاؾت، بمهضالث مغجُهت نً اإلاهاًحر الىُؿُت والؿلٖى ُّ هظه الاغؿغاباث لضي ن

الؿبُهُت، واعجباؽ هظه الاغؿغاباث اإلاخمشلت بمساٍو هُؿُت خٛى الىضٛى ئلى الجؿض 

بر ضىعة اإلاغأة في مىاْو الخىاضل الاحخماعي هي اوهٙاؽ اإلاشالي مً وحهت هكغهً. وحهخ

لطىعة اإلاغأة الىمؿُت في اإلاجخمهاث، التي جخطِ بالخٓلُضًت، خُث أقهغث اإلاغأة في 

أوغام ٖشحرة ٖأم جغبي أبىائها وحؿهغ نلى عاختهم أو ٖأم لشهُض أو أؾحر...الخ. )نالء خؿحن، 

 (52، ص 2015

ا       ث ج٘ـ الهٓلُت الظٗىعٍت إلاجخمهاجىا َاإلاخاحغة باإلاغأة ٖما أن مشل هظه اإلادخٍى

واؾخسضام ضىعتها بشٙل مخهضي نلى ٖغامتها هى جَ٘غـ إلاماعؾاث الخمُحز في اإلاجخمو التي 

ها وازخطاعها في  ٗاةىا هاْطا أمام الغحل وجم خغمانها مً خْٓى لؿاإلاا انخبرث اإلاغأة 

 ُم أمىع بُتها وأؾغتها.أصواعها ال٘الؾُُ٘ت مشل الاهجاب وألامىمت وجىك

واإلاالخل أهه في ٖشحر مً اإلاماعؾاث ؤلانالهُت في الضٛو الهغبُت ْض أصث ئلى قهىع   

الهضًض مً الٓػاًا الشاة٘ت والالوانُت وأزاعث الٓلٔ مً ْبل الؿبٓت اإلاشُٓت في الهالم 

حؿٍغ الهغبي الاؾالمي، زاضت بهض أن أٖضث بهؼ الضعاؾاث ؤلانالهُت أن هظه ألازحرة 

https://www.google.dz/url
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ت والخُازغ  في اؾخسضام أوجاع اإلاخهت والتٍر واؾدشاعة الًغاةؼ الجيؿُت والُٓم اإلاكهٍغ

ٙي، خُث ٖشحر مً جلٚ ألامىع هي مخهاعغت مو  ٗاة مداولحن جىخُض الىمـ ألامٍغ واإلادا

حزة ألاؾاؾُت 483، ص 2010)ؾامُت نىاج،  ُْمىا الضًيُت والاحخمانُت. ( وحهخبر اإلاغأة الٖغ

هاث الهغبُت وبالخالي ًخم اؾخسضامها بما ًىافي ُْمىا وأزالْىا ؤلاؾالمُت. ئن هظه في ؤلانال 

الطىعة زلٓذ لضي الغحل الهغبي أو الجؼاةغي ضىعة طهىُت نً اإلاغأة هي جلٚ التي ٗىنها 

مً زالٛ حهّغغه لإلنالهاث، َهى ًغي بأنها اإلاغأة اإلاشالُت مً خُث الشٙل، وهى ما ًإصي 

 هُت ئلى وؿاء مجخمهه ماصام ٌهخمض نلى اإلآاعهت أؾاؾا. به ئلى الىكغ بضو 

ئّن ما ججىص به الُىم هخاةج ألابدار الهغبُت هى أن ضىعة اإلاغأة نمىما في ؤلانالم 

الهغبي ئهما ًخجؿض مً زالٛ زمؿت حىاهب، َاإلاشهض ؤلانالمي ًٙىن مظٖغا مً خُث 

ٙىن  مظٖغا نضصا ئط ًُّى نضص  الٓغاع ئط أن خل اإلاغأة في ضىو الٓغاع َُه غئُل، ٍو

ؤلانالمُحن نضص ؤلانالمُاث، وهى مشهض مظٖغ وشغا ئط أن ؤلانالمُاث ال ًٙلًُ ناصة ئال 

خدٛى اإلاشهض مإهشا مكهغا ئط حؿخًل َُه ضىعة  بما هى زاهىي مً ألانماٛ الصخُُت، ٍو

طبذ مسخلؿا زمىا نىضما ًضَو ؤلانالمُ اث ؤلانالمُت واإلاغأة نامت لتروٍج اإلاىاص ٍو

بت مساؾغ مهىت ؤلانالم)مدمض شلبي،  (. ونلُه َمكهغ 21، ص2006وؤلانالمُىن غٍغ

اإلاغأة ًبٔ نلى عأؽ اهخماماث نالم وؾاةل ؤلانالم والظي ناصة ما ًىدطغ في ؤلانالهاث 

 ٖأخض أهم أوحه طلٚ اليشاؽ.

ٗل ما ؾبٔ ًدُل ئلى أن اإلاغأة اضبدذ مىخجا وؾلهت نلى يغاع باقي الؿلو مً 

َ٘غـ الجزنت الاؾتهالُٖت في اإلاجخمهاث الخالُت والتي حهخبر الغأؾمالُت أخض أهم أحل ج

ت َغاهُ٘ىعث الىٓضًت ئلى أّن وؾاةل ؤلانالم هي نباعة نً أنماٛ  أؾؿها وحشحر هكٍغ

ه لألنماٛ الغاُْت هضَها ئلهاء الىاؽ نلى البدث نً الخُٓٓت، َمً  وغُهت أو حشٍى

ت ًىجر الاخخٙاع الغأؾمالي في جدُٓٔ أهضاَه زالٛ الخجاعة الهاإلاُت والشٓاَ ت الجماهحًر

ضزل الهمل ؤلانالوي 116، ص2014)ٖجزاي مدمض، خُث جٙىن الؿلهت هي ألاؾاؽ. ( ٍو

ت الىٓضًت( أال وهى "صمج الشٓاَت  اإلاؿخًل للمغأة في مجاٛ خضصجه هظه ألازحرة )الىكٍغ

ٔ صوع وؾاةل ؤلانالم في نملُاث الخُ٘حر لألَغاص ومً  بالىكام الاحخماعي" خُث نً ؾٍغ

لهم ئلى نضم الٓضعة نلى هٓض اإلاجخمو الظي ٌهِشىن َُه. )ٖجزاي مدمض،  ، 2014زم جدٍى
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( َاإلاغأة أؾحرة هظا الهالم الظي جّٓضمه وؾاةل ؤلانالم، َلم حهض هىإ الٓضعة 114ص 

اث اإلاخػمىت في ؤلانالهاث ال ج شحر أي انتراع نلى حًُحر الىاْو لضيها ٖما أّن هظه اإلادخٍى

ٗاؾخًالٛ للمغأة في خض طاتها.  لضي ألاَغاص ؾىاء ٖمػمىن مىافي إلاجخمهىا الجؼاةغي أو 

 آلياث مكافحت اصخغالل املرأة في الاعالن:   .4

ق صورة املرأة الىمورج:1.4  . حضٍو

ت أو          حز نلى ابغاػ مداؾً مهاعاث اليؿاء الٍُ٘غ ئهه إلاً البضًهي أهه ًجب التٖر

ت أو الخُاجُت، مشل ْضعتهً نلى الطبر واخخماٛ ألالم التي جُّى الغحاٛ بسمؿت الاص اٍع

أغهاٍ أو ْضعتهً نلى مهالجت الٓػاًا والبذ في ألامىع اإلاجخمهُت نلى هدى شبٙي 

ضعاث اإلاغأة الهاؾُُت  حز نلى مهاعاث اإلاغأة الخىكُمُت ْو مخهضص، وبُ٘اءة نالُت والتٖر

ت والخيشئُت والخضع  ٍبُت هدى ألاحُاٛ، والاؾخُاصة مً نلم اليؿاء وزبراتهً في التربٍى

اإلاُاصًً اإلاسخلُت، بضءا مً اصاعة شإون اإلاجٛز وئهجاب وجغبُت ألابىاء، ختى أنكم 

الٓػاًا الخُاجُت والاْخطاصًت والشٓاَُت، بل ختى والؿُاؾُت التي غغبذ هماطج لها 

ت والشباث والا جؼان خحن نّؼػ مجخههً مً ابغاػ وؿاء بلًً ْمت الهٓل والغحاخت الٍُ٘غ

ض غغبً بظلٚ أعوم  ت والغوخُت َيهً والاؾخُاصة مً مهاعاتهً ْو هٓاؽ الٓىة الٍُ٘غ

ضىع الغقي...، ولً حهلى مٙاهت اإلاغأة ٖما وشهضه في الهالم  مً اغمدالٛ واؾخًالٛ 

ُْٔ ٗاعسي، َٓض باجذ مهضالث اليؿاء اإلاؿخًالث في الهالم ؾىاء مً زالٛ ججاعة الغ 

ألابُؼ أو الضناعة أو اإلاسضعاث أو ججاعة الجيـ وؤلانالهاث الغزُطت مهىلت وفي جؼاًض 

مؿخمغ، طلٚ ألن ما باث ٌهٍغ نً اإلاغأة حغاء هظه الطىعة ؤلانالمُت اإلآطىصة، أنها 

ٗالؿلهت لالؾخمخام به، صووى أصوى  ٗاةً هش غهُِ صون نٓل وال جمُحز ٌؿخسضم 

 (14، ص2014نباؽ وحضان الخُجاوي، ) .عوخه أو ختى آصمُخهاخترام لهٓله أو َ٘غه أو 

  . وصائل إلاعالم:2.4 

  ِ ئن الّٓىة التي جمل٘ها وؾاةل ؤلانالم في يغؽ الطىع الظهىُت إلاىغىم أو مْى

أو قاهغة ال مخىاهُت، مً زالٛ آلُاث مهُىت حؿخؿُو نبرها الىضٛى ئلى أطهاهىا 

 أن هظا الخبؿُـ ًِخم بؿالؾت. َهي جىٓل الىاْو وجبؿؿه ٗي ً
ّ
طبذ مُهىما للهامت، ئال

مً زالٛ نغع ألامىع في ْىالب وأهماؽ ججهل الطىعة الظهىُت لضًىا مدضوصة في هظه 
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ِ ما. وناصة ما ًٓضم ؤلانالم  ذ والخجغبت لُهم مْى الٓىالب، خُث أنها جستٛز الْى

مىع الىاْهُت ألامىع بشٙل ْاؾو )مو أو غض، أبُؼ أو أؾىص( وهظا ًدضر لخبؿُـ ألا 

ذ اإلادضوص اإلاخاح، وبهظا  التي ْض جبلٌ صعحت نالُت مً الخهُٓض ًطهب شغخها في الْى

ألاؾلىب جخٙىن الطىع الظهىُت للُغص خٛى بهؼ اإلاؿاةل اإلادُؿت به والتي بمغوع 

خسُل أنها الىاْو طضْها ٍو ذ ٌهممها ٍو ىؿبٔ هظا ألامغ نلى اإلاغأة بشٙل زاص، . الْى ٍو

هاث خٛى واْهها ْض ال ًدؿم بالطضّ أو ال ًخُٔ مو الىاْو ول٘ىه َاإلنالم زلٔ ج ْى

ٓا لهظه الطىعة،  ٓت مهُىت َو ٗي ًخطٍغ بؿٍغ ٌشٙل غًؿا نلى اإلاغأة، ومً زم الغحل 

َمً زالٛ هظه الطىعة الظهىُت أضبذ الىاؽ ًطضعون أخٙاما لٙل ما هى مسالِ 

هظه ألاهماؽ أضبذ ًخؿلب حهضا لهظه الطىعة أو مخُٔ مهها، وبالخالي َاّن الخغوج نً 

 (.14، ص 2006سخغ حجاػي،  وجدضًا أٖبر.)

خدضر "حابغ نطُىع" نً أن وؾاةل ؤلانالم الػالذ یخ٘ؼ فى بغامجها وأنمالها  ٍو

الابضانیت نلى الطىعة اإلاخسلُت والخٓلیضیت للمغأة، وصنا ئلى اؾدبضاٛ الطىعة الىمؿیت 

ا بالىماطج اإلاخٓضمت الىانضة، وطلٚ غمً للمغأة وججاوػها باؾدبضاٛ الؿاةض زٓاَی

اؾتراجیجیت ئنالمیت شاملت حهمل نلى صَهها اإلاجخمهاث الهغبیت ئلى أْصخى صعحاث 

الخٓضم، ٖما حهمل نلى ئلخاّ ئنالمىا باإلنالم اإلاخؿىع فى الهالم ٗله. وأغاٍ، أهه ال 

معى، بل هي فى الىاْو شٚ أّن ألحهؼة ؤلانالم اإلاسخلُت جأزحرا ٖبحرا فى حش٘یل الىعى اإلاجخ

أْىي الهىامل الُانلت في هظا الدش٘یل. وصوعها یأحى مىاػیا للضوع الظي جٓىم بها أحهؼة 

الخهلیم وأحهؼة الشٓاَت ويحرها مً ألاحهؼة التى جخىلى ضیايت الىعي اإلاهغفى للمجخمو، 

یت، التى جدضص  ُمها الؿلٖى اإلآبٛى حىبا ئلى حىب مو ضیايت أنغاٍ اإلاجخمو وناصاتها ْو

ىع اإلاؿخدؿً أو اإلا٘غوه مً أهماؽ الؿلٕى الاحخماعى فى صاةغة ألازالّ والٓیم  أو اإلاَغ

 .الجمالیت نلى الؿىاء

 (http://islammemo.cc/print.aspx?id=1979)حابغ نطُىع،  

  . فرض الرقابت:3.4

ابت نلى اإلااصة  ئّن الخل مً وحهت هكغ  ض مً الْغ الخبراء لِـ بُغع مٍؼ

ؤلانالهُت، وئهما بأن جٙىن ؤلابضاناث التي جسّظ الهمل ؤلانالوي طاث مؿخىي عاّ، طلٚ 

http://islammemo.cc/print.aspx?id=1979
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بأن جساؾب غمحر ونٓل اإلاشاهض ولِـ يغاةؼه، وباهخٓاء ألالُاف التي جالةم البُىث 

ُت الهباعاث الضزُلت الهغبُت طاث الؿابو الشغقي، وبأن ًخم اجىُٓت اللًت مً ؾْى

ٔ اإلاىخج.  بت التي اْخدمخىا جدذ صناوي حؿٍى  والًٍغ

ٗاث ؤلانالن اإلاخسططت في مجخمهاجىا مغاناة احغاء صعاؾاث  ٖما ًجب نلى شغ

ت التي  خُُٓٓت لىاْو اإلاجخمهاث الهغبُت ؤلاؾالمُت ونضم جؿبُٔ ؤلانالهاث الخجاٍع

ظا مغاناة الضوع هجخذ في الًغب، ونضم جؿبُٓها نلى مجخمهاجىا جد ذ شهاع الهىإلات، ٖو

الخُٓٓي الظي جٓىم به اإلاغأة في اإلاجخمهاث ونضم ايُاله في ؤلانالهاث َاإلاغأة طاث ْغاع 

ومهىت. وفي خالت قهىعها في ؤلانالن َال ًجب أن جكهغ مصخىبت بأي اًداءاث حيؿُت 

ُت أو لُكُت.)  (.208، ص 2005 أخمض، الىىع خٖغ

 غربيت:الابخعاد عً القوالب ال .4.4

اصة الغأي في اإلاجخمهاث الًغبُت أّن ؤلانالن اإلاىدل مً  ًغي ٖشحر مً ألازالُْحن ْو

ت والُاضخت وألاضىاث الطازبت اإلاشحرة، ويحرها مً  الُٓم الىبُلت واإلامخلئ بالطىع الهاٍع

أشٙاٛ الترصي الُٓمي، وحه مً وحىه الاؾخًالٛ البشو لإلوؿان، هضَه الهبث باإلاشانغ 

ٗاء وال٘غامت ؤلاوؿاهُتوالًغاةؼ و  اث الظ ، 1999)أخمض نِؿاوي، . هبىؽ شيُو بمؿخٍى

غامتها. وجىصخي 53ص  ُانها ٖو مت في خٓها ٖو (. واؾخًالٛ اإلاغأة في جلٚ ؤلانالهاث ٌهخبر حٍغ

الباخشت "ئًمان حمهت" في صعاؾتها خٛى ضىعة اإلاغأة الهغبُت في ؤلانالهاث بمجمىنت مً 

ناصة الىكغ في َ٘غة أن ؤلانالن هى مغآة اإلاجخمو واوهٙاؽ الخىضُاث، مً أهمها غغوعة ئ

 ٔ ُت نلى الدؿٍى ٗاث ؤلانالن ألامحٖر ظلٚ غغوعة الاهدباه ئلى هُمىت شغ لشٓاَخه، ٖو

الهالمي، وهى ما ٌهؿيها الٓضعة نلى جىحُه ألاطواّ الهامت خؿب أهضاَها هي، ومً جلٚ 

غيبت وأهماؽ الاؾتهالٕ في الظّو ألاهضاٍ جىخُض الُٓم خٛى اإلاغأة وألاؾغة، وخٛى ال

واإلاأٗل واإلاشغب جغوٍجا إلاىخجاتها، وبالخالي صنما الْخطاصها، والخؿغ ً٘مً في اؾخجابت 

بهؼ صٛو الهالم الىامي ومنها الضٛو الهغبُت بالؿبو، وهى ما ًجهلىا هطِ الُػاةُاث 

 ّ الاؾتهالٗي، وجدّضص  وؤلانالم الهغبي بأنهما مً أهم أصواث زٓاَت الهىإلات التي جطىو الظو

ت زاضت لإلوؿان واإلاجخمو. ) أخمض الشاطلي، مؿاعا زاضا وعٍؤ

http://alarab.co.uk/?id=76949 أّن ؤلانالن الظي ًدمل َ٘غة ّْىٍت ال ًدخاج ئلى (. ٖما

http://alarab.co.uk/?id=76949
http://alarab.co.uk/?id=76949


 اإلاغأة وؤلانالن ئؾخًالٛ مخىاضل في نالم مخًحر

 

141 

 

ن، واهّما ًجب أن ًٙىن ضىعة امغأة وجىقُِ حؿضها ألحل التروٍج لؿلهت أو مىخىج مهح

حز نلى َ٘غة ؤلانالن، ونلى جٓىُاث أزغي ٖمؿاخت ؤلانالن، وألالىان خُث حهخبر  التٖر

ت في ألالىان مً ألامىع اإلاهمت اغاَت ئلى الهضًض مً نىاضغ الابغاػ  .اإلاُاْع

تها:5.4  . جوعيت املرأة وجقٍو

نالوي، ئهما جغحو ئن مؿألت اؾخًالٛ اإلاغأة في أي مجاٛ بما في طلٚ اإلاجاٛ ؤلا 

ً الىُسخي للمغأة في خض طاتها، َالخًُحر ًبضأ مً صازلها أي مً حًُحرها  أؾبابه للخٍٙى

لٓىاناتها وأَٙاعها التي جبٓيها أؾحرة لالؾخًالٛ َُجب أن جإمً بٓىتها وباؾخٓاللُتها 

ٙل وبأنها ضاخبت الٓغاع في هُؿها. ولٓض خّضص )مدمض بضوي( أؾباب بغوػ اإلاغأة بهظا الش

في ؤلانالن والتي جخهلٔ بها وجضوع نمىما خٛى ؾهىلت اْىام اإلاغأة بالُٓام بأصواع مهُىت 

ػا ْاؾها، َاإلاغأة غهُُت  ً َع ؼ آلازٍغ ألنها أٖثر مغوهت مً الغحل، ٖما أّنها ال جَغ

، اغاَت ئلى ؾعي بهػهً، زاضت اإلاخهؿشاث -يالبا–الىُـ جٓو جدذ ؾلؿت الغحل 

ما ًضَو بها ئلى الكهىع بطىعة مبخظلت في ؤلانالهاث، ئلى حاهب  للىجىمُت والشهغة، وهى 

ت َغص الهمل أمامها ألامغ الظي ًدّض مً مجاٛ ازخُاعها ألنماٛ أزغي والظي ًإصي 
ّ
ْل

ؾاعة حابغي، نبض بهً ئلى الخػىم في الهمل ؤلانالوي الظي ًغج٘ؼ أؾاؾا في ابغاػ مُاجنها.)

ي مجخمهاجىا الهغبُت ال ػالذ اإلاغأة جدمل أَٙاعا ونلُه َُ (،335، 2018الًجي بىػٍان، 

عزذ لها والتي ججهلها أْل ُْمت مً الغحل مً الطهب الخسلي ننها عيم ما  وزٓاَت وع

غامتها. وبالخالي، مداعبت هظا الاؾخًالٛ  وضلذ ئلُه مً حهلُم وجدؿحن لكغوَها ٖو

 حؿمذ باؾخًالل
ّ
ٗاهل اإلاغأة أوال، َُجب أال ها وأن جِٓ خاةال أمام ؤلانالوي ًٓو نلى 

ه نً هُؿها، وجخسلى نً  ض أن حؿْى اإلاؿخًلحن، وأن حهؿي الىمىطج الظي جٍغ

 ؾُٙىلىحُت الصخظ اإلآهىع والػهُِ وبالخالي َالٓػُت ْػُت ُٖاح للمغأة.

 خاجمت: 

جلهب وؾاةل ؤلانالم الضوع ألابغػ في يغؽ الطىع الظهىُت خٛى الٓػاًا 

، والاؾخًالٛ ؤلانالوي للمغأة مً٘ مً يغؽ ضىع طهىُت وألاخضار واإلاىاغُو اإلاسخلُت

ؾلبُت أصث ئلى ئخضار شغر لضي ألاَغاص بحن الىاْو وبحن ماهى مّٓضم في وؾاةل ؤلانالم. 

ولخًُحر مشل هظه اإلاماعؾاث وحب اجداص اإلاإؾؿاث وألاشخاص نلى مؿخىي الُ٘غ 
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آزاعها اإلاضمغة، زاضت وأّن والاؾتراجُجُت، مً أحل حًُحر مشل هظه اإلاماعؾاث والخض مً 

اث ؤلانالم الهغبي نمىما، وحهلذ مىه وسخت ؾبٔ ألاضل  الهىإلات ْض هالذ مً مدخٍى

هظا مً حهت، ومً  نً ما جّٓضمه جلٚ اإلاجخمهاث التي ال جمذ بطلت لشٓاَخىا ؤلاؾالمُت

ٗاةً غهُِ  ٔ ضىعة اإلاغأة نلى شٙل  حهت أزغي حهمض ؤلانالهاث اإلادلُت نلى حؿٍى

صاةما بهُضا نً واْهها، الظي لم ٌهض ٖظلٚ، بل اٖدسخذ حل ْؿاناث الهمل  وجابو

اث. اصة في ال٘شحر مً  اإلاؿخٍى  واخخلذ الٍغ

 قائمت املراحع:  

وهيت املقّذمت في (: 2018ئًمان خؿىاوي ) .1 صورة املرأة في إلاعالهاث الخلفٍس

ت لالبدار والضعاؾاث-دراصت جحليليت-قىاة النهار ، 1، اإلاجلض، اإلاجلت الجؼاةٍغ

 .  76-61، 3الهضص

لؿىن ) .2 ، خفاًا الاصخغالل الجيس ي في وصائل إلاعالم(: 2005بغاًً ٗي ٍو

 جغحمت: مدمض الىاٖض، صمشٔ.

، وعْت مٓضمت ئلى ملخٓى صوع اإلاغأة املرأة العربيت وإلاعالم(: 2008جماغغ َاجذ ) .3

 الهغبُت في الخىمُت اإلاؿخضامت واإلاجخمهُت، الٓاهغة.

؟، ؾلؿلت صورة املرأة في إلاعالم ماهي وكيف جكون (: 2006حجاػي سخغ ) .4

ؼ صعاؾاث ألاؾغة   ، الٓاهغة.3مٖغ

حصار الثقافت بين القىواث الفضائيت والذعوة (، 1998حجاػي مطؿُى ) .5

ؼ الشٓافي الهغبي، الٓاهغة. ألاصوليت  في اإلاٖغ

شبكاث الخواصل الاحخماعي ودورها في رصم (: 2015خؿحن نالء نبض صزُل ) .6

، ٗلُت ؤلانالم حامهت الشّغ ورة مً وحهت هظر طلبت الجامعاث ألاردهيتص

 ألاوؾـ. 

اء، ًم وخصائص مذمني إلاهترهيت(: 2016ّصعوَش هىع نلي ؾهض ) .7 ، صاع الَى

ت.  الاؾ٘ىضٍع
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 ،حضليع املرأة في إلاعالن الخجاري املطبوع على املخلقي(: 2009صناص حماٛ ) .8

ذ، َلؿؿحن. عؾالت ماحؿخحر، ٗلُت الاصاب، صاةغة  الانالم، حامهت بحر ٍػ

 ، ألاؾـ واإلاباصب، صاع ال٘خاب الجامعي.إلاعالن(: 2005صَو هللا الىىع أخمض ) .9

، عؾالت املرأة في الخطاب إلاشهاري بين الصورة واللغت(: 2011ػنالن ملُٚ ) .11

 ماحؿخحر، ْؿم اللًت الهغبُت وآصابها، حامهت باجي مسخاع.

ألابعاد الذالليت لإلعالهاث (: 2018ؾاعة حابغي، بىػٍان نبض الًجي ) .11

ت وهيت، قراءة جحليليت في ججلياث صورة املرأة في إلاعالهاث الخجاٍر ، الخلفٍس

ت الهلىم ؤلاوؿاهُت
ّ
 . 9حامهت أم البىاقي، الهضص -مجل

الخغير القيم ًفي املجخمع مً خالل إلاعالهاث (: 2010ؾامُت نىاج ) .12

-479، 23الهضص  12مجلت اإلاهُاع، اإلاجلض  ،" همورحاmbcالخلفوزٍوهيت "قىاة 

512. 

ووي(: 2014ؾؿىؾاح ؾمحرة ) .13 : الصورة الىمطيت للمرأة في الاشهار الخلفٍس

 .15ض، مجلت الترار، الجلُت، الهضص حًُِب للهٓل  وؾُؿغة الجؿ

: أؾـ، التروٍج وإلاعالن(: 1998الهالّ بشحر نباؽ، عبابهت نلي مدمض ) .14

اث، جؿبُٓاث، صاع الُاػوعي الهلمُت، نمان.  هكٍغ

، مجلت ألامً والخُاة، إلاعالم وصورة املرأة(: 2014نباؽ وحضان الخجاوي ) .15

ٗاصًمُت هاًِ للهلىم ألامىُت، اإلاجلض   .385هضص ، ال33ا

، ادارة الحمالث إلاعالهيت(: 2010نبض الهاصي أخمض ابغاهُم ) .16

 الٓاهغة،)ص،ص،ن(.

اٍ والشإون إلاعالن مً مىظور إصالمي(: 1999نِؿاوي أخمض ) .17 ، وػاعة ألاْو

 ؤلاؾالمُت، ْؿغ.

ب  املرأة العربيت وإلاعالم،(: 2006مدمض شلبي) .18 ؼ اإلاغأة الهغبُت للخضٍع مٖغ

 .والبدىر" ٗىزغ"، نمان

http://www.marsadhouriyat.org/reports/view/259%20%20.(%20سارة%20جابري،%20بوزيان%20عبد%20الغني،%202018،%203357
http://www.marsadhouriyat.org/reports/view/259%20%20.(%20سارة%20جابري،%20بوزيان%20عبد%20الغني،%202018،%203357
http://www.marsadhouriyat.org/reports/view/259%20%20.(%20سارة%20جابري،%20بوزيان%20عبد%20الغني،%202018،%203357
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ُت ) .19 صورة املرأة في إلاعالهاث املقذمت في قىاة الرصالت (: 2013يغابت ٖػ

 .3، الهضص 27مجلت اإلاهُاع، اإلاجلض  الفضائيت )دراصت جحليليت(،

برادٌغم مذرصت فراكفورث على املحك: مىظور (: 2014ٖجزاي مدمض ) .21

 . 121 -102، 9، مجلت البدىر والضعاؾاث ؤلاوؿاهُت، الهضص اجصالي

، مخاح نلى  إلاعالن ًبرز املرأة بوصفها صلعت حيضيتي أخمض: الشاطل .21

http://alarab.co.uk/?id=76949 

 ، مخاح نلى:صورة املرأة العربيت في وصائل إلاعالم العربيتنطُىع حابغ:  .22

//islammemo.cc/print.aspx?id=1979http: :اعة ش الٍؼ  .02/01/2018، جاٍع

، مخاح دور الوصائل إلاعالميت والثقافيت في ابراز عمل املرأةٖىضي آؾُا ًاع:  .23

نلى:

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=

1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif8NDt6MvYAhXDwBQKHTI 
A&url :91/8912/ 90،  تاريخ الزيارة. 

ــــي:  .24 ــــِ مـ جىميييييية صيييييورة امليييييرأة فيييييي إلاعيييييالن ًيييييىعكط صيييييلبا عليييييى دورهيييييا فيييييي زلـ

ــــى: املجخمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاح نلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ، مخـ

http://alkhaleejonline.net/articles/1462802322441500600/%D8
-%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%B7
-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
-9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D

%D9%81 
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