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 أنموذجا   األردن في التجارية اإللعانات في المرأة صورة توظيف إشكالية
 لعمان –محافظة العاصمة 

 أريج ابراهيم أحمد الحديد: إلعداد
 الصبور لعبد وائل الدكتور :إشراف

 الملخص
 عالناإل وفي عام بشكل الجرافيكي التصميم في بصري فني كعنصر المرأة صورة دور إن
 انتشار ظل في لكن وللمصممين، يةعالناإل للوكاالت إلهام رمصد ومازال كان خاص، بشكل التجاري
 لهويةل اعتبار أي دون التجارية، اتعالناإل في المرأة صورة وامتهان ابتذال انتشر العولمة، ثقافة

 صورة توظيف واقع تقصي إلى الدراسة وتسعى مجتمع. بكل الخاصة والتقاليد للعادات وأيضا   العربية
 كاالتشاإل لمعالجة التصميمية البدائل بعض موتقدي ،األردن في التجارية اتعالناإل في المرأة
 المرأة. صورة استخدام بسوء المتعلقة يةعالناإل

 باستخدام ا  ونوعي ،اإلستبانة باستخدام كميا   مختلطة، بدراسة الباحثة قامت الدراسة، هدافأ ولتحقيق
 في جاريةالت اتعالناإل من لنماذج تصميم إعادة في العملية الباحثة تجربة خالل من المحتوى تحليل
  اإلشكالية. تلك حل في والعملية النظرية المساهمة بهدف األردن

 المرأة ورةص استخدام في اإلشكالية أن أهمها والتوصيات النتائج من العديد إلى الدراسة توصلت
 راسةد جراءإب يةعالناإل الشركات وأوصت متوسطة، بدرجة جاءت يةاألردن التجارية اتعالناإل في

 المختلفة ئحالشرا مراعاة إلى فةباإلضا الغرب، اتإعالن تقليد وعدم العربية المجتمعات لواقع حقيقية
 .عالنلإل المتلقية

 .التجاري لعانة في اإلأالتجاري، صورة المر  لعانالكلمات المفتاحية: إشكالية، اإل
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The Problematic of Employing the Woman’s Image in Commercial 

Advertisements (Commercial Advertisements in Jordan as model) 

Prepared by: Areej Ibrahim Ahmed Al-Hadid 

Supervised by: Dr. Wael abd Elsabour 

Abstract 

The role of the image of women as an artistic and visual element in graphic design 

in general and in commercial advertising in particular, was and still is a source of 

inspiration for advertising agencies and designers, but in light of the spread of the culture 

of globalization, vulgarity and abuse of the image of women has spread in commercial 

advertisements, without any consideration of the Arab identity, customs and traditions. 

The study seeks to investigate the reality of employing the image of women in 

commercial advertisements in Jordan, and to provide some design alternatives to address 

advertising problems related to the misuse of the image of women. 

To achieve the objectives of the study, the researcher conducted mixed research 

methodologies , quantitative using the questionnaire, and qualitative using content 

analysis through the researcher's practical experience in re-designing models of 

commercial advertisements in Jordan with the aim of theoretical and practical 

contribution to solving this problem of the abuse of woman’s image in commercial 

advertising. 

The study reached many results and recommendations, the most important of which 

is that the problem in using the image of women in Jordanian commercial advertisements 

was of a moderate degree, and the advertising agencies are advised to conduct a 

comprehensive study of the nature of Arab societies and not imitating Western 

advertisements, in addition to taking into account the different segments of the target 

audience. 

Keywords: Problematic, Commercial Advertising, the Image of Women in 

Commercial Advertising. 
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 :األول الفصل
 وأهميتها الدراسة خلفية

 المقدمة 2.2

عصر وسائل اإلعالم المكتوبة والمسموعة والمرئية، بل يرجع  إلىالتجاري  عالنتعود نشأة اإل ال

احـل مختلفة بمر التجاري  عالنمر اإلوحتى أيامنـا هـذه  ظهورهمنذ و  القديمة.لعصور ا إلىتاريخ ظهوره 

ـددة. المح، له قواعـده وأصـوله أحد أهم فروع التواصل البصريأن أصبح  إلىمن النمو والتطور 

رحلة م الطباعة،ما قبل اختراع  مرحلة :إلىالتجاري بشكل عام  عالنتقسيم مراحل تطور اإل ويمكن

 التكنولوجية. ومرحلة الثورة الصناعية،الثورة  مرحلة الطباعة،ظهور 

حتى أصبح أحد األنشطة الرئيسية في  السنين،على مر التجاري  عالنمفهوم اإل ولقد تطور

قبل  هو يستخدم على نطاق واسع منو  ،الحديثللسلع والخدمات في عصرنا  والترويج ميدان التسويق

 وسيلةكالتجاري  عالنالبالغة لإل لألهميةغلب المؤسسات الصناعية والتجارية والخدماتية. ونظرا  أ

نشطتها أت المؤسسات التجارية على اختالف فقد أول ،المبيعات وزيادةالسوق حجم  زيادةفعالة في 

 االهتمام.درجة كبيرة من  عالناإل

كما أنه العصب  المعاصر، االقتصادالتجاري من أهم اللبنات التي يقوم عليها  عالنويعد اإل

 ، كما أنهاقتنائهاو المحرك له، ووسيلة للتعريف بالسلع والخدمات وترغيب المستهلكين باإلقبال عليها 

والخدمات  للدور الكبير الذي يلعبه في الترويج للسلع وسيلة من وسائل المنافسة بين المنتجين، ونظرا  

 عالنإلاضوابط  تقننفي الوقت الحالي، قامت العديد من الدول بسن التشريعات والقوانين التي 

، ضليلالت أو، من ممارسات الخداع حماية مجتمعاتها إلىتلك القوانين بشكل عام التجاري، وتهدف 

 التجاري. عالنليها اإلة التي قد ينزلق إساءاإل أو
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 وأترويج الخدمات لمتنوعة من األدوات واألساليب التجاري مجموعة  عالنوتشمل ممارسات اإل

طها رتبااوتتطور بشكل مستمر مع  الجديدة،المنتجات، وتتكيف هذه الممارسات بسرعة مع التقنيات 

 .لحاسوباوتطبيقات  المعلومات،خرى، مثل تكنولوجيا أمجاالت  هالي بالتطور التقني الذي تصل

 لجمهور،ل قناعات الفكرية والشرائيةال تشكيلو  المجتمع،ثقافة متزايد على  تأثير التجاري عالنلإلو 

 عراف المجتمعية. واألالقيم ارتباطه بمنظومة فضال  عن 

دورا  أساسيا  في حياتنا، مخلِّفة تأثيرات عميقة على شخصية ونفسية  عالنتلعب وسائل اإلو 

. نسيطر على عقول المشاهديوي االنتباه،جذب تسم بعوامل مشاهد من خالل ما تبثه من محتوى يال

مع درجات متفاوتة  المجتمع،بين قطاعات واسعة من  التجاري عالنوفي أغلب االحيان ينتشر اإل

  وتقاليده.ته، وعاداته ثقافمراعاة قيمه و  من

كعنصر أساسي للتأثير على المستهلك عاطفيا ، حيث يعتمد  عالنفي اإلدور كبير لصورة ول

 بالدرجة األولى على إثارة العواطف لدى المتلقي وليس مخاطبة العقل فحسب. عالناإل

 لمرأة،ااستغالل جمال  أصبح اإلعالنية،وبين الوكاالت  المنتجة،نافسة بين الشركات ومع احتدام الم

برازو   ئل اإلعالم الستقطابتستخدمها بعض وسا ية التيعالنهم االستماالت اإلأحد أ مفاتنها، ا 

ثارة اهتمامه. وباإلضافة  نميط على ت التجارية المصورة اتعالناإل ذلك فقد عملت إلىالمشاهد وا 

ية مشوَّهة تخضع لقوالب ثقافات صورة عالنفي غالبية اإلت صورتها أصبحصورة المرأة بحيث 

التجارية تحمل  اتعالنن غالبية اإلإ في المجتمع. لاع تحترم إنسانيتها ودورها الفواجتماعية وفكرية ال

كه ات كُمجر د جسد تحر عالنفالمرأة تظهر في أغلب اإل وحريتها، المرأة،رسائل تتنافى مع كرامة 

 هدف،المستية بواسطة دغدغة مشاعر الجمهور أصابع المنفعة من أجل الترويج للسلعة االستهالك

 ثارة غرائزه.وا  
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 ات التجارية ظاهرة عالمية، تتشابه في الشكل والتوظيفعالنصورة المرأة في اإل وقد بات استخدام

م صورة اخدستا إلىات التجارية عالنتميل معظم اإل. حيث التجارية العربية والغربية اتعالناإل بين

نسانيتها.المرأة كسلعة لإلغراء   والترويج دون التركيز على جوهرها وا 

السليم والمؤثر ينبع من صميم الثقافات المحلية للمجتمعات، والتي ترسم لكل فرد فيه  عالناإلو 

ات دينية وتوجيه وقيم، أخالقية،محددة بضوابط العربية صورة واضحة، وصورة المرأة في مجتمعاتنا 

منفتحة على لفي غالبها هي صورة للمرأة الغربية ا اتعالناإللكن الصورة التي تعكسها  واجتماعية،

  العربية.وهي صورة نابعة من ثقافة وقيم مغايرة لثقافتنا وحضارتنا  األصعدة،كافة 

 يالحظ ية،العالم جوائزال حصدتو  تأثيرا   أكثر كانت التيو  التجارية، اتعالناإل نجحأل والمتابع

 يرتفك ثارةإ على وقدرته عالناإل في بداعيةاإل الجوانب على كيدالتأ خالل من كان نجاحها نأ

 المثقفة،و  والمنتجة، الناجحة، المرأة لصورة عالناإل توظيف نإ ثقافته. واحترام المستهدف الجمهور

 المجتمعات. من العديد في المرأة تجاه السلبية النظرة من يغير قد المجتمع، في والفاعلة

ات التجارية نعالشكالية استخدام صورة المرأة في اإلتقصي تاريخ وواقع إ إلىوتسعى هذه الدراسة 

ن ات التجارية خالل القر عالنية من خالل عرض العديد من النماذج من اإلاألردنو  والعربية، الغربية،

 .العشرين

 الدراسة مشكلة 2.2

 عالناإلإن دور صورة المرأة كعنصر فني بصري في التصميم الجرافيكي بشكل عام وفي 

نتشار افي ظل لكن  وللمصممين،ية عالنللوكاالت اإلإلهام  رمصد التجاري بشكل خاص، كان ومازال

لفضاءات ا إلىوتسللت  التجارية.ات عالناإلالمرأة في  ابتذال وامتهان صورة انتشر العولمة،ثقافة 



4  
 

 ورجارية تحتوي على صات تإعالني األردنومنها المجتمع  العربية،العامة في العديد من المجتمعات 

عالنو  ومنافية لقيم مجتمعاتنا العربية. الئقة،غير   أو سية،حيحاءات ات تحتوي على صور تحمل إا 

ة الدراسة تلخص مشكلوت .للمجتمع الذوق العاموخادشة للحياء، ومتنافية مع  مخجلة،ترويجية عبارات 

صورة عامة جتمعاتنا العربية بوبطريقة غير الئقة ومنافية لقيم م ،في التوظيف السيء لصورة المرأة

عبارات ترويجية مخجلة  أو ،يحاءات حسيةإمن  تويه هذه الصورلما تح، ردن بصورة خاصةواأل

 ء.وخادشة للحيا

 الدراسة أهداف 2.0

 :إلى الدراسة تهدف

 خالل ةوالعربي الغربية التجارية اتعالناإل في المرأة صورة استخدام تاريخ على الضوء لقاءإ .0

 العشرين. القرن من األول النصف

 لثانيا النصف خالل الغربية التجارية اتعالناإل في المرأة صورة استخدام توجهات عن الكشف .1

 العشرين. القرن من

 لثانيا النصف خالل العربية التجارية اتعالناإل في المرأة صورة استخدام توجهات عن الكشف .3

 العشرين. القرن من

 لثانيا النصف خالل يةاألردن التجارية اتعالناإل في المرأة صورة استخدام توجهات عن الكشف .4

 العشرين. القرن من

 الدراسة أهمية 2.1

ات عالنحيث تعرض اإل األردني،ساسية في المجتمع ثل موضوع الدراسة أحد الهواجس األيم

ونظرا  لسوء توظيف صورة  من المجتمع.ويشاهدها قطاع عريض التجارية في الفضاءات العامة 
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انب كونها ستساهم في إثراء الج ات تكتسب تلك الدراسة أهميتهاعالنالمرأة في العديد من تلك اإل

التجاري، وكذلك لدى طلبة التصميم الجرافيكي بالجامعات  عالناإلالمعرفي لدى الباحثين في مجال 

 تالية من نتائج هذه الدراسة:ية، وتأمل الباحثة أن تستفيد الجهات الاألردن

 .والتجارة الصناعة وزارة .0

 .األردنب عالناإلو  الدعاية وكاالت .1

 .والخاصة الحكومية يةاألردن بالجامعات الجرافيكي التصميم أقسام .3

  والجامعية. العامة المكتبات .4

  هافرضياتو  الدراسة أسئلة 2.1

 :ةالتالي سئلةاأل عن اإلجابة الدراسة تحاول

 ؟الغربية التجارية اتعالناإل في المرأة صورة استخدام في إشكالية هناك هل .0

 العربية؟ التجارية اتعالناإل في المرأة صورة استخدام في إشكالية هناك هل .1

 ية؟األردن التجارية اتعالناإل في المرأة صورة استخدام في إشكالية هناك هل .3

 :اآلتية الفرضيات اختبار إلى الدراسة تسعى وعليه

 صورة استخدام في )α ≥(0.05 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد :األولى الفرضية •

 الدراسي. والمؤهل والعمر الجنس لمتغير يعزى الغربية التجارية اتعالناإل في المرأة

 صورة استخدام في  )α ≥(0.05 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد :الثانية الفرضية •

 الدراسي. والمؤهل والعمر الجنس لمتغير يعزى العربية التجارية اتعالناإل في المرأة

 صورة استخدام في )α ≥(0.05 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد :لثةالثا الفرضية •

 الدراسي. والمؤهل والعمر الجنس لمتغير يعزى يةاألردن التجارية اتعالناإل في المرأة
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 الدراسة حدود 2.1

 .يةاألردنو  والعربية، الغربية، ةالتجاري اتعالناإل في المرأة صورة الموضولعي: الحد

 .2021-2020 العام في الدراسة هذه تطبيق سيتم الزماني: الحد

 .األردن-عمان العاصمة في التجارية اتعالناإل المكاني: الحد

 الدراسة محددات 2.1

  المعنية بطبيعة الدراسة.صعوبة التواصل مع الجهات 

 الدراسة نهجم 2.1

 .الكميو  النوعي (المحتوى تحليل) ،التحليلي الوصفي المنهج الحالية الدراسة ستستخدم

  الدراسة مصطلحات 2.1

 image woman's The المرأة صورة

، لمرأةا التي تنشأ عن المواقف المتعارضة لوصف الذهنية أوالبصرية : هي تلك الصورة نظريا  

تمع في المجدورها  العالقة معها والتفاعل مع أو خر،اآلاالجتماعي واإلنساني والتفاعلي مع  دورها

 (Sunita Kumar, 2017) .يجابا  سلبا  وا  

في  هاالتي تظهر ب دوار االجتماعيةالذهنية للمرأة واأل أوالبصرية : وهي أنماط الصورة إجرائيا  

 التجارية.ات عالناإل

 Advertising لعاناإل

 عن جا ،ُمنتَ  أو خدمة أكان سواء   ما، شيء نحو الجمهور انتباه جذب بأن ه عالناإل ُيعرَّف نظريا :

 وغيرها. والص حف والتلفاز، والمجالت، اإلذاعة، في الُمتنو عة اتعالناإل استخدام طريق

2019) DeerajNim, Jaggi, Shamily) 
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 بأن ه "وسيلة غير شخصية لتقديم األفكار والترويج عن عالناإل األمريكية رويججمعية الت عرفت

اتفاقا  بين المختصين في هذا  األكثرو  ،"السلع والخدمات بواسطة جهة معلومة مقابل أجر مدفوع

 (.1113 العبدلي،) المجال

 رسالة نقل ألجل معلوم، مادي مقابل في معين معلن لحساب ترويجي نشاط عالناإل :إجرائيا

 .لمعلنل منفعة يحقق معين، فعل استثارة بهدف مستهدف، جمهور إلى مختارة اتصال وسائط عبر

 بهدف هلكمست إلى معلن من إشهارية رسالة عبر التأثير نقل إلى تهدف إقناعي، اتصال عملية وهو 

 .خدمة استعمال أو منتج، لشراء دوافعه إثارة

 Advertising Commercial يالتجار  لعاناإل

 وأالخدمات  أوعرض للسلع  على أنه أي عام،بشكل التجاري  عالنيمكن تعريف اإل: نظريا  

 األفكار برعاية علنية من خالل أي وسيلة اتصال عامة.

https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Commercial+advertisement 

لترويج  فالجمهور المستهد إلىهو الطريقة المثلى التي تستخدمها المنشآت والمؤسسات للوصول 

التعريف بالمنتجات والحفاظ على والء  إلىالتجارية عادة   اتعالناإلوبيع منتج معين، وتهدف 

 المستهلك لها وبالنهاية زيادة مبيعاتها.

 تجاري تجمن شراء قناعات على لتأثيرل عنها غنى ال التي ترويجيةال األنشطة أحد هو :إجرائيا  

 التوازيب ذاتيا   تطورا   يتطور وهو المختلفة، عالناإل وسائل في المدفوعة اتعالناإل خالل من معين

 .إليه نصل الذي التقني التطور مع
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  Globalization العولمة

 اديةاالقتص صعدةاأل مختلف على هب يالوع وتركيز وتصغيره العالم ضغط عملية :نظريا  

  (.1105 )إسماعيل، والعسكرية والثقافية والقيمية والسياسية

 تؤثر ةجديد اتصاالت وتكنولوجيا إعالم ووسائل عالمية، ثقافية أنماط ظهور وتعني :إجرائيا  

  فة.المختل والعالمية المحلية الثقافات بين والتفاعالت والهوية االنتماء عالقات في جميعها
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 ثانيال الفصل
 السابقة والدراسات النظري األدب

 النظري األدب أول :

 .نمن القرن العشري األولالنصف  في التجاريةات عالنصورة المرأة في اإلتاريخ  :األولالمبحث 

 .رينالنصف الثاني من القرن العش في التجارية الغربية اتعالناإلالمرأة في  : صورةالثانيالمبحث 

 .ينالنصف الثاني من القرن العشر  في يةاألردنالتجارية ات عالنالمرأة في اإل صورة :الثالثالمبحث 

 

 الدراسات السابقة ا :ثاني
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  األول: لمبحثا 2.1
 العشرين القرن من األول النصف في التجارية اتلعاناإل في المرأة صورة تاريخ

 تمهيد

ع عشر فمنذ القرن التاس اليوم،ات وتسليعها ليس أمر وليد عالنالمرأة في اإل صورة استغاللن إ

 ،ستهجنا  ماألمر  دويبكان حينها  مرة،ات مصورة ألول إعالنتظهر بشكل أوسع في  المرأةبدأت صورة 

ظهور المرأة على  يضا  أ أتروج للخمر، وبد المرأة إعالنخاصة عندما قامت إحدى الشركات بإظهار 

 ) .1105 )فوزي،الئق وغير مثير  أغلفة المجالت ولكن بلباس

لك عن ذ وقد بدأ التجارية،ات عالنومنذ مطلع القرن العشرين برز استخدام شكل المرأة في اإل

تسليط الضوء  يجبستخدام الصور الفوتوغرافية. وهنا ا إلىثم تطور األمر  التوضيحية،طريق الرسوم 

لتي األدوار العديدة ابين و  التجاري، عالنفي اإل الصور النمطية للمرأةستخدام اعلى الفجوة بين 

وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية انتشر استخدام صورة المرأة . والمجتمعفي الحياة المرأة تمارسها 

ي لدور المرأة ف تعكس المفهوم النمطي عالنالمرأة في اإلصورة  وكانت التجارية،ات عالنفي اإل

ذلك  فيصورة المرأة  تخدمالتي تس اتعالنفغلب على اإل، وربة منزل وأم، كزوجة،المرأة المجتمع 

 واستعمال األجهزة الكهربائية. الطبخ،وأدوات  التنظيف،منتجات  موضوعات الوقت

 لعشرين،االقرن تسعينيات  إلىات يسبعينات التجارية من عالنفي اإلتطورت صورة المرأة ثم 

ها القوية شخصيت إبرازمع التركيز على لعمل زاول االتي ت المرأة العمليةتظهر بصورة  فأصبحت

 أو ،زياءاألاعة في صن سواء   التجارية،العالمات  للترويج ألكبرفاستغلت صورتها  األنيقة،ومالبسها 

 وأيضا السيارات الفاخرة وغيرها.  العطور،
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 التجارية،ات النعفي اإلمرأة العنصر األكثر إثارة الصورة الفوتوغرافية لل وفي مرحلة الحقة شكلت

جذب لكوسيلة  حسيةاإليحاءات ال إلى باإلضافة المرأة، جسد إبراز إلى عالنكان يعمد اإلما  وغالبا  

 ا  ور شوارعنا وأسواقنا واقتحمت بيوتنا ص وامتألت. لمنتجات والخدمات المختلفةللترويج لاالنتباه و 

يث يتم ح الرشيق،الجميلة األنيقة ذات الجسد  في الغالب للمرأةوهي  اإلعالن،مختلفة للمرأة في 

 المرأة ورةتستغل صما  ا  وكثير  المرأة،الجوانب الحسية في شكل على  اتعالنأغلبية اإلالتركيز في 

 بحأصحيث  الجذب، من أدوات ترويجية كأداةعرضها يسيء إليها و ي بشكل سلبي عالنفي اإل

تطور و  صعدة.كافة األالمرأة على سلبية صورة  ترويجفي  اما  هدَ  ا  دور التجاري المعاصر  عالنلإل

ية عالنإلا االستماالتات التجارية أحد أهم عالنالمفرط لصورة المرأة في اإل االستخدامصبح مر لياأل

 عن عنصر بصري ملفت للنظر بصرف النظر إطارالتي ما غالبا  تتخذ صورة المرأة في  ،المعاصرة

سون ألنهم يمار  ذلك،مون والمعلنون مسؤولية المصم  ويتحمل  عنه،معلن بالمنتج ال الصورةعالقة 

تشكيل ب لقتعما يغالب ا ذلك التأثير  الشباب،قطاع وخاصة  المستهدف تأثير ا حاسم ا على الجمهور

  ديهم عن " صورة المرأة المثالية".ل الصورة الذهنية

 لمجتمعات،لينبع من صميم الثقافات المحلية كمنتج بصري يجب أن  عالناإلمما ال شك فيه أن و 

صورة لكن  اجتماعية. وابط أخالقية وقيم وتوجهاتوالتي ترسم لكل فرد فيه صورة واضحة، محدد بض

مجتمعات  ةنابعة من ثقاف ةصور  ا  ما تكونالعولمة غالبثقافة  ات في ظلعالنالتي تعكسها اإلالمرأة 

يعة ات التجارية عن طبعالنانفصال اإل إلىافية العربية، مما يؤدي المالمح الثقبعيدة عن غريبة 

 وخصوصيتها.المجتمعات العربية 

 ستهدف،الملجمهور ا انتباهكأداة لجذب  صورة المرأة ستخدامبابالغت  ات المعاصرة قدعالنن اإلإ

عد وهو ما ي اإلعالن،في ساليب اإلغراء أاستدعاء و  الشكلي، هاجمالعلى وذلك من خالل التركيز 
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هانة  المرأة،لصورة  إجحافا    الطرق المرأة بهذهجسد صورة  استغاللومما ال شك فيه أن  .لكرامتهاوا 

صورة  كريستو  وذلك بإثارة الغرائز العربية، اتالمجتمع قيمفي تحطيم  التجاري يسهم عالنفي اإل

قامة األجيال و  في بناءاألصيل  هادور  وتهميش إال، للتمتع ليس كأداةالمرأة عقلية مغلوطة لدور  ا 

 لمعاصرة،اات التجارية عالنفي اإل المرأةصورة بسوء استخدام هذه التداعيات المتعلقة ن إ .المجتمعات

 شكلت األسس النظرية لهذه الدراسة. 

 :في النصف األول من القرن العشرين ات التجارية الغربيةلعانصورة المرأة في اإل 0.2.2

د كبير، ح إلىفي بدايات القرن العشرين متحفظة  عالنالمرأة في اإلصورة بداية استخدام  كانت

عو  المطبخ،النساء في  صوروكانت تتمحور حول دور المرأة النمطي كربة منزل فاستخدمت  ات النا 

الجمهور المستهدف من تلك  وكان، باألعمال المنزلية استخدام صورة المرأة ما ارتبط عادةو  الطعام،

 النساء.  ات هو قطاععالناإل

بشكل كبير تجاه مظهر المرأة تركز و  النسائية،والمالبس  الموضةات إعالنثم بدأت تظهر 

 . ات تعكس صورة رقيقة وأنيقة للمرأةعالنتلك اإل تكانعلى الرغم من ذلك ، و وأناقتها

 ورةترويج صحيث تم (، الكورسيهات) للنساء مشدات الخصرحد منتجات أل إعالن( 0ويمثل الشكل )

، أي ضيق الخصر والحصول على شكل (شكل الساعة الرمليةالجسم المثالي للمرأة على هيئة )

 .(Ellen DiSalvatore, 2012) موجلمتاالجسم 
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 مشدات الخصر للنساء(لعن الكورسيهات ) إلعان( 2الشكل )

Foster Hose Supporter Advertisement, 1901 

( 1ات مشدات الخصر للنساء في هذه الفترة ، الشكل )إعالنخر من آنموذج  إلىذا انتقلنا ا  و 

أن  عالننالحظ في اإل، (The Royal Worcester Corset companyلشركة ) إعالنوهو 

لمصمم ليؤكد او قوى فيه، األهم واأل أي أنها تمثل العنصر عالنصورة المرأة تقع في منتصف اإل

 ع انسيابم بالغ في النسب التشريحية في الرسم التوضيحي،أهمية ضيق الخصر عند المرأة  على

ستطاع المصمم انوثة والنعومة، و المزيد من األ عالنيقاعية مما أعطى اإلإاليدين بحركة  حركة

ق شارة حركة اليدين التي تتسإبطريقة ذكية أن يعرفنا على أشكال المشدات المعروضة عن طريق 

 .عالنضع رسوم المنتجات )المشدات( في اإلمع و 
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 مشدات الخصر للنساء(لعن الكورسيهات ) إلعان( 2الشكل )

Royal Worcester and Bon-Ton Corsets, 1902 
 

( Shredded Wheat Companyقامت به شركة ) عالن( نموذجا  إل3في الشكل ) عالنويمثل اإل

ستقالل" الذي صاحب صورة امرأة تقف لال هاإعالن" العنوانوكان  ،لطحينابالترويج لمنتجاتها من 

 بكل فخر وقوة. الطحينحمل علبة تامرأة  التوضيحي،أمام جرس الحرية. ُيظهر الرسم 

ن الوالية مريكي عاالستقالل األ إعالن إلىويشير المصمم من خالل الشعار اللفظي في التصميم 

دام ذلك المرأة عن طحين الحبوب باستخ استغناءالسياسي وبين  عالنويقارن بين ذلك اإل البريطانية،

مبالغة حيث يظهر ال المثالي،المبالغة في شكل جسم المرأة  عالنويالحظ من خالل اإلالجديد. المنتج 

 نثوي في ذلك الوقت.ر كأحد أهم مقاييس جمال الجسم األفي شكل الخصر الضام

https://www.reddit.com/r/vintageads/comments/9ywd1a/royal_worcester_and_bonton_corsets_1902/?utm_source=ifttt
https://www.reddit.com/r/vintageads/comments/9ywd1a/royal_worcester_and_bonton_corsets_1902/?utm_source=ifttt
https://www.reddit.com/r/vintageads/comments/9ywd1a/royal_worcester_and_bonton_corsets_1902/?utm_source=ifttt
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  طحين إلعان( 3الشكل )

Shredded Wheat (1909) 

 حيةرسوم توضي عالنتظهر في اإلو ، منتج الصابونبيع  اتإعالن أحد( 4الشكل ) عالنويمثل اإل

يه، والعنصر الرئيسي ف عالنكثر جماال وشبابا ، وهي محور اإلالثة نساء، في المقدمة المرأة األثل

 متلئم، أما في الخلف تظهر امرأة كبيرة في السن وجسدها ممتلئبالسن وجسدها  أكبرويليها امرأة 

 خريات.كس األع وثقتها بنفسها وابتسامتها علىفي المقدمة الحظ تعابير وجه المرأة الجميلة يأكثر. و 

غم والوزن الزائد. وعلى الر البشرة عيوب على ازالة  ا  قادر  (الصابونأن المنتج ) عالنويدعي اإل

ولكن الكثير من النساء كانوا يشترون مثل هذه المنتجات أمال   حقيقية،من أن الرسالة وهمية وغير 

  شكل أجمل.وزن مثالي و  إلىفي الوصول 
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بالجسد وتعتبر بعض النساء "محكوم عليهن بالفشل" إذا لم يتناسبن ات تهتم عالنوقد كانت اإل

مع معايير الجاذبية والجمال، كما يظهر مدى انعدام الثقة واألمان لدى النساء وتوقعات المجتمع بأن 

 .(Levy & Jane, 2004)ة تكون "جميلة" في كل جانب من جوانب الحيا

 
 صابونمنتج  إلعان( 1الشكل )

Wash away fat and years of age “La-Mar Soap” Central London, 1920s 

يد من عملت النساء في العد الماضي،فكرة استقالل المرأة في العشرينيات من القرن  شيوعومع 

 لعمل،اوبدأت تنافس الرجل في  األغذية،وتصنيع  المالبس،وتصنيع  المنسوجات،الوظائف مثل 

ركات ش . واستغالال  لشيوع الفكر التحرري لدى النساء سعتمنزلكربة  الوظيفة التقليديةوتحررت من 

   .السجائر شراءالنساء لاجتذاب قطاع  إلىالتدخين منتجات 

 نإعالوهو  واسعة،حقق شهرة  إعالنفي ذلك السياق ية الجديرة بالذكر عالنومن النماذج اإل

النساء للتدخين بدال عن تناول  عالناإلويدعو  ،(Lucky Strike Cigarettes) ( لسجائر5شكل )
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رسم  عالنويستخدم اإل، (Ellen DiSalvatore.2012)الحلوى للحصول على جسد ممشوق 

توضيحي ملون لوجه فتاه جميلة مع رسم لعبوة السجائر. واستخدم في التصميم الشعار اللفظي 

 نكار .....(حتفاظ بجسد ممشوق ال أحد يستطيع إ)لال

 
دخان إلعان( 1الشكل )  

1929 - Lucky Strike Cigarette Advertisement 
 

حتى  الوظائفحرمان النساء من  إلىمن أرباب العمل  توجههناك  كان الثالثينيات،في أوائل و 

 عليمية،تيتمكن الرجال من الحصول على عمل. حيث وصفوا التدبير المنزلي بأنه مغامرة وتجربة 

ركيز حيث عاد ت للنساء،ات الموجهة عالنتحول ثاني في اإل أوبد. رحلة كان على النساء القيام بها

مسحوق الخبز  إعالنوهو  (،6الشكل )ويعد  منزل.وربة  كأم،ات على وضع صورة المرأة عالناإل

 عالناإلرسالة  تتأكدات حيث عالن، أحد النماذج على تلك اإل(Royal Baking Powder) الملكي
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ظهر بينما ي التقليدي،ها وأوالدها بلباسها المرأة على البقاء في المنزل لخدمة زوج من خالل حث

 الرجل بمالبسه األنيقة الخاصة بالعمل.

 

مسحوق الخبز إلعان( 1الشكل )  

Royal Baking Powder ad, January 1935 
 

ذ كانت إ (،Kellogg’s)فطار لشركة ي ألحد منتجات حبوب اإلإعالن( نموذج 1يمثل الشكل )و 

 "PEP  فطار مدعمة بفيتامينات إحبوب " أولB  وD. ا  عالنُيظهر اإل المكون من جزأين زوج 

وزوجة تم تصويرهما في صورة فوتوغرافية وصورة كرتونية أخرى تحتها أصغر حجم ا. الصورة األكبر 

قليدية لربة المالبس التالزوجة ترتدي بينما  العمل،مشهد الزوج وهو يرتدي بدلة وكأنه عائد من  تظهر

 كبر،أ" كلما عملت الزوجة بجهد  يهتف:يحتضنها زوجها وهو  التنظيف، بأداة وتبدو ممسكة المنزل

خر في الصورة الثانية الكرتونية يسأل الزوج زوجته بتعجب عن سبب " أما المشهد اآلألطف!تبدو 

ية عالنصورة اإلال ههذ ويبدو تحيز مح.القنشاطها فتجيبه أنها تناولت الفيتامينات الموجودة في حبوب 

أن وظيفة المرأة كزوجة هي البقاء في المنزل  على الفوريستنتج  عالنفالمشاهد لإل ة،المرأضد 
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مع الحفاظ على المظهر الجميل لزوجها. وكان االعتقاد عند بعض الرجال أن النساء  والتنظيف،

 وأنها ال تصلح لألعمال األخرى.  ،المنزلغير قادرات على فعل أي شيء بخالف البقاء في 

 
المصنولعة من القمح  كيلوجز لحبوب اإلفطار إلعان( 1الشكل )  

Kellogg’s PEP Cereal, 1938 

ومثال  زل.منكرث صورة المرأة كربة ات تإعالننشر الشهيرة أيضا  ب وقد قامت شركة )كوكا كوال(

ي وه (،المريلةفي ثياب المطبخ )مرأة رسم توضيحي ال حيث يظهر (،1في الشكل ) ذلك اإلعالن

الشعار  عالن(. واستخدم في اإلكوكا كوال)المنزل وتشرب مشروب  من أعباء فترة من االسترخاء في

 عالنويتأكد من خالل اإل. ((Nigham & Jha, 2007 المنزل(راحة لالنتعاش في  )فترةاللفظي 

 للمرأة.تكريس صورة ذهنية نمطية  إلىتوجه الشركة المعلنة 



20  
 

 
مشروب كوكا كول إلعان( 1الشكل )  

"The pause that refreshes at home" Magazine Advertisement, 1939 Coca-Cola 

اناة لعالم الغربي.  بدء ا من المعا في األربعينيات من القرن الماضي مرحلة صعبة شهدت فترة

لواليات االكساد االقتصادي في  إلى الثانية،لحرب العالمية ل نتيجةوالخسارة التي ال يمكن تصورها 

  الغربية.المتحدة والعديد من البلدان 

أثناء الحرب أداة مهمة في رفع الروح المعنوية لدى الشعوب  عالنوكان مزيج الدعاية واإل

 ي المجتمع.على دور المرأة ف ا  كبير  ا  تأثير للحرب  كان. و نتاج خالل فترة الحربعجلة اإلوالحفاظ على 
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 صابات،واإلوالخسائر الكبيرة في األرواح  المعارك،فنتيجة النخراط أعداد هائلة من الرجال في 

المعلنون  أبدف كافيا .لم يعد لعب المرأة لدورها التقليدي كربة منزل  المصانع،نتاج في وتأثر حركة اإل

ن دعم الحرب موحثهن على  ،المصانعأدوار جديدة كعامالت في  في النساء إبرازعلى الفور في 

 مكان العمل كلما أمكن ذلك.  إلى نضماماالخالل 

عادظروف تطلبت ولقد  ع أولئك ة توزيالحرب العالمية الثانية توظيف ماليين العامالت الجدد وا 

ي استخدام بدأت الحكومات في دول العالم ف الرئيسية،بالفعل في الصناعات الحربية اللواتي كن يعملن 

العاملة  النساء في القوىحمالت توظيف ضخمة الستيعاب  فياالنخراط لتشجيع النساء على الدعاية 

العاملة  ةفي زمن الحرب صورة المرأ الدعايةوروجت  .مجتمعمع لدور المرأة في الرؤية المجتوتغيير 

 "البطلة المجهولة للجبهة الداخلية". أنهاو  مثالية، على أنها

 ي المجتمع. فوصورتها المرأة دور ات في تعزيز المواقف الثقافية الجديدة حول عالنساعدت هذه اإلقد و 

لقوات ا إلىفقد زادت مشاركة المرأة في القوى العاملة بشكل كبير مع مغادرة الرجال لالنضمام 

لمرأة أن ا إلى الحرب،وعلى الرغم من كل التغييرات التي طرأت على حياة النساء خالل  المسلحة.

 .تمثلة في كونها ربة منزل بالدرجة االولىى صورتها التقليدية والمحافظت عل

أصبح هذا حيث  (،9الشكل ))نستطيع فعلها(  إعالنولعل من أشهر النماذج في هذا السياق 

اسي يعتمد بشكل أس عالنواإلالحرب العالمية الثانية.  خالل فترة يقونيةات األعالناإلأحد  عالناإل

ترتدي مالبس المصنع وقد شمرت عن ساعديها استعدادا  لمباشرة العمل  مرأةالعلى رسم توضيحي 

 .الحربزمن  دعم المجهود الحربي في أجل بفخر في العمل الصناعي من والمشاركة
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تمتلك مواصفات األنوثة. ومن ناحية أخرى فهي تلبس القميص  جميلة،كامرأة  (روزي)تظهر فيه 

للتأكيد على فكرة أن العمل في المصانع ال  الرجال،العمال األزرق مع رفع األكمام بنفس طريقة 

 واحد.ن صورة المرأة الجميلة والقوية في آيتناقد مع 

 
 نستطيع فعلها إلعان( 9الشكل )

J. Howard Miller’s “We Can Do It”! Poster, 1943 

ورة المرأة ص تغيرتة ومع بداية العقد الخامس من القرن العشرين وانتهاء الحرب العالمية الثاني

في  نعاليدي العاملة من النساء. وعاد اإلاأل إلىفلم تعد المصانع بحاجة  الغربية،في المجتمعات 

  منزل.ربة  أو أم، أو زوجة،كونها  إطارتكريس صورة المرأة في 

الشكل  ( لربطات العنقVan Heusenشركة ) إعالن الفترة،ات في تلك عالنولعل من أشهر اإل

وجته ز بينما تجلس السرير  علىلقي رجل مسترسم توضيحي ل يحتوي على ،اإلعالنفهذا  (.01)
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فيظهر  ،الذكوريةالهيمنة  والصورة العامة في التصميم تعكس مفهومله الطعام.  على األرض وتقدم

رض على األا على ركبتيه زوجتهتجلس  بينما الثقة،وجهه ابتسامة  وتمأل مسترخيا عالنفي اإل الرجل

 تقدم له الطعام كما لو كان ملك ا وهي خادمته. و 

يربط  عالنن اإلأويالحظ  .""ربطات فان هوسن للرجال فقط في التصميم المكتوبة جملةال ؤكدتو 

 لمرأة.اوبين مفهوم التبعية والخضوع المتوقع من  ذكوري،باعتباره عنصر ارتداء ربطة العنق بين 

الشعار  أوحد بعيد سواء  على مستوى الصورة  إلىواإلعالن بشكل عام بمقاييس اليوم يعد صادما  

 واللذان يؤكدان ،”Show Her It’s a Man’s Worldجملة "أظهر لها أنه عالم الرجل" "اللفظي، 

 نتمي لجنستللتفرقة على أساس الجنس، باعتبار أن الرجل ينتمي لجنس أرقى والمرأة  ترويج اإلعالن

 (Ross et al., 2004). أدنى

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ربطات لعنق إلعان( 22الشكل )
1951 company,Van Heusen tie  
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 :في النصف األول من القرن العشرين ربيةات التجارية العلعانصورة المرأة في اإل 0.2.0

الفترة الممتدة من بداية القرن العشرين وحتى نهاية الحرب العالمية األولى، كانت مرحلة مفصلية 

ومتقلبة في تاريخ العالم العربي أجمع، فكانت هذه الفترة هي مرحلة تالشي اإلمبراطوريات العريقة 

اطق عدة من التي حكمت وسيطرت على المنطقة لعدة قرون، إذ كانت الدولة العثمانية، التي حكمت

أن  لىإفي شبه الجزيرة العربية، بما فيها المنطقة الشرقية والحجاز وسائر البلدان العربية، تترنح 

 . 0901سقطت بعد انتهاء الحرب العالمية األولى عام 

مثلت هذه الفترة مرحلة حاسمة في رسم الحدود السيادية األولى في فقد ذلك،  إلىباإلضافة 

العراق، لى عمن اتفاقية سايكس بيكو التي نتج عنها االنتداب البريطاني  داء  ابت العربية،المنطقة 

ي الوطن ف عالناإل وفي هذه الفترة كانت وسائل العربية. البلدانوغيرها من  ومصر، وفلسطين،

 الجدران. الكتابة على  أوالخشبية  أوباليافطات القماشية  نحصرالعربي ت

ات عالنبعض اإل جدا ، وكانت نادرا   عالنالدول العربية كان تصوير المرأة في اإل استقاللوقبل 

ضمن صورا  تتالبريطاني والفرنسي  االنتدابالدول تحت  أوفي الدول العربية أيام الحكم العثماني 

  .غربيات لنساء

م عن الحكم البريطاني في عا على استقاللها رسميا عربية حصلتدولة  ولقد كانت مصر أول

عادة  و  العربية،غيرها من البلدان من  ات أوضحعالنالمصرية في اإلتصوير المرأة  كان (،0911)

 الغربية اتعالننظيراتها من اإلمشابهة في المظهر لضمن شخصيات نسائية تات تعالنما كانت اإل

Mona Russell, 2004) .) 
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ج للتروي اتعالنبدأ تصوير المرأة في اإل العالم،وفي الوطن العربي كما في باقي انحاء 

والمواد  والسيارات، والعطور، والدخان، لمنظفات،وا والمالبس، التجميل،ومواد  الطبية،للمستحضرات 

 واألدوات المنزلية وغيرها.  الغذائية،

ات تظاهر  االجتماعية في كل الطبقاتن النساء م شاركت، قبل االستقاللما  0909وفي ثورة 

 لىإ االحتجاجاتفي  األكثر مشاركةالشوارع من أجل استقالل مصر، وكانت نساء الطبقة الوسطى 

  .الشوارعات إعالنفي المصرية تصوير المرأة هنا نشأت فكرة من و جانب أسرهن، 

والوحدة  المرح، ثالثة رسائل"الالكتوجول" وله  أنه لمنتج( 00الشكل ) أدناه عالنيبدو من اإل

جمهور  يستهدف عالنواإل ،(Shaarawi and Hamamsy, 2010)المنتج بتعريف الو  الوطنية،

 الوطنيات، أيتها األمهات)لسيدتين يحملن الفتة مكتوب عليها واستخدم فيه رسم توضيحي  النساء

 تة التيوكانت الالف (.أكثر واجباتكن قداسة هي تربية أطفال أصحاء لألمة، فاستخدمن الالكتوجول

 تماعيتيناج من طبقتين والرسم يعكس سيدتين التظاهرات.في ية السائدة عالنتمثل الوسيلة اإل

 م ترتدييالوسطى في يمين التصمالمرأة من الطبقة ف وحدة المجتمع،على  واجتماعهما يدل مختلفتين،

، ا  نيقأ في يسار التصميم ترتدي حذاء  المرأة من الطبقة العليا بينما  شفاف،، ونقاب غير رداء  طويال  

  .أقصر ورداء  
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 (2902الاكتوجول للنساء ) إلعان( 22)شكل 

لألذهان منتجات عديدة استغلت أسماء وصور الزعماء والسياسيين  عالنأعاد اإلفي تلك الفترة ، و 

( 01كل )ومثال ذلك في الش وبطريقة فكاهية، المصريين في الدعاية، وكان يتم تقبلها دون حساسية

زوجة الزعيم الوطني  0911عطر صفية زغلول  إعالنلشركة الشبراويشي للعطور، وهو  إعالنوهو 

 عالنلنجوميتها العالية حينها ، حيث لهذا اإل نظرا   المطربة أم كلثوم ةوتم إدراج صور  ، سعد زغلول

مت بصلة ، ال ي عالندالالت عديدة سياسية وفنية  وترويجية ، ونرى أن استخدام صورة المرأة في اإل

نما استخدمت  للتأثير على المتلقي والترويج للمنتج لشراء العطر. ويالحظ من اإل  عالنللمنتج ، وا 

  للوجه.الكبير في الصورة الفوتوغرافية والتي تكاد تخلو من أي تعبير  التحفظ
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 (2902) الشبراويشي، المطربة ام كلثوم لعطر إلعان (:20)شكل 

ليوم، انراها  التيات عالنمسلكا  مختلف تماما  عن اإل في ذاك الوقت،ات عالنأخذت اإلوأيضا ، 

لمنتج ألماني " األسبيرين،  إعالن( صورة 03الشكل )ذلك، ويبي ن غير  أودواء  أوغذاء  أكان سواء

صة" تبدو صورة امرأة "راق عالنعلى شكل قصة طريفة هزلية في جميع مراحلها، وفي كل جزء من اإل

ي عجبت الحاضرين. فن ازداد نشاطها وأبين مجموعة من الرجال، وتبدو أنها كلما تناولت األسبري

خالل  قة رسوم الكرتون منرين( تم استخدام صورة المرأة بطريالترويجي لمنتج )األسبي عالنهذا اإل

 رضاء رغبات الجالسين بالمتعة والنظر.  الرقص وا  
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  دواء )األسبيرين( إلعان 2900( 21)شكل 

األدوية والمنتجات العالجية وبين  فيات القديمة عالنتماما  بين اإل ا  وهنا يبدو الفرق واضح

 الحالي.الوقت  فيات عالناإل

يناريوهات والس المبهجة،تميزت بالخفة وروح الفكاهة والرسوم ات القديمة عالنفكما نالحظ أن  اإل

مام بما يجعل التوقف أ لإلعجاب،قصة قصيرة مثيرة  إلى عالنل اإلتحو   التيالقصيرة الطريفة 

  .رغم مرور كل هذه السنوات متعة   القديمة الجرائد والمجالتفي ات عالناإل

وعة من الصحافة المطب أساسيا   جزء   عالنباإل هتماماالأصبح ، و عالندت األهمية باإلازدا وبعدها

مع إقامة الحفالت الغنائية، المسرحيات، وبداية ظهور  بالتزامن أيضا   مجلة، أوسواء دورية، جريدة 
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 ا،صفحاتهات على عالنصت المجالت والصحف القديمة مساحات محددة لإلخص  ف .األفالم السينمائية

يلة بعد استخدام وس في صورة منمقة الصحفي عالنر اإلالماضي ظهالقرن  منمنذ الثالثينيات ف

ونال شهرة واسعة في األربعينيات والخمسينيات بعدما أصبح شراء الصحف  خراج الصحفي،اإل

ما ات المطبوعة مع تطور السينعالنر اإلاشتناتزامن . وقد والمجالت عادة يومية لكل من يجيد القراءة

نتاج أفالم ومسرحيات، وكان لنشرها في الصحف وال  ة.مجالت النصيب األكبر من الدعايالمصرية وا 

جمهور النساء  استهدافوتم  والدولية،المحلية التبغ  تم الترويج لمنتجاتعصر النهضة النسائية وفي 

لتبغ ا الترويج لتعاطي فياستغالل صورة المرأة وخاصة من الطبقات االجتماعية العليا من خالل 

  .(40)شكل  عالنوالدخان ومثال ذلك اإل

ية في مصر للترويج إعالنحملة ، (الكي سترايك) العالمة التجارية نشرت 0919 وفي عام

 خصية،الشتدخن بدعوى الحرية تمشط شعرها و  المرأة برسم توضيحيمصحوبة  لتدخين السجائر

الل ومن خ لفتاة، جارةيمن خالل المشهد الذي يشعل فيه شاب س عالناإل فيتأكيده وهو ما تم 

عكس ي عالن(. واإللقد بدأ عصر التدخين بال خوف ن أقول لك دخني وأنا مطمئناللفظي )اآل الشعار

ستعمار الغربي الذي روج له االتأثر بعض الطبقات االجتماعية في مصر في ذلك الوقت بنمط الحياة 

 المقاومة. نجليزي بهدف القضاء على روح اإل
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 2909 سجائر )بارليمنت( إلعان (21شكل )

ثارة حس الفكاهة لدى الجمهور، كانت  ات الصحف قديما . إعالنما بين الدعاية والمبالغة وا 

تروج لسلع وخدمات وحفالت فنية تلبي احتياجات الجمهور، ومع مرور الزمن صارت تلك المواد  فهي

دليل على التغير الثقافي واالجتماعي الذي طرأ على المجتمع المصري من ثالثينيات القرن الدعائية 

 الماضي وحتى اآلن.

ة كياسمفي خليط ترويجي غير متجانس عبر إ، تم إدراج صورة المرأة 0935م عا وفي سوريا

لشكل افي مرأة بمالمح رقيقة وكما يبدو فاإلعالن يظهر رسم توضيحي ال ،شهر رمضان المبارك

 .س بطريقة طريفةألم ر أمسكن عالن لُ واإل سها وتعاني من الصداع الشديد،أب ر تعصُ ( 05)
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 دواء مسكن لأللم إلعان 2911( 21)شكل 

 لمحلي،ا المرأة بالذوقوتقديم صورة  المنتج المحليعلى تسويق  القارئات تحث إعالنوظهرت 

لمرأة ذات المظهر الغربي بصور ال تليق والذوق اتصو ر  ظهرت إعالنات أخرى ومن ناحية أخرى

الشام  صر وبالدمالثريات فقط في  اإلنجليزية والفرنسية وتستهدف النساء وباللغتين ،العامالشعبي 

لى الحداثة ع االستوديو عالمة وكانت صور التجارية.ات عالننيقة في اإلالمالبس العربية األ يرتدين

 للنظر.فت ال المالبس بشكلفي  وأصبح التغيير معقولة،ورة بأسعار والنسخة الجديدة للص والثقافة،

 عالنإلللترويج أم كلثوم  ( يظهر استخدام صورة المطربة06الشكل ) التالي في عالنوفي اإل

لثوم وقتها م كأضت تعر  وقد و  (،شاهين نابلسيها )أصبح اسمه بعد والذي (،فاروق نابلسي)صابون 

 .عالنبمثل هذا اإله من غير الالئق أن تقوم مكانتها الكبيرة، وأن   لهجوم شديد وانتقادات بسبب
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 2912صابون، المطربة ام كلثوم،  إلعان( 21الشكل )

 إعالن ،ذلكال مثو  ات التي تستخدم صور الفناناتعالنوفي الخمسينات تم نشر العديد من اإل

وهي ممسكة بجهاز  صورة الفنانة تحية كاريوكا عالن، وتظهر في اإل(01لراديو )فيليبس( شكل )

وغيرها  الشعر،وزيوت  ،والسجائر العطور،ات إعالنبتصوير  كما قامت العديد من الفنانات الراديو.

 اصويرهت أوالممثلة بجانب المنتج  استخدام صورة ات كان يتمعالنوفي أغلب تلك اإل .من المنتجات

لمنتج يتم عرض تفاصيل ا، حيث طريفة وبسيطة في الغالبقوم باستخدامه مع نسج قصة ت يوه

 كوميدية.حتى بطريقة  أوبطريقة روائية 
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   2912راديو، الفنانة تحية كاريوكا،  إلعان( 21الشكل )
 

 رين،العشرن في منتصف الق لمنتجات متنوعة تروج العراقفي تجارية  ظهرت إعالناتكما و 

( إعالن لمشروب البيبسي كوال يتضمن امرأة  01التالي في الشكل )اإلعالن فعلى سبيل المثال، يمثل 

برفقة  ا  ممتع ، يقضين وقتا  نيقةالمالبس األ يرتدينوحولها نساء ذات خصر نحيل  طويلة القامة،

والتركيز  ة،مرأصورة ال إبرازالرجال وهم يشربون البيبسي كوال. تتضح اإلشكالية في اإلعالن من خالل 

كجسد  يهاالمرأة فتصوير  التي يتم من المشروب نفسه، كبقية اإلعالنات لها أكثروجما على جسدها

 وكائن مستهلك وأداة لجذب االنتباه. 
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   مشروب بيبسي كول( إلعان 21الشكل )

 

نزعة وع شيكما وشهدت صورة المرأة في اإلعالنات التجارية بالعراق تحوال  جذريا ، قد يعزى ل

منتجات عرض متخصص ببيع الذي يصور امرأة تروج لم، (09كما يبدو في الشكل ) ،التغريب

 لى ما يبدو منح عولون بشرتها الفات ،، وتبدو بشعرها الطويلومنزلية وساعات يد وغيرها كهربائية

المجتمع يم اة لقدون مراعبشكل كبير، جسد المرأة هار إظفهي الطراز الغربي، أما إشكالية هذه الصورة 

يغة للمرأة لاإلعالن يشكل إساءة بتبط بالمرأة بشكل مباشر، و ال ير أن المنتج  إلى. باإلضافة وعاداته

 وعرضها كجسد بصورة منافية لألخالق والمجتمع.
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 لمعرض بيع مواد كهربائية( إلعان 29الشكل )

 

 لمنتج كهربائيتروج غربية ة أمر صورة انجد  (،11الشكل ) في هو مبين كما ،عالن التاليأما اإل

 ،لحياءبشكل خادش ل ،من جسدهاا  كبير  كاشفة جزء  ، في السعودية التسجيل(تي دي كي شريط  )ال

 نعالقة بيكما أنه ال توجد أي  ؟بلد محافظ اإلعالن فيذا ه تم عرض كيف  مما يدعو للتساؤل!

وعرض  واإلساءة للمرأة ،مشاعر المجتمع الستفزازأدى اإلعالن ، و وال يمثل الواقع ،صوة المرأة والمنتج

 كسلعة ترويجية، دون مراعاة لخصوصية وثقافة المجتمع.جسدها 
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  المملكة العربية السعودية-لشريط تسجيل( إلعان 02الشكل )

 النصف األول من القرن العشرين العربية فيلصورة المرأة  استعراض م منتقد  وبناء على ما 

 ما يلي: ترى الباحثة 

 ألكبر،احيث هي الدولة العربية  ،بكثرة مصر في ات العربيةعالناستخدام صور المرأة في اإل 

 . والسينما والمسرح، والعلم، ،واألدب الفن،الشرق والعالم في  ةوكانت منار 

 ن صور ا عتلك الفترة لم تختلف كثير في  اتعالنفي اإل العربيةالمرأة ظهرت بها  التين الصورة إ

خدام لكن دون است الشكلية،الغربية من حيث التركيز على الخصائص في المجتمعات  المرأة

 .عالنلتلميحات الحسية ودون امتهان لصورتها في اإلا
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  إعالنب أةالمر في تلك الفترة بتضمين صورة  اتعالناإل في كافةشكالية إوجود على الرغم من 

 صورة،وال اإلعالن، محتوى بمعنى أن ،عالناإلتوطين  نه قد تمأإال  ،تحديدا  رتبط بها يقد ال 

اطب العامة، وتخاللهجة المحلية صبحت أ عالناإللغة ن أحتى  ،في معظم الوقت وطنيا والمنتج

اإلنجليزية  ينباللغتتنشر و  فقط،لطبقة الثرية ل سابقا  موجهة أن كانتشرائح المجتمع بعد  كافة

 . فقط الفرنسية أو

   نهضة  دورها فيو  ،لعربية بشكل عاموا المرأة المصرية صورة تعكس إعالنات تنشرلم  ،أيضا

 وغيرها.   ،والصناعة والزراعة، والتعمير،والبناء  التعليم،المجتمع في مجاالت 

 الثاني: المبحث 0.0
 .العشرين القرن من الثاني النصف في الغربية التجارية اتلعاناإل في المرأة صورة

بناء  على  حث فرعيةمبا إلى هاوتم تقسيم الغربية،ات التجارية عالنماذج من اإلتناولت الباحثة ن

)عطور ومستحضرات تجميل، مالبس وأحذية، طعام وشراب، أدوات منزلية  اتعالنموضوعات اإل

  .وكهربائيات(

 نالنصف الثاني من القرن العشري في الغربيةالتجارية ات لعانصورة المرأة في اإل2.2.1 

 التجميل(ومستحضرات  ،والعناية الشخصية لعطور،ا اتإلعان ( 

 في الخمسينيات والستينيات، علينا أوال  فهمالتجارية ات عالنمن أجل فهم صورة المرأة في اإل

لماضي الخمسينيات والستينيات من القرن ا شاعت في كيف كانت هذه العصور بالنسبة للنساء، فقد

والسيارات الكالسيكية                  السعيدة،رتدين المالبس األنيقة، وذوات العائالت ينمطية للنساء اللواتي  صورة

(James Nobels, 2014: P.1). 
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ستغناء سوق العمل تم اال إلىورجوع الرجال من جبهات القتال  الثانية،فمع نهاية الحرب العالمية  

 هالكيةاالست لتزايد النزعةنتيجة كو  الحرب. خدمن كقوى عاملة خالل النساء اللواتيالعديد من  عن

أصبح و  للرجال على حساب الفرص الوظيفية للنساء. الوظيفيةتضاعفت الفرص  الحرب،عقاب أ

ورة ن الصالذي يرى أ المحافظ،الموقف الوسطى هو  ة الطبقةوخاص  تجاه النساء سائد ال الموقف

 (.Bessenoff, 2006) سعاد زوجهاا  ة تعمل على تربية أطفالها و ربة منزل جذاب هي للمرأة المثالية

شركة )ماكس بداية الخمسينيات لرجالي من  لمنتجات )حالقة( إعالن( 10يمثل الشكل )و 

 لمنتجات،اوسيدة وهن يحملن عبوات  وشابة، لفتاة،يشتمل على رسوم توضيحية  عالنواإل (،فاكتور

 إلرضاءلسعي دور المرأة في ا عالنويختصر اإل القبل.وترتسم على وجوههن تعبيرات االستعداد لتلقي 

امرأة تعرف ماذا تتوقع عندما تمنحه  اإلعالن )أيوهو ما يؤكده الشعار المستخدم في  الرجل،

 .األفضل(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماكس فاكتور ()حالقةمنتجات  إعالن(: 12الشكل )  
USA Max Factor Magazine Ad, 1953 
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ذا انتقلنا   إلى تاريخهمزيل رائحة العرق يعود  عالنوهو إل ،(12في الشكل )خر آنموذج  إلىوا 

يحتوي على صور  عالنفاإل .للمرأة ةهينمُ ات الصادمة والعالنمن اإل عالنُيعد هذا اإل ،0961عام 

"، الء الفتياتلهؤ  أزواج-مطلوب "  عالنوالشعار اللفظي المكتوب في اإل نيقات،ألثالث فتيات شابات 

يشرح بصورة قصص فشلهن في الحصول على أزواج  عالنفاإل الفتيات،الرغم من جمال  وعلى

هن سيغير حيات "Lux for Underthingsكريهة، وأن استعمال القليل من المنتج "ال بسبب رائحتهن

 إلىاإلساءة  إلىرسالة الترغيب في المنتج  تعدىقد  عالنفاإل .بالزواج منهن ويجعل الرجال يرغبون

 صورة المرأة في المجتمع ممثلة في صور الفتيات.

 

مزيل عرق إعالن( 11الشكل )  
LUX AD, 1967 

متغيرات البفعل و  الجنسي،بالنسبة للنساء بعد الثورة ضد التحيز  بشكل جذري ةرت الحيالقد تغي  و 

 اريخ،التوألول مرة في  الوظائف،الحصول على  ت المرأة منتمكنواالقتصادية، سياسية الخرى األ
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ا التي ات نعالالمنتجات بناء  على اإل لها لشراءكان هناك دافع أكبر ف للرجال.مماثلة  ُمنحت فرص 

على للتمييز  ة الدافعةتلك الفترة القو   في عالناإل تخبرها بقدرتها على المنافسة، فأصبحت وسائل

الصور والتوقعات الخاصة بأدوار الجنسين من خالل مجموعة متنوعة  إبرازحيث يتم  الجنس،أساس 

 ةمركز  عالنعلى وجه الخصوص المصاحبة لإل حسيوكانت الصور ذات الطابع الات عالناإلمن 

المرأة، ة تحرر ن ركزوا على فكر يعلنفبعض المُ  .عارية هشببصورة وتصويرها  مرأةال على بشكل كبير

 ،ون فعاال  شاهير للمنتجات يكأن تأييد الم عتقد حينها،يُ وكان  للرجل.تابعة رها على أنها واآلخر صو  

صورة  إلىحيث ُيعتقد أن الجاذبية تنتقل  ،(Innes, 2000)امرأة جذابة جسدي ا كانت إذا وخاصة 

 . في المنتجاإلناث  لصورالجماهير تستجيب بشكل أفضل ف التجارية،العالمة 

ابشكل غير  عالنما كان يتم توصيف المرأة في اإل وغالبا   عن ير التعب مباشر، ويمكن أيض 

ستخدام ا أو النكات،إلقاء  أو فكاهية، مظهرها بطريقةمن خالل التعليق على  استخدام صورة المرأة

نشر عطور  إعالنوهو  (،13في الشكل ) عالنمثال ذلك اإلو  المعنى. ةمزدوجالكلمات، والتلميحات 

تمل واش رجل،ويحتضنها عاريا  صورة سيدة يظهر جزء من جسدها  يمثل عالنواإل ،0913في عام 

والمالحظ  ،“فكوني له أكثر أنوثة  ؛حقيقيرجٌل  لكِ  أن يكونَ  ردتِ أ" إذا  على الشعار اللفظي عالناإل

ورة العطر بينما تمثل ص المرأة،هو التركيز الكبير على الصورة والتي محورها وجه وجسد  عالنمن اإل

  التصميم.عنصرا  هامشيا  في  عالنالذي هو موضوع اإل
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لعطر إلعان( 10الشكل )  
Coty Emeraude Perfume Print Ad, 3791 

 

ذا انتقلنا  والذي يعود  (،14لشكل )اات التي تستخدم صورة المرأة عالنمن اإلخر آنموذج  إلىوا 

عن أحد منتجات  عالنواإل(، Maybelline)لشركة مستحضرات التجميل  ،0911عام  إلىتاريخه 

 ن التصميم يعتمد بشكل أساسي على صورة فتاةأ عالنويالحظ من اإل .بنكهات فواكهشفاه(،  )طالء

ويالحظ أن الشعار اللفظي في  (،بريئة كما أبدو! )لستاللفظي ترتدي قميص مكتوب عليه الشعار 

ارة ثيستهدف اإل عالنيبدو أن اإل اإلعالن، حيثيحمل مغزى حسي ال عالقة له بموضوع  عالناإل

 .(أيضا  من خالل العنوان المكتوب )فاكهة محرمةعن طريق ربط المنتج بتلميحات حسية تتأكد 
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ملمع شفاه من ميبيلين إلعان( 10الشكل )  
Maybelline Kissing Slicks ad, 1980 

 

 من شركة إعالن وهو ،(15الشكل )التسعينات  فيات العطور عالنوفي نموذج إل

(Jean Paul Gaultier)،  شكل زجاجة العطر قد تشكل على هيئة جسد امرأة في المالبس نجد أن

ال نه أ عالنتتداخل مع صورة الزجاجة. والمالحظ من اإل المرأةويظهر في الخلفية صورة  ،الداخلية

واستخدام  ه،االنتبامبرر تصميمي مباشر لتصميم زجاجة العطر على هيئة جسد امرأة سوى لفت  يوجد

 جسم المرأة كعنصر ترويجي ملفت للنظر.
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لعطر إلعان( 10الشكل )  
Jean, 1993 Paul gaultier perfume-ad 

تخدام بالغ المعلنون في الترويج لمنتجاتهم باس والعشرين،في أوائل العقد األول من القرن الحادي و 

رسائل و  حسيةإيحاءات مع  صورة المرأة قحامحيث يتم إ ،نثويشبه عارية للجسم األ أوصور عارية 

ر واقعية خلق صورة غيات لعالنت اإلدعاالتالعب بالصور ستقنيات وبرامج  . وباستخدامغير أخالقية

 مصطنع.ات المعاصرة تمثل نمطا  غريبا  من جمال عالنصبحت صورة المرأة في اإلوأ ،للمرأة

ت يعد اعالناإلالنساء )العاريات( كعامل إغراء في صور استخدام ظاهرة المتمثل في  وجهالتن إ

 .سابقةفي مرحلة  طويلةلفترة  اتعالناإلمثل تلك تطرحه  كانت ما مقارنة معخادش للحياء 

Sandra Tuna , Elsa Freitas, 2012).) 
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 التواصل االجتماعيالدعوات على منصات العديد من ي الفج ظهرت عالنلهذا التوجه اإلنتيجة و 

 لمقاطعة تلك المنتجات. 

الكثير من  والذي أثار(، AXEات مزيل العرق من شركة )إعالن( أحد 16ويتضح في الشكل )

ين صورة التقابل في الصورة ب أيعتمد على مبد عالنالمرأة. واإل يصور بهالطريقة التي ل االنتقادات

)ترتدي مشد الجسم(، وفي الشعار اللفظي بين )كلما كنت نظيفا ( على  امرأةوصورة  (،)رجل يستحم

  .اضحا  ف لفظي يحمل تلميحا  حسيا   وهو شعار المرأة،كنت أقذر( على صورة  )كلمات الرجل،صورة 

 

مزيل عرق إعالن( 61الشكل )  

Print advertisement for Axe  2132  

ة المرأة في لصور  كبيرا اختزاال   ات العطور ومستحضرات التجميلإعالنالحالي تمثل  وقتنافي و 

بمكانة  ال تليق أبدا   اتعالنتلك اإلأن صورة المرأة في  ومن المؤكد ،للرغبة األنثوي المثيرلنموذج ا

 ((ESTER SHIKONGO, 2020 المجتمع.في  لمرأةا

 امرأة إلىأصل أفريقي تتحول  ان لشركة )دوف(، المرأة منإعالن(، 11( و)11يمثل الشكلين )و 

 ريح،والصالواضح  يالتمييز المضمون  عالنمن اإلالحظ المنتج، ويبعد استخدامها لهذا  بيضاء

  .سخةمتهي بشرة البشرة الداكنة أن  إلىيشير  عالنفاإلالعرق واللون،  على أساسوالعنصرية 
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ن وعبر الكثير م االمريكية،رأي عام في الواليات المتحدة قضية  إلى عالنوقد تحول هذا اإل

لشركة ا جبرأمما  ،اإلعالناستيائهم وغضبهم من الرسالة المهينة والعنصرية في  عن المشاهدين

 .عالنسحب اإلو  ر،اعتذاالعلى المنتجة 

 

صابون دوف إلعان( 01الشكل )  
Dove Ad , 2017 

 

صابون دوف إلعان( 01الشكل )  
Dove, 2017 
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 نالنصف الثاني من القرن العشري في التجارية الغربيةات لعانصورة المرأة في اإل 2.2.2
 حذية(واألالمابس  إلعانات (

التي واألحذية،  لمالبسات اإعالنظهرت في مطلع الستينيات من القرن العشرين العديد من 

في  (MR LEGGS) مالبس من شركةال إعالنويعكس  المرأة.ضد والفج التمييز الواضح تعكس 

 نطال،بصورة لرجل يرتدي  عالنحيث يظهر اإل المرأة،للحط من صورة  ( تمثيال  حقيقيا  19الشكل )

 فكرةى عل عالناإليؤكد و  النمر،بقدمه رأس امرأة تم تركيبها على شكل لسجادة من جلد  أبينما يط

اللطيف  من) عالنكده الشعار اللفظي في اإلنها وهو ما يؤ أوالتحقير من ش المرأة،سيطرة الرجل على 

 .المنزل(ن يكون هناك فتاة في أ

 

مابس إلعان( 09الشكل )  
 3791 MR LEGGS PANTS  
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دمات الترويج لمنتجات وخ بهدفمن كرامة المرأة  دورا  سلبيا  ينتقصفي الغالب  عالنولعب اإل

مثاال  فجا  ، (Weyenberg Massagic shoes)ة لشرك حذاء إعالن( 31الشكل )ويمثل  ،معينة

 رجالي، حذاءصورة مستلقية على األرض بجوار  عارية مرأةصورة ال عالناإليظهر على ذلك ـ و 

 بشكل عام يحمل داللة عالنواإل ،”"احتفظ بها في مكانها ... الشعار اللفظيبخط كبير  وكتب

 للمرأة. تحقيريه

 

أحذية إلعان( 12الشكل )  
Magazine Ad for Wevenberg Massagic Shoes, 1972 

 

 لىإت الموجة الثانية من الحركة النسوية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي أد  وقد 

بعض دثت ح وية،النسالحركة صريح ضد الو عنيف الفعل الرد  وعلى الرغم من التغييرات،الكثير من 
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ي لدور وصورة المرأة ف التقليدية النمطية فكارفيها األوتحدت النساء  عتصامات،واالالمظاهرات 

  (.(Jayme S. Nobles, 2014 المجتمع

 أو ة،للمتععلى أنها جسد  المرأةمناهضة تصوير  وكان المحور األساسي للحركة النسوية هو

مرأة في الدور التقليدي للاألفكار القديمة حول  . وبدأتوالخاضعة بالمطلق للرجل المنزل،العاملة في 

ا من وغيره الشركات،وعضوات في مجالس إدارة  جامعات، رئيساتالنساء  أصبحتحيث  التداعي،

ات نإعالات فظهرت عالنوانعكس ذلك على اإل الرجال.التي كانت حكرا  على الوظائف والمناصب 

ربة المنزل الصورة النمطية لعن  المالبس المهنية بعيدا   تقدم صورة مغايرة للمرأة القوية التي ترتدي

 غراء.نموذج اإل أو

دي مالبس ترتات وهي عالنفي اإلالمرأة صورة ظهرت ف الثمانينات،عقد  استمر ذلك التوجه فيو 

لشكل اوهو ما يتضح من خالل  المرأة،يؤكد على الجانب المهني والقوي من شخصية  ذكورية،أكثر 

 لةامرأة ترتدي بدر يصو  عالنواإل (،بولو رالف لورين) شركةمالبس من  إعالنوالذي يمثل  (،30)

 ومحترفة. تبدو قوية و 

ال أنه يعكس تغيرا  في نظرة إ ،زياءاألألحد بيوت  األساسهو في  عالنوعلى الرغم من أن اإل

 العمل.المجتمع للمرأة والتأكيد على فكرة مساواة المرأة للرجل في بيئة 
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بوبو رالف لورين إلعان( 12الشكل )  
3791polo advertisement,  

لكبيرة نظرا  ااحتكرته الشركات  الذيظهر ما يسمى بالتلفزيون الكيبل  التسعينيات،بداية  معو 

 فيلمرأة وكانت ا والمعرفي،فقد كان نتيجة للتطور التكنولوجي  يلعبه،للدور الكبير الذي كان 

 لمشتريةا األكبر، فهيالنصيب  اتعالنفي اإلله فقد كان لها  ال مثيل الحظ الذيات صاحبة عالناإل

لبراقة ات اعالنكما نجد أن أغلب اإل ات،عالنفي اإلتنعش األسواق، وهي الجميلة  )المستهلكة( التي

  .موجهة للمرأة دون الرجل

 هذاو  ات التجارية في هذا الوقت،عالنفي اإل ذوات بشرة داكنةنساء صور ظهور وأيضا  نالحظ 

مالبس  إعالنوالذي يمثل (، 31ضح في الشكل )يت   وهو ما ،جديدةمعايير جمال ل تقبل المجتمع يعني

 الشهير في العالم. (VERSACE)لمتجر 
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مابس إلعان( 10الشكل )  
VERSACE JEANS AD, 1992 

 ،واالتصاالتفي تكنولوجيا المعلومات  الهائل والتطور والعشرين،القرن الواحد ومع بدايات 

 ،اإلعالنورة بث يمكن تسميتهما  وبدء يظهرعلى اإلقناع والتأثير، وزادت قدرتها  اتعالنتطورت اإل

 خلق عالم خيالي وتحقيق نسب جمال افتراضي. علىأصبحت الوسائل التقنية الحديثة قادرة حيث 

 الية منع درجات إلى لكترونيةالمطبوعة واإل عالنتطورت صناعة اإل خراجيةاإلهذه القدرة بفضل و 

 نسائية.ان لشركات مالبس إعالنواللذان يمثالن  (،34(، )33وأمثلة ذلك األشكال ) ،واإلقناع بداعاإل

 لحسية،اين أنهما يركزان بشكل أساسي على الفكرة التصميمية ال على التلميحات عالنوالمالحظ من اإل

 األهم.ي الدور عالنخراج اإلويلعب اإل
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مابس  إلعان( 11الشكل )  

HARVEY NICHOLS, 2010 

 

 

 

زياءمن تصميم كريستينا دراغومير ضمن فئة األ  مابس إلعان( 11الشكل )  
Kristina Dragomir ad, 2011 

http://adsoftheworld.com/files/images/the-elevator-by-the-secret-service.jpg
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ذا ي عالنيتأكد النهج اإل(، Laima)مجلة ل إعالنوهو  ،(35الشكل رقم )خر آنموذج  إلىانتقلنا  وا 

ورة لفتاة فالتصميم يمثل ص الغرائز،ثارة على إ ية العالنساس على الفكرة اإلالسابق والمعتمد في األ

لى عالمشاهد  نعي تقع، عالناإل إلىوعند النظر  .امرأةتتحرر من قفص حديدي على هيئة جسم 

 (،رأةامكأنك  )اشعري لشعار اللفظيا إلىتصل ثم  ،الحديديتخرج من المجسم صورة المرأة وهي 

 ورسالة المجلة المعلنة واضحة وهي دعوة لتتخلص لتصل أخيرا  للمنتج المعلن وهو المجلة النسائية.

  عليها.المرأة من دورها النمطي المفروض 

 

زياءضمن فئة األ  مجلة نسائية إلعان( 11الشكل )  
Laima magazine ad  , 2012 
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 إلىير ات غير تقليدية، وأشإعالنبتصميم  وقد أبدع المصممون في مطلع القرن الواحد والعشرين

 عالنفاإل العالمية، (PRADAمن شركة ) أزياء إعالن(، وهو 36الشكل ) الفت للنظر في إعالن

، فيشعر المتلقي بالخداع البصري، وعدم Pop Art (البوب)فن مختلف للغاية وملون ومستوحى من 

العارضات، والوجوه المرسومة على القماش، مما يخلق نوعا  من التمييز عن غيره  بين، وجوهالتمييز 

التصميمي المعتمد على الفكرة واإلخراج المنطق  عالنومجددا  يتأكد من خالل هذا اإل ات.عالنمن اإل

  للمرأة.استخدام صورة نمطية  وأ حسية،يحاءات اإلبداعي دون استخدام إ

 

زيا ضمن فئة األ مجلة نسائية إعالن( 66الشكل )  
Prada, 2014 
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 نالنصف الثاني من القرن العشري في التجارية الغربيةات لعانصورة المرأة في اإل 2.2.3
 والشراب(الطعام  )إلعانات

ات نعالفحالها كحال اإلات الطعام والشراب في الخمسينات والستينات، عالنأما بالنسبة إل

مثاليات"، " ات بيوتعلى أنهن رب  ر صو  تُ  المتوسطة،ساء من الطبقة وبطبيعة الحال معظم الن، األخرى

ة نظيفة دائم ا بشكل ال تشوبه شائبة، وأطفالهن دائم ا يتمتعون بصح ر حياتهن على أنها منازلوتصو  

 . دائم ا جميالت ومنظمات هن، و جيدة

من النساء يعملن  (%41)كان  0961حقيقة أنه بحلول عام حينئذ  عالناإلر وسائل ولم تصو  

ة بعد الحرب العالمية الثاني ضعفين إلىارتفاع معدالت الطالق  إلىى خارج المنزل، األمر الذي أد  

 (.Busby, 2014)" مريكاأفي كل من أوروبا و 

عتمد او (، هارديز)عن مطعم للوجبات السريعة  إعالن وهو( 31ولنرى المثال األول في الشكل )

و يداعب زوجها وه إلىالتصميم على رسم توضيحي المرأة تقف في المطبخ وتنظر من خالل النافذة 

من خالل ، و المطبخ" نغادر يال  من العنوان "النساء عالنهذا اإلالتميزي ل يتضح المحتوىابنتهما. و 

 ، فيمكنهاأعزب   بكونه يستمتع الرجل كانإذا ن مكانهن المنزل ليطبخن للرجل، أما الشرح المكتوب )إ

 (!"هارديز" إلىالذهاب 
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مطالعم هارديز إلعان( 11الشكل )  
Hardees ad, 1950 

 

 يقارن بين الصورة إعالن بنشر لسجائر( لVirginia Slimsقامت شركة ) 1971عام  فيو 

زء وتبدو غير سعيدة في الج وخبز،، تنظيف، وحياكةبأعمال المنزل من تقوم النمطية للمرأة التي 

العلوي من التصميم، وقد أضاف المصمم عليها درجات لونية من لون واحد وهو اللون البني لتوحي 

لمتلقي أن ل لنفس المرأة، لكن استخدم ألوانا  توحي فهو التصميمبقدم الصورة. أما الجزء السفلي من 

ربة لتحرر من ذلك الدور النمطي كبا وتبدو أكثر سعادة السجائر،المرأة تدخن وتظهر  الصورة حديثة،

 You’ve Come A Long- الشعار اللفظي )لقد قطعت شوطا  طويال   عالنواستخدم في اإل .منزل

Way،) ( 31كما هو مبين في الشكل.) 



56  
 

 

السجائر إلعان( 11الشكل )  
Virginia Slims cigarette, 1971 

ليب أمريكية تشجع على استهالك الحدعاية حملة  وفي مطلع الثمانيات من القرن العشرين نشرت

(got milk campaign،)  نشرتهاوالتي ( وكالةGoodby Silverstein  &Partners،)  ويمثل

 رة،مثيفي صور النساء مشاهير ات تلك الحملة التي أعتمد على تصوير إعالنأحد ( 39الشكل )

مما يدل  را،الكامي إلى وفي هذه الحالة سيدة األعمال )ايفانكا ترامب( في مالبس مثيرة وتنظر مباشرة

 شارب من الحليب.  ، وقد ارتسم على وجههاالجمهور إلىعلى أنها تنظر مباشرة 
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لوهلة األولى ل عالنن المشاهد لإلة والمجموعة اللونية المستخدمة فإونتيجة لطبيعة الصورة المثير 

ع طبيعة موضوع يتناسب م إلىوغالبا  ما سينصرف تفكيره  لبان،األمنتجات  أحدنه عن لن يتخيل أ

 التصميم.

 

حليب إلعان( 19الشكل )  
Ivanka trump got milk ad milk mustache, 1986 

 

 

 Kate Mossاإلنجليزية  زياءعارضة األية ظهرت عالنوفي سياق نفس الحملة اإل 0996عام و 

نها والتي كان من المفترض أ الحملة،ات إعالنضمن  (41الشكل ) إعالنفي عارية  في صورة

ير مرتبط غ عالنفي اإلالعارية شكالية هنا أن صورة المرأة واإل تستهدف جمهور النساء بشكل خاص.

 ر واالنتباه.ظنما كان الهدف بشكل أساسي هو لفت النوا   اإلعالنية،الرسالة  أوطالقا  بطبيعة المنتج إ
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حليب إلعان( 12الشكل )  

KATE MOSS1996  

 صدرتوت والعشرين،القرن الواحد  ولقد استمر التوجه الستخدام صور النجوم والمشاهير في

 إلحدىية إعالنوهما من حملة  (،40ان في الشكل )عالن، ومثال ذلك اإلات التجاريةعالنصورهم اإل

تلميحات ب، تعرض المنتج، ولكن (بيري كاتي)مغنية البوب فيه صورة لتظهر و  )البطاطا(،منتجات 

  ميحات.التلين تؤكدان على نفس تلك عالنوالشعارات اللفظية المستخدمة في اإل فاضحة،حسية 

 

 

 

 

 
 

شيبس إلعان( 12الشكل )  
Popchips Company, 2013 
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 لأللبان الفاخرة لعالمةللترويج  يةعالنالحمالت اإل إحدى( تصميمان من 41الشكل ) ويمثل

(Fairlife) ،حليب ويغطي الصور ا لنساء  وكان العنصر المشترك في تصميمات الحملة هو استخدام

التصميم على قيام النساء  اعتمادالحظ وي عارية،جسادهن بينما تظهر أجزاء أخرى أأجزاء من 

ين ومجددا  ال يوجد رابط ب .(مارلين مونروغراء الشهيرة )ممثلة اإل حركاتبحركات مثيرة تذكرنا ب

لميحات ين تعالنكما يحمل الشعار اللفظي في اإل اإلعالن.طبيعة الصور المستخدمة وبين موضوع 

 واضحة.حسية 

 

حليب إلعان( 10الشكل )  
 Fairlife milk ad, 2014 
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 نالنصف الثاني من القرن العشري في التجارية الغربيةات لعانصورة المرأة في اإل 2.2.4
 ات الجهزة المنزلية(إلعان)

حيث  نعالضخ ماليين الدوالرات سنوي ا في خزائن وكاالت اإل تم  بعد الحرب العالمية الثانية 

 ومنها دة،الجدي جهزةاأل على شراءالمستهلكين  الترويج لمنتجاتهم وتشجيع إلىسعى المصنعون 

 ت التاليةاعالنواإلذلك(  إلى)الغساالت والمكانس الكهربائية وخالطات الطعام وأجهزة التلفزيون وما 

 حينها.  ةكهربائيدوات الواألالمنزل ات إعالنفي  المرأةات التي صورت عالنمن تلك اإل تعرض بعضا  

تستلقي على األرض، وتمسك مكنسة هوفر  مرأةالرسم توضيحي ( 43) شكل عالنُيظهر اإل

حينئذ أة الصور النمطية للمر  يوضح عالناإلو  .التي اشتراها زوجها لها، وتبدو المرأة سعيدة بهديتها

هو "صباح الكريسماس ستكون أكثر سعادة مع هوفر"،  عالنمجرد ربة منزل. ونص اإل باعتبارها

 ة عيد الميالد أفضل من غيرها.أن المكنسة الكهربائية ستجعل هدي إلىمما يشير 

 

مكانس هوفر الكهربائية إلعان( 11الشكل )  
Hoover ad, 3791 

https://visualpast.wordpress.com 

https://visualpast.wordpress.com/


61  
 

ذا  اسمه( Kenwood)لجهاز جديد من  إعالنوهو  (44خر في الشكل )آنموذج  إلى انتقلنا وا 

(Kenwood Chef ،) لديه القدرة على القيام في ذلك الوقت، إذ كان  رة  جهاز ثو الهذا ظهور كان

. ابقيدوي ا فقط في الس إال من الممكن القيام بها لم يكنوالتي  تلقائي ا،بمجموعة كاملة من المهام 

يظهر و  س الخاص بالطباخين،وجة تحتضن زوجها وترتدي غطاء الرأيحتوي على صورة ز  عالنواإل

 يء"الشيف يفعل كل شهو  عالنإلا المستخدم في اللفظيالشعار و  اإلعالن.شكل الجهاز في مقدمة 

احد، و يحصرها في دور  ألنهلصورة المرأة  مسيءيعد  عالنواإل ."وظيفة الزوجات!هذا ف الطهي،عدا 

  طبخ.أال وهو ال

 

 

شركة هواتف  إلعان( 11الشكل )  
kenwood ad ,1961 
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ي ف فصورة المرأة المجتمع، ات تسهم في خللعالنالقوالب النمطية لصورة المرأة في اإلن إ

قولنا وأن تزرع في ع األنثى،أن تلعب دور ا في الحد من كرامة واحترام  الوقتبمرور  يمكنات عالناإل

على دور  ( مثاال  جيدا  45الشكل ) في عالنويعد اإل خاطئة مرتبطة بدور المرأة في المجتمع. ا  أفكار 

ويصور مجموعة من  (،الفينايل )خامةعن أرضية من  عالنفاإل المرأة،في الحط من قدر  عالناإل

 وكان رضيات،األدوات لكن يجمعهم الجلوس على األرض مع أوأعراق مختلفة  أعمار،النساء من 

 المجتمع.رضيات هو من وظائف المرأة األساسية في تنظيف األ

 

باط أرضيات  إلعان( 11) الشكل  
Congoleum floor, 1970 
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ذا أن  هي عالناإل هذاالكامنة وراء  رسالةالتؤكد  العشرين،من القرن خر آمثال  إلىانتقلنا  وا 

ات هي لحظ المرأة، فاإلجازات واألعيادأنشطة المجال المنزلي )غير مدفوعة األجر( هي من مسؤولية 

 خاص عالناإلو  (،46إضافية الشكل )على وجه التحديد، مسؤوليات  النساء،في العام تتحمل فيها 

 عالنهذا اإل ، وظهرلصورة المرأةلقوالب النمطية ا يؤكدهو و  (،Bed Bath and Beyondشركة )ب

 كل ذراع يقوم بمهمةأذرع  1امرأة ذات  عالناإل ويظهر .1101في مجلة عيد الشكر في عام 

وعلى  ضة.عريعداد الطعام والتنظيف وفي نفس الوقت ترتسم على وجهها ابتسامة من مهام إ مختلفة

 جانبللمرأة والظهار الدور الحقيقي في إ يفشل لكنه، الفكاهة يحمل قدرا  من عالنن اإلالرغم من أ

 العائلي في عيد الشكر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شركة تسوق منزلي إلعان( 11الشكل )  
static1.businessinsider.com 

This ad was featured in a Thanksgiving magazine in 2010 

http://static1.businessinsider.com/image/50ad07f4eab8ea840600000d-1200/other-types-of-thanksgiving-ads-have-ruffled-feathers-as-well-sociological-images-pointed-to-this-bed-bath-and-beyond-ad-that-illustrates-how-holidays-are-moments-in-the-year-when-women-specifically-have-extra-responsibilities.jpg
http://static1.businessinsider.com/image/50ad07f4eab8ea840600000d-1200/other-types-of-thanksgiving-ads-have-ruffled-feathers-as-well-sociological-images-pointed-to-this-bed-bath-and-beyond-ad-that-illustrates-how-holidays-are-moments-in-the-year-when-women-specifically-have-extra-responsibilities.jpg
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م وابنتها أ صورة عالنفي اإليبدو و  ،(Mr Cleanمنظف )( ل41شكل ) إعالن خر وهوآومثال 

وكان مهمة تنظيف المنزل هي من الوظائف الحصرية ، بمرحمن المنتج سفنجة تنظيف اتستخدمان 

 لىإعد من خالل الشعار اللفظي المستخدم ) عالنالمحتوى المتحيز في اإل ويتأكد ناث،اإلعلى 

استخدام كلمة "وظيفة" يجعل األمر يبدو أنه ليس أمام المرأة خيار آخر و   (.الوظيفة التي تهمك حق ا

 المجتمع الذي نعيش فيه لديه هذه العقلية النمطية بأن المرأة هين إ والعناية به.يف المنزل سوى تنظ

ن يتعين على الفتيات الصغيرات أن يتعلمن م النمط،واستمرارا  لهذا ة عن األعمال المنزلية. المسؤول

 المرأةة" "وظيف لفكرة أن عالنا اإليروج هذو أمهاتهن كيفية تنظيف المنزل وصيانته بشكل جيد. 

  التنظيف.ساسية هي األ

 

منظف منزلي إلعان( 11الشكل )  
Mr Clean ad, 2011 
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قود ع خالل السبعة اإلعالن الغربي المرأة فيصورة يمكن إجمال  مناقشة،ما تقدم من  إلى استنادا

 الماضية بما يلي: 

  ي هي اإلقامة النمطية ف ساسيةاألعلى أنها جسد منزلي وظيفته  عالنالمرأة في اإل إلىُينظر

 بنظافته.واالعتناء المنزل 

  مع  جسد،كات الغربية عالنحيان على تقديم صورة المرأة في اإلالتركيز في كثير من األيتم

 الحسية.يحاءات اإل

 إلغراء ا وصورة النمطية،الصورة عن  ات التي تصور المرأة في أدوار قيادية بعيدا  عالنقلة اإل

 والتسليع.

  عالنصورة المرأة في اإل المناصب،وتقلد المرأة ألعلى  التحرري،على الرغم من شيوع الفكر 

 .السنين عشراتمنذ  كثيراحسن لم تتالغربي التجاري 

  صبحأتم استخدام التقنيات الحديثة للتالعب بصورة المرأة وخلق صور شكلية مثالية خيالية 

 الفتيات.تحقيقها الشغل الشاغل للكثير من 

 الثالث: المبحث 2.3
 .رينالعش القرن من الثاني النصف في يةاألردن التجارية اتلعاناإل في المرأة صورة

تهم ، ولألردنيين عادامنذ سنوات طويلة اته الخاصة، التي يتميز بهي له سمااألردنالمجتمع 

مجتمع  واألحزان، فهواالجتماعية الخاصة في تنظيم حياتهم، في المناسبات االجتماعية من األفراح 

يسوده التعاون والتكافل، وعالوة على ذلك، هناك نمط حياة شائع يؤكد الروابط االجتماعية بين الناس، 

 واحترام الرموز الوطنية. اآلخرين،واحترام  ،والمساواة ،والقيم االجتماعية مثل؛ التسامح
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مرأة من تقدم في مختلف بما تحققه الن يقاس يمكن أتقدم المجتمعات  نومما ال شك فيه أ

تركيبة مجتمع، وهي عامل مؤثر في ال أي اإلنتاجية فيتمثل نصف الطاقة  المجاالت كونها

انتشار التعليم ينحصر فيما أتيح لها من أنشطة، وقد  ية قبلاألردنوكان دور المرأة  االجتماعية،

 نع المنزلية فضال  جانب زوجها في األعمال  إلىساهمت بفعالية في مجتمعها، كما أنها عملت 

بالمرأة انطالقا من  األردناهتم  (.1111_،طعيمةأبو )االجتماعية  والتنشئة بناءرعاية األدورها في 

وقد تأثر وضع  ،ئة االجتماعية والبناء والتحديثاإليمان بدورها الحيوي في المجتمع، وفي عملية التنش

سياسية الحياة الكبيرا  في  ا  ت تؤدي دور أصبحالمنطقة والعالم فالمرأة بالتحوالت التي تشهدها 

 واالقتصادية، وارتفع مستواها التعليمي وأسهمت في تأسيس جمعيات نسائية ُتعنى بشؤونها.

يعتبر احترام المرأة قضية أساسية تقوم على القواعد االجتماعية والدينية في  ذلك،جانب  إلى

في  راتمن التغيحدثت العديد  الماضية،العقود الثالثة  خاللالعام. ولكن اللباس والسلوك والمظهر 

ردي على المستوى الف الحياة،ي. حدثت هذه التغييرات في جميع جوانب األردنخصائص المجتمع 

كار وثقافات وانتقال أف العولمة،ظاهرة  إلىوالجماعي، وبين األجيال القديمة والشابة ويعزى هذا التغيير 

في  مما أسهم الحرية، اسماالنفتاح الزائد تحت  إلىمما أدى  ي،األردنالمجتمع  إلىغريبة غربية و 

ية بقيت األردن من العائالت نعمم فالكثيروال نستطيع أن  ،األردنيةوالتقاليد المجتمعية البعد عن الهوية 

  صيلة.األبالعادات والتقاليد  متمسكة

واقع والم المدونات،يشهد ارتفاع ا مذهال  في عدد  األردنفإن  األخيرة،وكما نرى في السنوات 

مما  كنولوجي،التية عالمة جيدة للتطور األردنالتنويع المتزايد لوسائل اإلعالم  ويعتبر اإللكترونية،

جانب المنتجات والخدمات  إلىاألشخاص واألماكن في جميع أنحاء العالم  إلىأتاح سهولة الوصول 

 والتقنيات التي يمكن أن تتحرك بسهولة عبر الحدود الوطنية. 
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إحدى أبرز وسائل التطور التكنولوجي، فهي تستهدف بشكل أساسي التسويق  اتعالناإلوتعد 

لمضمون اللصورة و المنتج. وأحيانا  قد ال تأخذ أي  اعتبارات  إلىوجذب المشاهد في كافة أنحاء العالم 

يحاءات قد الذي تقد مه، ومحتواها وما   وثوابته،ي ألردناالمجتمع  تتناقد مع تقاليديتضم نه من عبارات وا 

 . عن المجتمع مغلوطةوتنقل للعالم الخارجي صورة 

ألهدافها، وبإتباع كافة الوسائل واألدوات دون أي  اعتبارات، كانت  اتعالناإلتحقيق  وفي سبيل 

أدواتها وكذلك ضحاياها، والتي استخدمتها كأداة لجذب أعين المشاهدين  ية إحدىاألردنالمرأة 

هانة لكرامتهاباستخدام جمال المرأة وأساليب اإلغراء، وهو ما ُيعد  إجحافا  بحق المرأة ذا النوع . فه، وا 

لفاظ من خالل ما تبثه من سلوكيات وأ وثوابته، ياألردنالمجتمع له تأثير سلبي على  اتعالناإلمن 

من ألفاظ  ية لما تحملهاألردنت تمث ل خطرا  على األسرة أصبحصور تمس عاداته وتقاليده، كما أنها و 

يحاءات، والترويج ألفكار غربية وسلوكيات يرفضها  حتوى وهو ما يحت م ضبط م المجتمع،خارجة وا 

 صورةتغالل وال شك أن اس .بكافة الوسائل، حتى ال تضر بالمجتمع وتؤث ر على قوامه اتعالناإلهذه 

 نحاللاالنشر و  الغرائز،، وذلك بإثارة ياألردنالمجتمع المرأة بهذه الطرق يسهم في تحطيم بنية وهيئة 

 . يةاألردنالمرأة  دور تهميشكما يعمل على  ي،األخالق

 اقعي يتناقضو وغير  وسلبي،بشكل نمطي   ات التجاريةعالنية في اإلاألردنما تظهر المرأة  فغالبا  

و في الطهحول دورها  رك زت اتعالناإلمع دورها الريادي والثقافي في المجتمع، حيث أن معظم 

 للمرأة.تعزز النظرة السلبية  اتعالنتلك اإل، و زياءوالموضة واأل

تسيئ للمرأة بشكل عام ولألردنية بشكل خاص، فعلى  ات تجاريةإعالننا وأسواقنا وغزت شوارع

( في Doveمستحضر للعناية بالشعر من شركة ) إعالنالمرأة في  تصو رسبيل المثال ال الحصر، 

بحجم أكبر من حجم  عالناإلوصورتها في  ( وتظهر فيه فتاة كاشفة جزء من جسدها41الشكل )
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 يراعي خصوصية المجتمع العارية( ال )شبهلصورة المرأة  مصم مالمنتج، وكما يالحظ استخدام ال

 .االجتماعيةوعاداته 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(0221مستحضر لعناية بالشعر دوف ) إلعان( 11الشكل )  

 

ذا انتقلنا  (، 49كما في الشكل ) (Doveالعناية بالشعر من ) اتإعالنخر من آنموذج  إلىوا 

ريبا  تق عالناإليالحظ من خالله صورة امرأة أجنبية غير عربية، بحجم كبير، أخذت نصف حيز 

من  ، وتبدو كاشفة الجزء األعلىعالنوتعد أكبر جزء فيه، وهي أول ما يجذب المتلقي عند النظر لإل

وعلى  يضاء تبرز صورة المرأة بشكل أكبر.جسدها، مع إضافة عبارة لتشجيع شراء المنتج، وخلفية ب
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تحضر ألن المنتج هو مس ر المتلقي لشعر المرأة وهو األهم،قد نجح في لفت نظ مصم مالرغم من أن ال

 األردني.مراعاة تقاليد المجتمع للعناية بالشعر، ولكنه فشل في 

 

 
0221شامبو( مستحضر لعناية بالشعر ) إلعان :(19الشكل )  

 

مجتمع اليد التق مع تتنافيإعالنية حمالت بعيادات التجميل والجراحة والليزر العديد من  قامتوقد 

من  ويالحظ، لحديث لعيادة تجمي إعالنوهو ، أحد تلك النماذج (51الشكل ) ويمثل األردني،

ابتسامة و ثقة بجسدها عن جزء كبير من كاشفة  عالناإلمساحة  تتوسط صورة فتاة استخدام عالناإل

  رضى.
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لعاج بالليزر إلعان( 12الشكل )  
Pure medical center, 2020 

 

تصميمي في لنفس التوجه ال امتداداحد عيادات التجميل أل إعالنوهو  (،50يعد الشكل )و 

ثل وتم عاري،من جسدها بشكل  اءز حيث يتم االعتماد على صورة امرأة يظهر ج السابق، عالناإل

 التصميم.ساسي في المحور األ

 

لعاج بالليزر إلعان( 12الشكل )  
Alasad medical clinic, 2020 
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، لسن ردناألالنسائية للتصدي لهذه الظاهرة بوالحركات  والندوات، والبحوث،وقد تعددت الدراسات 

المرأة كسلعة ة لصور ية ووسائل اإلعالم بعدم استغالل المعلن عالناإلتشريعات وقوانين تلزم المؤسسات 

ي بقية ية كما فاألردنومن العوامل التي تكمن وراء استغالل المرأة  .للترويج عن منتجاته وخدماته

استغالل جسدها كإغراء لشد االنتباه من باب التشبه بالغرب، ومحاكاة ، هو عالناإلأنحاء الكون في 

، وخاصة في منتجات التجميل، كذلك تحريك عالننزعة االستهالك لدى المرأة األخرى المتلقية لإل

 .عالنلدى الرجل المتلقي لإل أيضا  نزعة االستهالك 

 ، إنه(51في الشكل ) كما خرآ نموذج إلى باالنتقالالتجميل والعيادات،  اتإعالنوبعيدا  عن 

نالحظ من حيث (، HARLEY DAVIDSONلمتجر مالبس ركوب الدراجات الشهير ) إعالن

مكشوف وتظهر  دهاي، فجساألردنعن عادات المجتمع  مستهجنصورة المرأة بشكل  دراجإ هخالل

ة الفتاة بوضع صور  قام المصم مو  .مجتمعنا ومثال تلك الصورة غريبة على الوشم،رسومات من  عليه

ل الشعار باللغة اإلنجليزية في األسفاضعا  العنصر األساسي فيه، و  وتمثل عالناإلفي منتصف 

 .عالناإلمكانا  لهذا عمان العاصمة  محددا  و 

 

مابس إلعان( 10الشكل )  
Harley-davidson Amman, 2020 
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 ،األردنمجوهرات في  إعالنوالذي يمثل  (،53شكل )يضا  كما يبدو في نموذج آخر في الأو 

 برر،مكبير بدون  حد   إلىويبدو جسدها مكشوفا   عربية،صورة امرأة ذات مالمح  من خاللهويظهر 

  المجتمع.مع أعراف  ضوبالتناق

  

0202 )حديد( مجوهرات إلعان( 11) الشكل  

 إعالن( وهو 54كما في الشكل ) أخرى،ية ولكن بطريقة األردنتهين المرأة  اتإعالن أيضاويوجد 

 بمالبس مرأةافيه بوضع صورة  مصم مقام ال االجتماعي،في أحد شوارع عمان لمؤسسة الضمان 

وقد أثارت هذه الجملة غضب  "،في األسفل عبارة "أنا أخذني مضمونة األعلى ووضعزفاف في 

كأنها  دي،الماج هذه الفتاة طمعا  في المكسب الزوج تزو   وأثارت جدال  واسعَا، أي أن   ي،األردنالشارع 

 شأن وكرامة المرأة. يقلل منصفقة تجارية، ألن لديها ضمان اجتماعي، مما 
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مؤسسة الضمان الجتمالعي إلعان( 11الشكل )  

د في عي عبر مواقع التواصل االجتماعي وشوارع عمان ُنشر إعالنذلك أثار  إلى باإلضافة

سيارة  نإعالوهو ية والجمعيات النسوية وحتى وزارة االعالم، األردنالحب ضجة في االوساط الشعبية 

 تصريح.بالستخفاف بالمرأة سواء أكان بالتلميح أم اللتدعو  عالناإلالعبارات في (، 55في الشكل )

 المرأة.من كرامة نتقاص كان فيه الكثير من التلميحات لال عالناإلهذا 
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1212سيارة  إعالن( 55الشكل )  

 

ذا انتقلنا  نالحظ  (56في الشكل ) زين،ية األردنلشركة االتصاالت  إعالنخر وهو آنموذج  إلىوا 

 لعامة،لأما الكتابة فكانت باللهجة المحلية وهي أقرب  للشركة،قد استخدم األلوان األساسية  مصم مأن ال

ر اللي .. يلعب الدو ."خلي صوتك النص،كانت في محتوى  عالناإلشكالية وا   للجمهور،لتصل أسرع 

تحب  يبشاربين، أي أن الدور الذ عالناإل في منتصفبوضع صورة فتاة  مصم مفقد قام ال ".هبتحب  

 الرجل هو أعلى مكانة من والرسالة المعلنة تقول أن   شأنها،هو الذكر مما يقلل من  أن تكون عليه

 نثى. األ
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  0202زين  اتصالت،شركة  إلعان( 11الشكل )

 

( والصادم فيه النظرة 51في الشكل ) عالناإلية األردنخر لشركة زين لالتصاالت آونموذج 

 بوضع صورة فتاة صغيرة تحمل دميتها وتتطلع عالناإل مصم مالدونية لمستقبل األنثى، فقد قام 

نظرة حالمة يتطلع ب الذكرطفل الصورة لا بالنسبة لراقصة، أم   ظل   عالناإلللمستقبل، وفي خلفية 

يريد  أكثر على الفكرة السلبية التي مصم مال رك زس، وليدمهن ظل   عالناإللمستقبله، وفي خلفية 

ل جملة "امنحهم مستقبال  مشرقا  " فه عالناإلايصالها للمشاهد فقد وضع بلون أصفر فاقع أعلى 

 ؟؟ األردنفي  لإلناثالرقص هو المستقبل المشرق 
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 0202 زين اتصالت،شركة  إلعان( 11الشكل )

تضح أن ي األردنفي  اتعالنفي هذا المبحث وتحليلها لصورة المرأة لإل الباحثة،من وجهة نظر 

 اتإعالني ولم نرها ف واقعها،رت بعكس و  صُ حيث  ية،األردنهناك إشكالية في التقليل من شأن المرأة 

 .لخإ ... والتنمية واالقتصاد والسياسة تبرز دورها الحقيقي في التعليم

را  ورتها في الغرب وليس تعبيصأن تلك الصور تدرج صورة المرأة في نمطها و  أيضاويالحظ 

 عن قيمنا ومجتمعنا.
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 السابقة الدراسات ثانيا :

تم  تتعلق بموضوع الدراسة، حيث السابقة التيالعديد من الدراسات  إلى قامت الباحثة بالرجوع

 جاري،الت عالناإل ،عالناإلالدراسة ) بمصطلحات عالقةالتي لها والبحوث التركيز على الدراسات 

وذلك لضرورة التعمق في هذا الموضوع واالستزادة في ، الحالية قيد البحث (عالناإلصورة المرأة في 

تم  ة، حيثالحاليودعم الدراسة  وبيان اإلشكاليةالصورة  ستكمالوالتحليل المتغيرات المرتبطة به، 

  :زمنيا   األقدم إلىمرتبة من األحدث  دراسات عربية وأجنبية، وهي على النحو التالي إلىتقسيمها 

 : الدراسات العربيةأول  

صورة المرأة في إلعانات الصحف اإللكترونية،  بعنوان : " (0202 محمود،منى  )لعبدالجليل،دراسة 
 سيميائة"دراسة 

رية مواقع الصحف المص علىالمنشورة  اتعالناإل فيف على صورة المرأة هدفت الدراسة التعر  

عية، وقد الدراسات النو  إلىعبر اإلنترنت مع المقارنة بينها وبين واقع المرأة في المجتمع، وتنتمي 

، وتحددت عينة الدارسة في يواستخدمت األسلوب السيميولوج ،الكيفيالمنهج  ىاعتمدت عل

ها لصحيفتين هما: األهرام واليوم السابع، والتي تظهر في اإللكترونيالموقع  علىالمنشورة  اتعالناإل

/  0/6وتنتهي في  1109 0/4واضح وصريح خالل فترة زمنية بدأت من  بشكلصورة المرأة 

 أن:  إلى وتوصلت النتائج ،1109

 ية عالناإلغلب الصور أللغة العامية في رسائلها، وجاءت محل الدراسة استخدمت ا اتعالناإل

 ثابته.  كانتية عالناإلفي جميع الصور  الكاميرا حركة أن   كمامربع،  شكلعلى 

  ية من حيث نوع اللقطة، حيث استخدمت اللقطة القريبة ومتوسطة القرب عالناإلتنوعت الصور

هة المواج بزاويةجاءت  اتعالناإلغلب أ فيأن الصورة  كما، عالناإلوالطويلة بما يخدم أهداف 
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العادية، واستخدمت الخلفيات واأللوان باختالف أنواعها ودالالتها، وقد وظفت الوضعيات 

قناعه بالسلعة.  المستهلكفي سبيل إثاره اهتمام  كبير بشكلواإليماءات  والحركات   وا 

المعروضة لعبر وسائل اإللعام  اتلعاناإلصورة المرأة في "بعنوان:  (0202دراسة )الزهراني، 
 "العربية 

  :إلىهذه الدراسة  تهدف

  ة في وسائل المرئي اتعالناإلتحديد الصورة الذهنية النموذجية للمرأة التي يتم تقديمها من خالل

 اإلعالم العربية.  

  سلبي أوالمرأة بشكل إيجابي  تصو ر اتعالناإلمعرفة ما إذا كانت هذه.   

  التجارية. اتعالناإلالتحقق من أسباب الصورة السلبية األخيرة للمرأة في 

  أن: لىإتشير النتائج  األهداف.اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق هذه 

  قوية،نية صورا ذه تنشئفي وسائل اإلعالم العربية  المرأةالتي تحمل صورة  اتعالناإلتصميم 

 الصور.والتكرار يعزز تلك 

 تعزز صورة المرأة كجسد مثير اتعالناإل.  

  تؤجج تلك الصور عدم الرضا عن الذات والواقع وال تعكس الصورة الحقيقة للمرأة في المجتمع 

  التي تتمحور حول الرغبة في الكسب المادي وانخفاض  اتعالناإلتظهر المرأة بشكل سلبي في

 . عالناإلالتي تظهر في  المرأة لدىمستوى الوعي واإلدراك 
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–في اإللعانات العربية  MBCبعنوان: "صورة المرأة في فضائية  (0221 ولهلبت، )اشتيةدراسة 
 تحليلية"دراسة 

الرئيسية والسمات   MBCقناة اتإعالنالكشف عن صورة المرأة في  إلىلدراسة ا ههدفت هذ

 اة تحليلالمنهج الوصفي التحليلي، وأد استخدامعلى هذه القناة، تم  المرأةالتي تظهر فيها  اتعالنلإل

 أظهرت عرب.التي تظهر خالل بث برنامج صباح الخير يا  اتعالناإلالمضمون لعينة عشوائية من 

 : النتائج أن  

 ها.ص  التي تخ باألمورها حتى تلك التي ال تتعلق اتإعالنتستخدم المرأة في كافة  القناة 

  في المطبخ االعتياديتظهر القناة المرأة بصورة نمطية تقليدية كربة منزل ومكانها.  

  ها اتالنإعالحياء في كثير من  وتخدشتعزز القناة صورة المرأة كعنصر استهالكي ال أكثر

  .التجارية

  التوعوية، اتالنعاإلوالنساء الكبيرات في  السلعية، اتعالناإلتستخدم القناة النساء الشابات في 

 الخدمية.  اتعالناإلوالمراهقات في 

بعنوان: "اتجاهات طلبة الجامعات األردنية نحو صورة ( 0221 وغزو، لعمشة، )الشقران،دراسة 
 "كما تعكسها القنوات الفضائية العربية )دراسة مسحية( المرأة في اإللعانات

ي نحو صورة المرأة فية األردنالجامعات طلبة اتجاهات  ف علىالتعر   إلىهدفت  مسحية،دراسة 

يات ألولو ا ترتيبية واعتمدت الدراسة على نظر بية، العر  الفضائيةالقنوات كما تعكسها  اتعالناإل

ضمن إطار  حث استخداما  بمن أكثر مناهج ال باعتبارهمنهج المسح  ، واستخدمتنظري كإطار

اشرة بمالمقابلة ال جانب إلىالبيانات أسلوب لجمع ك االستبيانما استخدمت كة، يالدراسات الوصف

 .اناتيلملء الب يقةطر ك

  :إلىوتوصلت الدراسة 
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  ارية مقارنةالتج اتعالناإلمتابعة يتم من خاللها ة يلة إعالموسيقنوات التلفزة كأكثر استحواذ 

 األخرى.بوسائل االتصال واإلعالم 

 نواع واألعشاب كأكثر أة يالتقنس والموضة واألجهزة بة والمالياستحوذت المستحضرات الطب

 اتعالنإلا العربية هي تقدمها الفضائيات المفضلة التي اتعالناإلأكثر  متابعة، اتعالناإل

 المتضمنة صورة المرأة.  أوالمرأة  التي تعرضها
  ا ومخاطبته االهتمامولفت  االنتباهجاء العامل جمال المرأة ورشاقتها وقدرتها على جذب

وجاءت المرأة الفنانة والممثلة األولى من حيث  عالناإلعوامل نجاح  كأبرز اإلنسانيةللمشاعر 

 . اتعالناإلالظهور في 

 لمرأة في اإللعانات التلفزيونية"بعنوان: "استخدام ا( 0221دراسة )الخصاونه، 

ؤيا ر  ي وقناةاألردن التلفزيون اتإعالن المرأة فيالتعرف على استخدام  إلىالدراسة هدفت 

دريسية من وجهة نظر أعضاء الهيئة الت التجارية اتعالناإلالتلفزيونية لتحديد مدى استخدام المرأة في 

 األوسط،ق الشر  الزيتونة، اإلسراء، البترا، ية،األردن) ية التاليةاألردنالجامعات  العامالت فيالنساء 

  .لهذه المشكلة إليجاد حلول األهلية وذلكان العلوم التطبيقية، عم   اإلسالمية،العلوم 

مفردة من أعضاء الهيئة التدريسية من  411وقد تم تطبيق الدراسة الميدانية على عينة من 

ت استبانة لكل جامعة. واستخدم (51)النساء، وتم توزيعها بالتساوي على ثماني جامعات بواقع 

البسيطة،  والجداول المعياري، واالنحرافوالنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية،  التكرارات،الدراسة 

شارت . أللعينات المنفردة(One Sample T test) ر كما تم اختبار الفرضيات باستخدام اختبا

  أن: إلىالنتائج 

 تظهر بها المرأة على شاشة المحطتين كانت بدرجة متوسطة التي اتعالناإلعجاب باإل.   
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  متوسطة.بدرجة  جاء أيضاالتجارية  اتعالناإلدرجة تأييد ظهور المرأة في 

  بها المرأة التي تظهر اتعالناإل مكثف في المرأة بشكلوجود مبالغة في إظهار مفاتن . 

  جمالها التجاري هو عالناإلفي استخدام المرأة في  األكثر فاعليةالعامل . 

  ولغير مناسب أمر غير مقب التجاري بشكل عالناإلاستخدام جسد المرأة في.  

 "صورة المرأة في التصميم الجرافيكي  "بعنوان:  (0221ر )نو  ،البكدش دراسة

الكشف عن المراحل التاريخية التي أخذت به المرأة دورا  أوليا  كعنصر فني  إلى دراسةال تهدف

 بصري تشكيلي في الفنون الجميلة مقارنة بالعناصر الحية األخرى. 

كرمز  مواضيعها صورة المرأة جماليا  وتشكيليا  وبصريا  التعريف بالفنون اإلنسانية التي تناولت 

 فني داللي إبالغي.

 التالية: النتائج إلى الدراسة وخلصت

 ياءز أدى تسابق شركات ومؤسسات اإلنتاج اإلعالمي لترويج بيع السلع في أوروبا كاأل .0

تصميمه  انتشار نماذج إلىومستحضرات التجميل واألثاث والكهرباء وبعض المنتجات التجارية 

 أوفي حاالتها المجتمعية بوساطة النماذج  Manikaneتمثل صورة المرأة الذي استخدم 

ألول مرة في التاريخ في دولة الحضر في البالد العربية  311األمشق )المانيكان( الصناعي 

 .أكبر ليعم بصور جميع دول العالم

التجاري بتقديم أبحاث ودر وحمالت  دأب علماء النفس بتمويل من بعض شركات اإلنتاج .1

سي البعد النف إلىوذلك دون النظر  ها،اتإعالنية منافسة كان للمرأة دور هام في نماذج إعالن

ومكانتها  ،قد تمس كرامة المرأة اتإعالنخاصة في  ،واالجتماعي للمرأة التي تتلقى تلك السلع

  .الدماغية( اتعالناإلمثل ) االجتماعية في أوروبا والعالم
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ات مصم مالو  اتعالناإلأما في شرق وجنوب البحر األبيض المتوسط بقيت صورة المرأة في جميع 

 الخاصة بالسلع التي تستخدمها المرأة.   اتعالناإلات األوروبية وخاصة مصم متقلد ال الجرافيكية

 "بعنوان: "صورة المرأة في إلعانات الفضائيات العربية( 0221، دراسة )زغدي

 معرفة: إلىهدفت الدراسة  الوادي، المجاهدين بواليةحي  النساء في عينة مندراسة ميدانية على 

ائية القنوات الفض إعالنأسباب ودوافع استخدام المرأة في  تحديد، عالناإلبعالقة استخدام المرأة 

 اتعالنإالتلفزيون صورة المرأة في  عالنوالوقوف على الجوانب اإليجابية والسلبية لإل .العربية

 استخدام تم. الوادي بوالية المجاهدينعلى عينة من  ميدانيةنساء بحي دراسة  العربية الفضائيات

 المقابلة،و  المالحظة خالل من المعلومات جمع تم الميدانية، الدراسات في التحليلي الوصفي المنهج

 . امرأة (011) العينة حجم وبلغ سؤاال، 13 على احتوى الذي واالستبيان

   أن:أثبتت النتائج 

  (.%55)بة االنتباه بنس جسدها لشدالفضائيات العربية هو استغالل  اتإعالناستخدام المرأة في  

 (.%66.49ة )عنصر جذب قوي بنسب عالناإلفي  أنها صورتها 

  هي طريقة تقديمها للمنتوج  (%15)التلفزيوني بنسبة  عالناإلالجانب المثير في المرأة التي تقدم

 اإلغراء.مما يدل فيه على جانب 

 عدم التركيز و  الفضائيات العربية تشارك في تشويه صورة المرأة واعطائها صورة دونية وغير الئقة

  (.%15)نسانيتها بنسبة ا  على جوهرها و 

  ألنهافة والمنتجات المختل لترويج البضائعمناسبة  كوسيلة عالناإليتم استخدام صورتها في 

 (.%15)بنسبة  األكثر إقناعاعلى قرار الشراء والعنصر  التأثيرعنصر فعال في 
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 ( وذلك لعدم توافق تقديم % 66.61)مرفوضة بنسبة بلغت  عالناإلومشاركة المرأة في  امتهان

  .والعادات والتقاليد األخالقمع الدين و  اتعالناإلفي  عالناإلفي  المرأةصورة 

 ي"لعاناإل"إشكالية توظيف صورة المرأة في المطبوع ( بعنوان: 0222) الجبوري، خليفدراسة 

رت وقد اقتص ي.عالناإلالمطبوع  المرأة فيالكشف عن مدى توظيف صورة  إلىالدراسة هدفت 

، Pele Postحدود البحث الزمانية والمكانية على اإلصدارات من الملصقات التجارية المحلية لشركة 

في محافظة  1101 – 1119التجارية للعام  اتعالنوشركة زين لالتصاالت وجريدة وسيط العراق لإل

 نينوى بالعراق.  

 ا تجاريا  إعالن 15وتكون مجتمع الدراسة من  التحليل،اعتمد الباحث المنهجي الوصفي ألغراض 

( نماذج، مطبوع جريدة وسيط العراق بواقع 5بواقع ) ، Pele Postمطبوع شركة :لثالث شركات وهي

( نموذجا. وتكونت عينة الدراسة من ثالثة 03( نماذج، مطبوع شركة زين لالتصاالت بواقع )1)

 لتالية:اتصاميم مختلفة المضامين. اعتمد الباحث استمارة التحليل كأداة للدراسة والتي شملت الفقرات 

وصلت واألبعاد العملية لبناء الصورة. وت التصميمية،س والعالقات ساأل للفضاء،الخصائص المظهرية 

 ها: العديد من النتائج أهم   إلىالدراسة 

  ي بوصفها وحدة رئيسية في إنجاح الرسالة عالناإلأسهم توظيف صورة المرأة في المطبوع

حكام عالقتها التصميمة مع العناصر األخرى، وامتالكها طاقة تعبيرية لها القدرة  ية،عالناإل وا 

 حاسيسه نحوها. أعلى تحريك مشاعر المتلقي و 

  تقدم نفسها في نمطين دالليين أساسيين هما: الداللة الظاهرة، والدالالت الخفية.  المرأةإن صورة 
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  التي  ي يعزز صلتنا بحضارتنا العربيةعالناإلصورة المرأة العربية في المطبوع  توظيفاعتماد

هويتها بكل معطياتها الحضارية التي ما تزال تأثيراتها في العديد من  أوتحمل خصوصيتها 

 الحضارات بما فيها الحضارة األوروبية المعاصرة.

  ن أوإن جمال الصورة في التصميم يتوقف على تركيب  بنية كل موضوع تصميمي على حدة، وا 

ن أكشأن األعمال الفنية عموما ، إذ حتى مضمونه،  أونية ال تقوم على جمال الشكل، هذه الب

 فعية هي أحد أجزاء بيئة التصميم.القيمة األدائية الن

يين من استخدام المرأة في األردنموقف المستهلكين  " بعنوان: (0220كريم، حمزة سالم )دراسة 
 " لعاناإل

  :إلىهدفت الدراسة 

 المرأة ورةص ي من الذكور تجاه استخداماألردنف على العوامل التي قد تؤثر على المستهلك التعر   (0

 .عالناإلفي 

 .عالناإلفحص الموقف العام للمستهلكين تجاه استخدام النساء المثيرات في  (1

ن الذين للدراسة. تم أخذ المستطلعي كأداة واالستبانة التحليلي،الدراسة المنهج الوصفي  استخدمت

مجموعات ديموغرافية مختلفة من حيث المستوى التعليمي والحالة االجتماعية والمهنة في  إلىينتمون 

االعتبار في الدراسة. كان إطار أخذ العينات للدراسة من المستهلكين الذكور الذين يعيشون في غرب 

 ء بسيط ألخذ العينات العشوائية. تم ملء االستبيانات منعمان. الختيار المستجيبين، تم اعتماد إجرا

 .شخصا  ( 451)قبل المستجيبين. وبلغ العدد اإلجمالي للمجيبين 

ي التأثير في موقف المستهلك تجاه استخدام النساء ف إلىكشفت النتائج عن أربعة عوامل تميل  (0

للثقافة والسيطرة والعاطفة تأثير كبير على موقف المستهلك تجاه استخدام المرأة في  عالناإل

 .عالناإل



85  
 

لم يكن هناك تأثير كبير على ظهور المرأة على موقف المستهلك تجاه استخدام المرأة في  (1

 . عالناإل

 يون من الذكور فضح واستغالل وعرض المرأة وصورتهااألردنبشكل عام، عارض المستهلكون  (3

 التجارية.    اتعالناإل أوفي الدعاية 

قرار  التجاري لعلى لعاناإلأثر ظهور المرأة في " بعنوان: (0221الد توفيق )دراسة العساف، خ
 "الميسرة الستهاكيةحالة دراسية للسلع  –ي األردنشراء المستهلك 

ار التجاري على قر  عالناإلف على مدى تأثير ظهور المرأة في التعر   إلىالدراسة  هدفت هذه

الة والوسيلة التعرف على اهمية الرس إلى باإلضافةهذا  الميسرة. ستهالكيةاالية للسلع األردنشراء المرأة 

 الشرائي.ية في التأثير على اتخاذ القرار عالناإل

دارية في جامعة الزرقاء تم طالبة من كلية االقتصاد والعلوم اإل (051)وقد شملت الدراسة  

لبحث احصاء الوصفي التحليلي لوصف متغيرات ساليب اإلأوتم استخدام  عشوائية.قصدية  اختيارهم

 .(SPSS)حصائي رنامج اإلبخالل استخدام ال من

 : إلىلت الدراسة توص  

 كان منطقيا ويدل على جودة المنتج يؤثر بأثر بالغ إذاالمعلنة طريقة الكالم الذي تستخدمه المرأة  .0

  .القرار الشرائي مقارنة على

قل أ ، وأنهاعاليةتؤثر في القرار الشرائي بدرجة  الرشاقة والجمال والمالبس والشهرة والحركات ال .1

 . جابات المستجيباتإنسبة من خالل 

التجارية لها أثر بارز في اتخاذ القرار الشرائي للمرأة  اتعالناإلية في عالناإلاختيار الوسيلة  .3

 ية. األردن
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 األجنبية الدراسات :ثانيا  

 Didem Zeynep BAYAZIT, (2020). Study titled:  

"The deconstruction of Women Image through Advertising" 

 :إلىالتي هدفت  ،لعاناإلتفكيك صورة المرأة في 

 ي كأداة فعالة. إعالني من خالل إنشاء محتوى عالناإلالتركيز على عملية االتصال  .0

أة ي والجدال حول كيفية التقليل من أهمية المر عالناإلأهمية موضوعات المحتوى  إلىلفت االنتباه  .1

   وجنسية.على أنها أشياء غير كفؤة وغير مجدية  عالناإليتعلق بصورة المرأة في 

 المالئمةطريقة العينة  النوعي باستخدامالتحليل  الدراسة منهجيةاستخدمت 

 (Convenient Sampling )ا من قطاعات مختلفة في إعالن 15تكونت من  العينات والذي ألخذ

  يلي:تركيا. توصلت النتائج لما 

  دة فعالية كجسد لزياهو أحد أقوى الصور التي ُتستخدم في الغالب  اتعالناإلتصوير المرأة في

 .مبيعات المنتجات ومعدل عالناإل

  غراء( وت )جسدتروج عن قصد إلضفاء الصفة الموضوعية على النساء  اتعالناإلمعظم شويه وا 

 .المجتمع تقدمهن فيمنع و  صورتهن

  المجتمع لقيم وفقا   اتعالناإلال تمثل صورة المرأة السلبية في.  

 Bell, Kathryn (2016). Study titled:  

 “Social Media and Female Body Image” 

دراك الفرد  تحليل إلىهدفت الدراسة  الروابط بين وسائل التواصل االجتماعي المتاحة المتزايدة وا 

لجسده فيما يتعلق بما يشاهده في رسائل الوسائط االجتماعية والصور. ينصب التركيز الرئيسي على 

صورة الجسد األنثوي وما إذا كانت وسائل التواصل االجتماعي تسبب صورة سلبية عن الجسد وعدم 
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اتهن تصو ر د أم ال. تم إنشاء مسح لجمع البيانات عن طالبات الجامعات الحاليات و الرضا عن الجس

 عن صورة الجسد.

كانت المشاركة في االستطالع مجهولة الهوية وطوعية. كانت المشاركات من طالبات جامعات 

في جامعة  Phi Sigma Sigmaوأعضاء في نادي نسائي  عام ا (13)و (01)تتراوح أعمارهن بين 

تم جمع وتحليل أبحاث إضافية من المصادر  المسح،بيانات  إلىية بريدجووتر. باإلضافة وال

 األكاديمية والمقاالت والكتب التي تدعم سؤال البحث بشكل أكبر.

أن هناك عالقة بين وسائل التواصل االجتماعي وصورة الجسم السلبية، لكن  إلىخلصت النتائج 

ورة سلبية عن الجسد بشكل مباشر. كانت معدالت صورة وسائل التواصل االجتماعي ال تسبب ص

الجسم السلبية بين مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي أعلى بناء  على استيعاب المستخدم للرسائل 

سد زادت احتمالية تعرضهم للصورة السلبية عن الج الداخلي،والصور. كلما ارتفع مستوى االستيعاب 

 وعدم الرضا عن الجسد.

 Jelena Stanković, Radmila Živković, Tamara Marić, Jelena Gajić 

(2018), study titled: 

“Effects of Women representation in Advertising on Customers’ 

Attitudes” 

  :على فالدراسة التعر  هدفت 

التجارية على مواقف العمالء، وتحديدا مراقبة مواقف  اتعالناإلأثر التمثيل المتكرر للمرأة في  .0

نشورة في التي تبث على التلفزيون والم اتعالناإلالمستهلكين في صربيا من تمثيل النساء في 

 الصحافة. أووسائل اإلعالم اإللكترونية 

 ة.التجاري اتعالناإلأنواع النساء اللواتي يظهرن في  إلىنظرة المستهلكين التحقق من  .1
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الدراسة فرضية مفادها أن "الطرق الحديثة التي يتم من خاللها استخدام المرأة وتمثيلها  اختبرت

يمكن أن تخلق صورة سلبية عن المرأة في المجتمع، من جوانب مظهرها وأدوارها  اتعالناإلفي 

 وقيمها.

 بشكل يومي اتعالناإلمجيبين من المستهلكين الذين شاهدوا  (019)تكونت عينة الدراسة من 

ذكور.  ( %31)و إناث،من المبحوثين  (%63)من خالل وسائل اإلعالم اإللكترونية والصحافة. كان 

 إلكترونيا   (19)ومستجيب ا  (11)ت ضم   شخصية،ي والنوعي مقابلة الدراسة المنهجين الكم   استخدمت

 عبر الفيسبوك.

 أظهرت النتائج ما يلي:

 40%  التجارية ترك لهم انطباع ا إيجابي ا اتعالناإلمن المستجيبين يرون أن تمثيل المرأة في . 

 31%  قلها.ية وطريقة نعالناإلمن المستجيبين ليس لديهم رأي معين، وأسباب ذلك هي الرسائل 

 91%  في رأيهم، تظهر في أغلب األحيان نوع ا واحد ا فقط من اتعالناإلمن المشاركين، أن ،

  كذلك،يرتدون مكياج كامل ويرتدون مالبس أنيقة، مع مظهر وبشرة مثاليين.  -ساء الن

 11%  زيينيهتيظهرن كأشياء  اتعالناإلمن المستجيبين يعتبرون أن النساء اللواتي يظهرن في 

التأكيد على استخدام النساء كأغراض زينة  خدمة معلن عنها، أي أنهم اتفقوا مع أوتروج لمنتج 

المنتجات التي كانت المجموعة المستهدفة من  اتإعالن، ال سيما في حاالت اتعالناإلفي 

 الرجال.

 16%  ع م وجوههن،تظهر في الغالب نساء دون آثار الشيخوخة على  اتعالناإلأنهم اعتبروا أن

 إرسال رسالة للمستهلكين مفادها أن نموذج المظهر الشاب مفضل على التصوير الواقعي للمرأة.
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  ل عنه من قب عالناإلأفضل إذا تم  سيباع بشكل أن المنتجوافق على  (%10)من أن على الرغم

 لديهم رأي بأن هذا العامل لن يؤثر عليهم للشراء. ومع ذلك كانفتاة جميلة وجذابة تخلق مفارقة، 

 بـ:أوصت الدراسة 

 التجارية. اتعالناإل المستخدمة فيوتطوير الوسائل  وضع القوانين (0

 التجارية ضمن حدود معينة مقبولة.  اتعالناإلالمرأة في  استخدام تمثيلالحفاظ على  (1

 التجارية. اتعالناإلالجاذبية الجنسية بصري ا ولفظي ا في  استخدامحظر  (3

يجب أن تدرك الشركات المسؤولية الضخمة التي تقع على عاتقها تجاه المستهلكين من النساء،  (4

وأن تتحمل مثل هذه المسؤولية كتحدي إنساني في تشكيل شخصياتهم وموقعهم االجتماعي الذي 

تالي ية صحية، وبالإعالنمع خلق بيئة  أخالقية،من شأنه أن يحفزهم على التصرف بطريقة 

 مجتمع صحي.

 Lynn J Jaffe and Paul D Berger (2012), study titled: 

“The Effect of Modern Female Sex Role Portrayals on Advertising 

Effectiveness” 

أشياء جنسية النساء ك تصو رالتلفزيونية التي  اتعالنكان التعرض لإل إذافحصت هذه الدراسة ما 

ا متحيز ا إعالن 05يتسبب في زيادة عدم الرضا الجسدي بين النساء والرجال. تعرض المشاركون لـ 

. اتعالناإلحالة عدم تحكم في  أوا غير موجود، إعالن 11 أوغير جنسية،  اتإعالن 5وجنسي ا 

ي متحيزة جنسيا  حكمن على حجم أجسادهن الحال اتعالنكشفت النتائج أن النساء اللواتي تعرضن إل

بأنه أكبر وكشف عن وجود تباين بين أحجام أجسامهن الفعلية والمثالية )مفضلين جسم ا أنحف( 

العواقب  المناقشة على رك زية. تإعالنالة بدون ح أومقارنة بالنساء الالئي تعرضن لحالة غير موجودة 

 التلفزيونية النمطية للجنسين. اتعالنالمعرفية، والسلوكية للتعرض لإل

https://www.warc.com/fulltext/jar/images/6312a1.htm
https://www.warc.com/fulltext/jar/images/6312a2.htm
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 اتعالنإلا. تم استخدام عالناإلبفحص تأثير تصوير دور المرأة الحديث على فعالية  ام البحثق

المطبوعة لمنتج غذائي. يكشف التحليل أن التصوير المتساوي هو تصوير الدور األكثر فاعلية بين 

العديد من شرائح السوق النسائية. تم استخدام نظرية الموارد االقتصادية والنظرية االجتماعية لتطوير 

ة المختلفة على سائيالفرضيات وشرح تأثيرات التفاعل المهمة بين تصوير األدوار وقطاعات السوق الن

 .عالناإلفعالية 

متحيزة جنسيا  حكمن على حجم أجسادهن  اتعالنكشفت النتائج أن النساء اللواتي تعرضن إل

 رك زلتناقض تاالحالي وكشف عن وجود تباين أكبر بين أحجام أجسامهن الفعلية والمثالية وكشفوا عن 

نمطية ة الالتلفزيوني اتعالنية للتعرض لإلالمناقشة على العواقب المعرفية، والسلوكية، والسلوك

 للجنسين.

 Sunita, Kumar (2017) study titled: 

"Representation of Women in Advertisements" 

ضفاء  تصو رالغرض األساسي من هذا البحث هو فهم  الناس عن النشاط الجنسي الصريح وا 

-عبر العصور. من خالل إثبات المحتوى بكل من  اتعالناإلالطابع الشخصي على النساء في 

الشائعة الحالية والدراسات السابقة التي تم إجراؤها، تحلل الورقة البحثية االختالف في  اتعالناإل

بين األجيال وتسليط الضوء على التحول المتعمد في التركيز من قبل العالمات  اتعالناإل تصو ر

النماذج في ميالدي. تعتبر النساء بشكل خاص عرضة  إلىة التجارية من ميزات العالمة التجاري

الستخدام المعلن لتمثيل األشخاص كرموز، كما أنهن ضعيفات نسبي ا بسبب هيمنة الذكور في مجتمع 

 اليوم.
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الجذابة  تاعالناإلاكتساب نظرة ثاقبة من الناحية المفاهيمية عن الدور الذي تلعبه النساء في 

 .اتعالناإلالمستهلك تجاه هذه  تصو رجنسي ا وفهم 

 .من التسعينيات حتى اآلن اتعالناإلفهم أعمق لتصوير المرأة في  إلىللوصول 

المنهجية: تتفهم الدراسة دور المرأة ككائنات جنسية من خالل تقنيات التحليل النوعي مثل مراجعة 

 .اتعالناإلاألدبيات وتحليل 

حول النشاط الجنسي الصريح، وعلى الرغم من  يساعد البحث في تحليل وجهة نظر المستهلك

خدام الصارخ أن االست أيضا  أننا وجدنا أن استخدام الجاذبية الجنسية يجذب المستهلكين، فمن المعتقد 

لمثل هذه الموضوعات يبني صورة سلبية عن العالمة التجارية في أذهان المستهلكين. تظهر الدراسة 

تستهدف بشكل أساسي مجموعات الشباب التي لديها منظور أوسع  اتعالناإلكيف أن هذه  أيضا

ا.  وعقلية أكثر انفتاح 

البحث الحالي، فإن تقنيات البحث المختلفة النوعية مثل مقابالت  إلىمن أجل إضافة قيمة 

ة ستمنح الباحثين نظرة ثاقبة على عقلية المستهلك. عالوة على ذلك، في المستقبل، رك ز المجموعة الم

ور على مدى العقود الثالثة الماضية الكتساب منظ اتعالناإليمكن إجراء دراسة أكثر تفصيال  لتحليل 

 .عالناإلحول عملية التفكير المتطورة للمستهلكين وتغيير نمط 

 Shyama Kumari, Shradha Shivani (2015) study titled: 

“Female Portrayals in Advertising and Its Impact on Marketing 

Communication—Pieces of Evidence from India" 

ه على وتأثير  عالناإلتصوير اإلناث في تقييم إجابات المستهلك تجاه  إلىهدفت الدراسة 

 مستجيبا   451)الرسائل( ومدى مالئمة استراتيجية هذه الرسائل، تألف مجتمع الدراسة من االتصاالت 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0258042X15578022
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0258042X15578022
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في مدينة دلهي في الهند، واستخدمت  ةسن 15 – 11يتألفون من الذكور واإلناث في الفئة العمرية 

 االستبيان كأداة للدراسة. 

لتالية: تفضيل ا في األبعاد عالناإلتم تقييم استجابات المستهلكين لفهم تأثير صور اإلناث في 

ية العالمة التجار  ومصداقيته(، والموقف تجاه عالناإل)اإلعجاب ب عالناإلوالموقف تجاه  ،عالناإل

العالمة  وصورة، التعرف على العالمة التجارية، العالمة التجاريةتذكر التجارية، لعالمة با )اإلعجاب

 التجارية( ونية الشراء.

تم ، أيضا  لمستهلك، اكما تم تقييم العوامل الديموغرافية لتقييم تأثير تصوير اإلناث على تقييمات 

واالرتباط  Tتم استخدام تحليل التباين واختبار ، و تطوير واختبار عدة فرضيات في هذه الدراسة

 واالنحدار الختبار الفرضيات.

ومصداقية  ،عالناإلب باإلعجابيرتبط  اتعالناإلأن تصوير اإلناث في  إلىتشير نتائج الدراسة 

وتذكر العالمة التجارية  التجارية،والتعرف على العالمة  التجارية،العالمة بعجاب اإلو  ،عالناإل

ول نتائج جديدة ح إلىالشراء، واشارت الدراسة وله تأثير أقل على نية  التجارية،وصورة العالمة 

 االتصال. وتأثير التجارية  اتعالناإلفي تصوير اإلناث 

عادة حجز  أوأنه يجب على المعلنين  إلىتشير الدراسة كما  ممارسي التسويق مراجعة وا 

اهيرها لجم ويمكن تحديدهاية من أجل جعل اتصاالتهم أكثر واقعية عالناإلرسائل استراتيجية ال

 القيود.وضع بعض  معالمستهدفة. 
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 Yorgos C. Zotos, Eirini Tsichla (2014) study titled: 

"Female Stereotypes in Print Advertising: A Retrospective Analysis" 

 .المطبوعة: تحليل بأثر رجعي اتعالناإلالقوالب النمطية النسائية في 

 المطبوعة، تاعالناإلتبني نظرة شاملة لظاهرة القوالب النمطية لإلناث في  إلىتسعى هذه الدراسة 

ألدب والقيام بفحص شامل لتيار ا ،عالناإلو وتحليل التفاعل بين الصور النمطية  أصولها،وتتبع 

 ومعالجة القضايا المنهجية واقتراح االتجاهات لمزيد من البحث. المعين،

 ،أجل الكشف عن أنواع معينة من الصور النمطية استخدمت الدراسة التحليل الكمي للمحتوى من

يتم اختيار تحليل المحتوى ألنه يشكل "تحليال  كمي ا تلخيصي ا للرسائل التي تعتمد على الطريقة و 

 الصالحية،و  والموثوقية، األولي،والتصميم  الذاتية،الهتمام بالموضوعية / بين بما في ذلك ا العلمية،

يق الصلة يعتبر تحليل المحتوى وث ذلك،واختبار الفرضيات". عالوة على  والتكرار، التعميم،وقابلية 

بسياق معين ألنه يقدم للباحثين في مجال النوع االجتماعي مجموعة من األدوات المفيدة لدراسة 

نتائج ال إلىتوصلت الدراسة  سائل التي تحتوي على معلومات حول الجنس وأدوار الجنسين. الر 

 التالية:

 فيه ندرة في البحث.  تصوير دور اإلناث اتجاه حديث يظهر 

 اتعالنإلافي القوالب النمطية النسائية في بين الثقافات  ر االختالفات المجتمعية واالختالفتؤث 

  .المطبوعة

  هي مسافةو  هيكال  اجتماعي ا باألبعاد الخمسة التالية التي تلخص االختالفات المجتمعيةح ااقتر 

الذكورة / و  المدى،والتوجه قصير المدى / طويل  الجماعية،والفردية /  اليقين،وتجنب عدم  القوة،

 األنوثة.

 األدوار االجتماعية للجنسين.  هناك تمييز واضح بين  
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  انت بلد ذكوري )الواليات المتحدة( كبوضوح، في ر الجنسين غير محددة أدوا النسائية،في البلدان

 المرأة تظهر بشكل متكرر في األدوار الزخرفية مقارنة بالدولة األنثوية )السويد(.

 اإلناث في كثير من األحيان على أنها أشياء جنسية وأقل في األدوار المهنية في بلد  يتم تصوير

 رنة بالدولة األنثوية. ذكوري )المملكة المتحدة( مقا

  األخرى، لذا أوصت الدراسة بالمزيد من البحث في هذا األدلة المتضاربة بشأن صور اإلناث

 الموضوع.  

 Nicola Döring & Sandra Pöschl (2006) study titled: 

"Images of Men and Women in Mobile Phone Advertisements  "  

A Content Analysis of Advertisements for Mobile Communication 

Systems in Selected Popular Magazines. 

الخاصة بأنظمة  اتلعاناإلتحليل محتوى  :الهاتف المحمول اتإلعان فيصور رجال ونساء 
 .التصالت المتنقلة في مجات شائعة مختارة

المطبوعة ألنظمة  اتعالناإلالدراسة الحالية لتحليل الصور النمطية للجنسين في هدفت 

 . ماالتصاالت المتنقلة في المجالت الشعبية األلمانية المخصصة للرجال والنساء والقراء بشكل عا

المتغيرات األخرى التي تمت دراستها هي البيئة التي يتم فيها تصوير الرجال والنساء وأنواع المجالت 

 . اتعالناإلالمختلفة التي ظهرت فيها 

 .عمل جوفمان لتحليل المحتوى الدراسة إطار عمل جوفمان لتحليل المحتوى في إطاراستخدمت 

ا مطبوع ا ألنظمة االتصاالت المتنقلة من المجالت األلمانية الشهيرة إعالن 013تم جمع ما مجموعه 

 ،في ثالث فئات: الرجال والنساء والقراء بشكل عام 1113يوليو  إلى 1110التي تم نشرها من يوليو 

 . تصدر شهريا  كل عدد من مجالت الرجال والنساء التي فحص  إلىاإلضافة ب
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ا لذكر  001صور  ا،إعالن 013من أصل  أكثر( من  أومجموعة )شخصان  أو أنثى، أونموذج 

أجزاء منعزلة من الجسم )مثل اليدين والساقين(. تم ترميز كل شخص تم تصويره في  أو األشخاص،

صورة ألشخاص. في أربع حاالت لم يتم  114عينة من  إلىمما أدى  منفصل،ا بشكل إعالن 001

لذلك تم استبعاد هؤالء من التحليل اإلضافي. وبذلك تكونت  المصور،التعرف على جنس الشخص 

ا 111العينة النهائية من   . شخص 

  أن: إلىلت الدراسة توص  

  على األقل في  واسع،الصور النمطية )مثل اللمسة األنثوية( ال تزال مستخدمة على نطاق

 . الهاتف المحمول اتإعالن

  على األقل في أنظمة االتصاالت المتنقلة ،عالناإلالصور النمطية للجنسين ال تزال شائعة في . 

 ظهار األنثوية،ة الوسائل األكثر دقة للتأكيد على القوالب النمطية الجنسانية: اللمس بتسامة اال وا 

 . عاليالضحك ال أوواسعة ال

  تظهر النساء  ثبحي-هناك وسيلة أخرى لتطبيق القوالب النمطية وهي تقديم النساء بمالبس كاشفة

 . درجة أعلى من العري من الرجال

 الجنسانية.المتنقلة هو وسيلة لمواجهة القوالب النمطية  تصاالتاال إعالن 

 Claudia Rosa Acevedo, Jouliana Jordan Nohara, Ana Laura Arruda, 

Helenita R. Da Silva Tamashiro (2011) study titled: 

"How Women Are Depicted In Ads? A Content Analysis Study with 

Brazilian Advertisements" 

 .البرازيلية اتلعاناإل؟ دراسة تحليل المحتوى مع اتلعاناإليف يتم تصوير النساء في ك

بشكل و ، اتعالناإلها تصو ر فحص األدوار النسائية التي  الغرض الرئيسي من هذه الدراسة هو

 خالل مع منتم تقديمها للمجت ما هي الرسائل المتعلقة بالمرأة تحديد ا، اإلجابة على األسئلة التالية:أكثر 
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 ؟ هل تغيرت هذه الصور خالل العقود الماضية؟ عالناإلخالل 

عام  إلى 0913التجارية البرازيلية من عام  اتعالناإللمحتوى  اتبعت الدراسة التحليل المنهجي

1111 . 

 التجارية البرازيلية التي حصلت على اتعالناإل تكون مجتمع الدراسة عن طريق سحب عينة من

 العينة االحتمالية.  باستخدام إجراء جائزة في المهرجانات الدولية والوطنية

ء  تم تطوير الفئات والقواعد التشغيلية المستخدمة في الدراسة بنا، اختيار خمسة وتسعين قطعةتم 

بثالث  تاعالناإلاقترحت هذه الدراسة أن يتم تصوير الصور األنثوية في  البحوث السابقة.على 

 غيرت؛تبعض الصور المحددة قد  النتائج أنطرق مختلفة: الصور النمطية والمثالية والجمع. أظهرت 

 فقد استمرت في أن تكون نمطية ومثالية. ذلك،ومع 

 Salem, M.Z, Baidoun, S, Walsh, G. and Sweidan N. (2011) study titled: 

"The effect of female portrayal in advertising on the Palestinian females 

purchase decision" 

 " لعلى قرار الشراء للمرأة الفلسطينية لعاناإلأثر صورة المرأة في  ”

على قرارات الشراء  اتعالناإلالغرض من هذه الدراسة هو فحص تأثير تصوير اإلناث في 

للمستهلكات الفلسطينيات. تم اختيار التلفزيون ووسائل اإلعالم عبر اإلنترنت كوسيلة للدراسة. على 

 .اتعالناإلالبعد لإلناث في وجه التحديد، يفحص الباحثون الصورة الجنسية أحادية 

استخدمت الثقافة كعدسة تفحص الدراسة من خاللها العالقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة فيما 

مشارك ا فلسطيني ا من خالل  395يتعلق بموضوع هذه الدراسة. جمعت الدراسة البيانات األولية من 

 استبيان.
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 اتعالنإلاتغير المستقل )الصورة الجنسية لإلناث في وكشفت نتائج الدراسة أن هناك عالقة بين الم

الصادرة من دول أجنبية( والمتغير التابع )قرار الشراء للمستهلكات الفلسطينيات(.  اتعالناإل-األجنبية 

ذلك، وجدت الدراسة أن االختالفات الثقافية بين فلسطين والدول األجنبية األخرى لها  إلىباإلضافة 

 عنه. عالناإلات للمنتج الذي يتم المستهلكات الفلسطيني تصو رتأثير سلبي على 
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 :الثالث الفصل
 واإلجراءات الطريقة
تخدمة، دوات المس، وعينتها، وطريقة اختيارها، واأليتضم ن هذا الفصل وصف ا لمجتمع الدراسة

جراءاتها والطرق اإلحصائي ة التي ستستخدم في تحليل البيانات  وصدقها وثباتها، ومتغيرات الدراسة وا 

 واستخراج النتائج. 

 الدراسة منهج

من خالل جمع  Descriptive Analyticalاستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي 

على نتائج البيانات وتحليل الفرضيات ومن ثم االجابة على اسئلة وفروض  المعلومات اعتمادا  

قة السابالنظري والدراسات  على اإلطارحيث تم وصف جوانب الظاهرة من خالل االعتماد  الدراسة،

بل الباحثين ق دراستها منتناولت موضوع البحث في الفصل الثاني لتحديد الجوانب التي تمت  التي

رضيات الفالباحثة من وضع مجموعة من  مما مكن دراسة، إلىانب التي ال تزال بحاجة السابقين والجو 

 استنتاجات حول إشكالية توظيف إلىالظاهرة المدروسة في محاولة إليجاد إجابة لها. والتوصل  حول

ام ي وبعد تفريغ البيانات وتصحيحها، ومن ثم تحليلها باستخداألردنالتجاري  عالنصورة المرأة في اإل

 ((SPSS Statistical Package for Social Studiesحزمة 

 الدراسة ولعينة مجتمع

تم و  في األردن،ات التجارية المعاصرة عالنمجتمع البحث في اإل من لدراسةتكون مجتمع اي

 اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة كعينة الدراسة.

 التي حصلت عليها الباحثة من خالل ستجاباتاالمن خالل  المتيسرة،بالطريقة  فردا( 109)تم اختيار

 :الرابط
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeQKd0O47zZgqEQ33RUC
Rog1Vee9Revcgza5j9OCLucT2c2g/viewform?usp=sf_link  

بعد فرز و  كورونا،ظل جائحة  شخصية فيعقد مقابالت ألسباب عملية منها صعوبة  تإذ اختير 

( استجابة، 109االستجابات على فقرات اداة الدراسة، تبين أن  عدد االستجابات التي اكتملت )

يد االستبانات الصحيحة تم توزيع وبعد االنتهاء من تحد(، 109وبالتالي أصبح عدد أفراد الدراسة )

 :فرادها حسب خصائصهم الشخصية والوظيفية وعلى النحو التالي أ

 لعينة الدارسة حسب الجنس د افر توزيع أ

هم من فئة  االفرادأن أغلب ( 1)توضح المعطيات الخاصة بمتغير الجنس الواردة بالجدول 

ذكر وبنسبة  19في حين بلغ عدد الذكور ( %63)أنثى وبنسبة مئوية  041إذ بلغ عددهن  اإلناث

 .اإلناثهذا يدل على أن مجتمع الدراسة غالبيتهم من  (% 36)مئوية 

 (: توزيع افراد الدراسة حسب الجنس1-2) جدولال

  الجنس
صورة المرأة في 

ات التجارية لعاناإل
 العالمية

صورة المرأة في 
ات التجارية لعاناإل

 العربية

صورة المرأة في 
ات التجارية لعاناإل

يةاألردن  

 ذكر
 3.75 3.34 3.22 الوسط الحسابي

 79 79 79 العدد
 792. 749. 762. النحراف المعياري

 انثى
 3.63 3.39 2.89 الوسط الحسابي

 140 140 140 العدد
 781. 793. 890. النحراف المعياري

 الكلي
 3.67 3.37 3.00 الوسط الحسابي

 219 219 219 العدد
 785. 776. 859. النحراف المعياري
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 حسب العمر  المستجيبين أفرادتوزيع 

للمشمولين بالدراسة، إن أغلب  والمتعلقة بالعمرالتالي، ( 0-3)تبين من معطيات الجدول رقم 

فرد وبنسبة مئوية تقدر بي  010إذا بلغ  (،سنة 41أقل من  – 31 من) األعمارهم من فئة  األفراد

عينة الدراسة، في حين كان أدنى  ألفرادلفئات العمر  األخرىوهي أعلى من النسب المئوية  % 55

 .(%4(وبنسبة مئوية ( سنة 11من  أقل)األعمار من فئة  9عدد هم 

: توزيع افراد الدراسة حسب العمر(1-0جدول )ال  

  العمر
صورة المرأة في 

ات التجارية لعاناإل
 العالمية

صورة المرأة في 
ات لعاناإل

 التجارية العربية

صورة المرأة في 
ات التجارية لعاناإل

يةاألردن  

 00أقل من 
 سنة

 3.78 3.67 3.00 الوسط الحسابي
 9 9 9 العدد

 972. 1.118 1.000 النحراف المعياري
 – 00من 

 12أقل من 
 سنة

 3.45 3.36 2.94 الوسط الحسابي
 33 33 33 العدد

 1.092 783. 899. النحراف المعياري
 – 12من 

 12أقل من 
 سنة

 3.79 3.45 3.12 الوسط الحسابي
 121 121 121 العدد

 622. 730. 832. النحراف المعياري

 سنة فأكثر
40 

 3.54 3.18 2.79 الوسط الحسابي
 56 56 56 العدد

 830. 789. 847. النحراف المعياري

Total 
 3.67 3.37 3.00 الوسط الحسابي

 219 219 219 العدد
 785. 776. 859. النحراف المعياري
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المؤهلحسب  المستجيبينتوزيع   

ة، المؤهل العلمي للمشمولين بالدراس والمتعلقة بمتغير التالي،( 3-3)وضح معطيات الجدول رقم  

 ،(%51)ا فرد وبنسبة مئوية  019هم من فئة حملة البكالوريوس إذ بلغ عددهم  األفرادإن أغلب 

يدل  (، وهذا%6)أفراد وبنسبة مئوية  04في حين كان أدنى عدد هم حملة الدكتوراه إذ بلغ عددهم 

  .ىاألولغالبيتهم من حملة الدرجة الجامعية  المستجيبين على أن

 (: توزيع افراد الدراسة حسب المؤهل1-1جدول )ال

هلؤ الم  
صورة المرأة في  

ات لعاناإل
 التجارية العالمية

صورة المرأة في 
ات التجارية لعاناإل

 العربية

صورة المرأة في 
ات لعاناإل

يةاألردنالتجارية   

ثانوية لعامة 
 فما دون

الحسابيالوسط   2.80 3.13 3.33 
 15 15 15 العدد

 816. 743. 1.014 النحراف المعياري

 دبلوم متوسط
 3.43 3.21 2.93 الوسط الحسابي

 14 14 14 العدد
 1.016 1.051 917. النحراف المعياري

 بكالوريوس
 3.67 3.33 2.98 الوسط الحسابي

 129 129 129 العدد
 663. 700. 805. النحراف المعياري

 ماجـستـيـر
 3.81 3.57 3.30 الوسط الحسابي

 47 47 47 العدد
 900. 744. 832. االنحراف المعياري

 دكتوراه
 3.79 3.50 2.67 الوسط الحسابي

 14 14 14 العدد
 1.051 1.160 1.016 االنحراف المعياري

Total 
 3.67 3.37 3.00 الوسط الحسابي

 219 219 219 العدد
 785. 776. 859. النحراف المعياري
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 مصادر جمع البيانات 

 وصف وقياس إشكالية توظيف صورة المرأة إلىلتحقيق أغراض إجراء هذه الدراسة والتي تهدف 

فإن الدراسة قد اعتمدت عدة مصادر لغرض جمع البيانات، وهي  األردني،التجاري  عالنفي اإل

 :تيكاآل

 اللخالنوع من المصادر بالبيانات التي تم الحصول عليها من  ويتمثل هذا :وليةاألالمصادر  -أ

تعتبر أداة لجمع البيانات  االستبانةمحاور الدراسة، وأن هذه  إلىوفقا ) )االستبانةأداة الدراسة 

التي تم تصميمها الدراسة حيث تغطي كافة متغيرات أنموذج الدراسة المقترح،  إلجراء الالزمة

، قة بموضوع الدراسةاللنظري والدراسات السابقة ذات العا اإلطاري وذلك بناء على ما ورد ف

 .تقصيوسوف يتم تسليط الضوء على أداة الدراسة بشكل أكثر 

 المصادر المتوفرة في خاللوهي المعلومات التي تم الحصول عليها من : المصادر الثانوية -ب

الكتب )للدراسات السابقة مثال ذلك  األدبيةالمراجع  خالل وكذلك من يةاألردنمكتبات الجامعات 

 كتوراه(الدوالنشرات والدوريات، ورسائل الماجستير، وأطروحات  اإلدارية واالبحاثوالتقارير 

نها المتعلقة بموضوع الدراسة، م اإلنترنتعلى المعلومات المنشورة على شبكة  االعتماد وكذلك

 .التجارية المعاصر اتعالناإلعلى وجه التحديد المعلومات التي تبحث في مجال 

 أداة الدارسة 

 ألردني،االتجاري  عالنتم تصميم أداة الدراسة لغرض قياس إشكالية توظيف صورة المرأة في اإل

ا، إذ سيتم توضيح أهدافهفرضياتها و بحيث تغطي كافة المحاور التي تناولتها مشكلة الدراسة وأسئلتها و 

 .ةبصيغتها النهائي االستبانةعلى  التالي، للحصولمراحل تصميم أداة الدراسة في المبحث 
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 مراحل تصميم أداة الدراسة

دراسة أهدافها، تم تصميم أداة الو  فرضياتها،و من تحديد مشكلة الدراسة وأسئلتها  االنتهاءبعد 

 وصياغة فقراتها بما يسلط الضوء على المتغيرات الواردة في أنموذج الدراسة المقترح، وقد شملت

 :اآلتية األجزاءبشكلها النهائي على  األداة

 اتعالناإلي ف المرأةصور  شكالية توظيفإ المهتمين في لألفرادالخصائص الشخصية والوظيفية  -أ

 .(العلمي لالمؤه الجنس، العمر،للمستجيبين )الشخصية والوظيفية  التجارية، وتتمثل الخصائص

  .اتعالنتوظيف صورة المرأة في اإلفي تمثل المتغير المستقل  المتغيرات المستقلة:-ب

لى ما تقدم، فقد ع وتأسيسا   األردنات التجارية بعالناإلويتمثل المتغير التابع في  المتغير التابع: -ج

 ،(0)هو موضح في الملحق رقم  فقرة كما (31)أصبحت أداة الدراسة بصورتها النهائية تتكون من 

 .التجارية اتعالناإل اشكالية توظيف صورة المرأة في المهتمين في إلىوالموجهة 

 دللت صدق أداة الدراسة

 للتحقق من صدق أدوات الدراسة في هذه الدراسة سيتم استخراج مؤشرات الصدق اآلتية:

 أول : الصدق الظاهري

جنة ل للتحقق من مؤشرات الصدق الظاهري ألدوات الدراسة تم عرضها بصورتها األولية على

طلب إليهم ، وتم الوالعربيةية األردنفي الجامعات  تصميم الجرافيك من المحك مين المتخصصين في

من حيث مدى مناسبة الفقرات، ومدى سالمة الصياغة اللغوية، ومدى  أداة الدراسةإبداء الرأي حول 

يالت حظات وتعدوضوحها من حيث المعنى، وأية مالحظات وتعديالت يرونها مناسبة، وتم األخذ بمال

 ا يسهم في تحقيق أهداف الدراسة. لجنة المحك مين بم
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 داة الدراسةأثبات 

 (كرونباخ ألفا)للتحقق من ثبات أداة الدراسة، تم استخدام معامل الثبات المتمثل 

Cronbach Alpha  الداخلي  تساقاالوذلك لحساب معامل الثبات للدراسة ككل من أجل قياس

 يوضح ذلك:( 3-4)والجدول ، (1.19) الكلية لألداة، حيث بلغت نسبة الثبات ستبانةاإلت لفقرا

 داة ككل ولكل محور من محاوره(: معامل ثبات األ1-1جدول )ال

 Cronbach Alpha معامل الثبات مستوى المتغير
ات التجارية العالميةعالنصورة المرأة في اإل  1.91 
العربيةات التجارية عالنصورة المرأة في اإل  1.93 
يةاألردنات التجارية عالنصورة المرأة في اإل  1.90 

ككل األداة  1.19 

 المنفذة اإلجراءات

 هاوالتحقق من صدقها وثباتها، تم توزيع (ستبانةاإل)من صياغة أداة الدراسة  االنتهاءبعد أن تم 

وتم التأكيد على أن من خالل الرابط أعاله،  األردنفي التجارية  اتعالناإلعلى المهتمين في 

سيتم الحصول عليها ستعامل بسرية تامة وهي لغايات البحث العلمي فقط، مباشرة  المعلومات التي

 إلى صائياإلحبعد ملئها من قبل المشمولين بالدراسة، بعدها تم إدخال البيانات الصالحة للتحليل 

 عن أسئلة بةجاباإلج المتعلقة لغرض معالجتها إحصائيا والحصول على النتائ اإللكترونيةالحاسبة 

 .وفرضياتها الدراسة

 تحليل البيانات ضألغراالمستخدمة  اإلحصائية باألسالي

 بةالحاس إلىمن عملية جمع بيانات المتغيرات المطلوبة للدراسة، تم إدخالها  االنتهاءبعد 

 ألساليباعن أسئلة الدراسة، إذ تم تطبيق بعض  باإلجابةللحصول على النتائج المتعلقة  اإللكترونية
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إحصائيا حيث  بهدف معالجة البيانات (SPSS) االجتماعيةللعلوم  اإلحصائيةفي الحزم  اإلحصائية

 :كاآلتي، وهي اإلحصائية األساليبتم استخدام بعض 

 الوصفية اإلحصائية باألسالي- 2

 .(Percentages)النسب المئوية  -أ

 .(Mean Arithmetic)الحسابي  المتوسط -ب

 .(Deviation Standard)المعياري  االنحراف -ج

 .(Coefficient Alpha s'Cronbach)معامل كرونباخ ألفا  -د

 التحليلية اإلحصائية باألسالي- 0

 .(One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test). كولموكروف -سميرنوف .أ

 .(KMO Olkin -Meyer- Kaiser): طريقة سحب العينة مالئمةاختبار  .ب

 .(VIF -Factors Inflation Variance)اختبار عوامل تضخم التباين  .ج

 .(MANOVAالتباين )تحليل  .د

 تصحيح أداة الدراسة

( 5سلم إجابة مكون من خمس فئات )اوافق بشدة ) إلىاستنادا   االداةصححت اإلجابات على 

( وقامت الباحثة بتحديد درجة 0ال اوافق بشدة ) (،1(، ال اوافق )3محايد ) (،4اوافق ) درجات،

داة وصل إليها المفحوص فإنه يجتاز األالنقطة التي إذا ما  إلىاالنطباق، حيث تشير درجة االنطباق 

 .( حدود درجة االنطباق5) الذي استجاب له، ويبين الجدول
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 درجة النطباق لكل مستوى من مستويات الستجابة لعلى األداة :(1-1( جدولال

 درجة النطباق المتوسط الحسابي المستوى
( 1.02 -1)   الول  موافق بشدة 
( 1.12  -  1.29) الثاني  اوافق 
( 0.12  -  1.19) الثالث  اوافق بدرجة متوسطة 
( 2.12  -  0.19) الرابع  ل اوافق 

( 2  -  2.19) الخامس بشدة ل ينطبق   
 إلىا الكلية ي بداللتهاألردنالتجاري  عالنولتصنيف مستوى إشكالية توظيف صورة المرأة في اإل

 ثالثة مستويات )عالي، متوسط، منخفض(، فقد تم اعتماد المعادلة:

1.33 =
4

3
=

1 − 5

3
=
الحد األدنى للمقياس − الحد األعلى للمقياس

3
 

 (3-6) المقياس تكون على النحو الذي يوضحه جدول وبناء  على ذلك، فإن مستويات اإلجابة على

 ياألردنالتجاري  لعان(: مستوى درجات إشكالية توظيف صورة المرأة في اإل1-1الجدول رقم )

ياألردنالتجاري  لعانتوظيف صورة المرأة في اإل من إشكاليةمستوى منخفض   2 – 0.11  
ياألردنالتجاري  لعانتوظيف صورة المرأة في اإل من إشكاليةمستوى متوسط   0.11 – 1.11  
ياألردنالتجاري  لعانتوظيف صورة المرأة في اإل من إشكاليةمستوى مرتفع   1.11 – 1  

الفراد ا المعيارية الستجاباتقامت الباحثة بالحصول على المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

الوصفي  وفيما يلي لنتائج التحليل ياألردنالتجاري  عالنحول دور إشكالية توظيف صورة المرأة في اإل

 .الدراسة لمتغيرات

 جربة البحثت

جارية العربية الت ، قامت الباحثة بدراسة صورة المرأة في اإلعالناتالبدء بعرض تجربة البحثقبل 

عظم الدول معند تلك الموجودة في  لإلشكالية وتبين للباحثة وجود معالجات مختلفة ،في دول الخليج

، حيث تم الحفاظ على الهوية الثقافية ومراعاة تقاليد المجتمع الخليجي في تلك ومنها األردنالعربية 
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ق إال أن ذلك يتم وف ،وعلى الرغم من تصميم المرأة في معظم اإلعالنات في دول الخليج اإلعالنات،

 ومكانة المرأة بشكل إيجابي.ضوابط تصميمية تراعي تقاليد المجتمع، وتعكس صورة 

 :المعاصرة التجارية الخليجيةصورة المرأة في اإللعانات 

 مقدمة  

تنوعت صورة المرأة في اإلعالنات العربية بناء  على طبيعة الدولة، فبينما توجه نمط اإلعالن 

في بعض الدول العربية مثل )مصر، وسوريا، ولبنان، ....( نحو النمط الغربي، حافظت بعض الدول 

 فمنذ .الخليج العربي في اإلعالنات المعروضة على أرضها، ومنها دول على خصوصيتها الثقافية

 التغريبالمح م المجتمعات المحلية في تلك الدول تعتبر عشر،ي القرن التاسع بداية جهود التحديث ف

لمكونات اوكالهما مكونان مهمان من  واإلسالمية،على أنها تهديد للتراث والتقاليد العربية  الثقافي

 المساواة،و تتضمن تغييرات في أدوار الجنسين  وتعد القضايا التي. للمجتمعات الخليجية الثقافية

حديث التإن  الطبقية األدوار االجتماعية داخل األسرة من الموضوعات المتجذرة داخل تلك البلدان.و 

و ا نمشهد حيث ي التجاري،على مجال اإلعالن  ينعكسمعظم دول الخليج العربي  تشهدهالسريع الذي 

 وثابت ا.قوي ا 

والتسويق في المجتمع الخليجي كما باقي الدول العربية بشكل  عالنولقد تغلغل التحديث في اإل

تعتبر  التي اتالمجتمعتلك المحافظة في  تجاهاتمن اال المقاومة نفسه ازدادتكبير، وفي الوقت 

النساء  ورةالمتعلق بصهو ة الملموس اتأكثر التناقض مثل تلك التغيرات تهديدا  لمجتمعاتهم. ولعل

لخليجية المرأة العربية اصورة  المتباينة على نشروردود األفعال  في اإلعالنات المعاصرة،العربيات 

 سواق والشوارع وغيرها من األماكن.عالن في األفي اإل
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ي توالحقيقة أن الوعي الحالي بالمرأة الخليجية إنما هو نتاج األفكار والتصورات حول المرأة وال

ها والتي تصور قدرات المرأة وعالقت اإلعالم،والتعليم ووسائل  االجتماعية،تغذيها عملية التنشئة 

األوضاع و  الخليجي،وهو وعي حدده النمط البنائي السائد في المجتمع  وواجباتها،باآلخر وحقوقها 

ن التطور االقتصادي واالجتماعي الذي شه المتباينة.االجتماعية واالقتصادية  عات دته المجتموا 

، ودرجة النضج الفكري الذي بلغته أعداد وافرة من المواطنين األخيرةالخليجية خالل العقود 

جميعها ُتعد عوامل أساسية غيرت سلوك العديد من المشاهدين الذين  التعليم،وانتشار  والمواطنات،

ا، فايا الصورة ودالالتهالمادة اإلعالنية بمنظار الناقد المتبصر، المدرك لخ إلىأصبحوا ينظرون 

 الوعي.مرحلة  إلىفتخَطوا مرحلة االنبهار بالصورة 

 تساءل:نبنا، في المقام األول، أن  العربية في دول الخليج يجدروفي تناولنا لموضوع صورة المرأة 

 واقع االجتماعيإن ال الحقيقة،في  المجتمع؟هل المشكلة متعلقة فقط بصورة المرأة الخليجية أم بثقافة 

ول ومجاز فما هو مقب والتقاليد،آخر من حيث العادات  إلىوالثقافي للمرأة الخليجية يختلف من قطر 

شريعات على صعيد الت نالحظهفي مجتمع ما يعد مرفوضا  في مجتمع آخر، عالوة على التفاوت الذي 

من بيئة  يختلف،كما أن هذا الواقع  العامة.والقوانين المتعلقة بحقوق المرأة وبمشاركتها في الحياة 

أخرى في داخل القطر الواحد. فوضعية المرأة في الحضر ال تشبه وضعيتها في البادية  إلىاجتماعية 

بل إن التباين حاصل في صلب البيئة االجتماعية الواحدة إذ تختلف حسب المستوى  األرياف، أو

 .طبقة االجتماعية المنتمية إليهاالفكري والثقافي للمرأة ونشاطاتها في المجتمع وال

ات العناية إعالن( وهو نموذج من 51ات في دول الخليج الشكل )عالنومن األمثلة على اإل

 ر،الشعمن خالله تركيز المصمم على العنصر األساسي للمنتج وهو  نالحظ السعوديةبالشعر في 

العناية إعالنات مستحضرات  على العكس منأجزاء من الجسد  عدم اظهارعلى  مع المحافظة
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 العيون)نثوية العربية ألهوية المرأة العربية من خالل المالمح ا وأكد اإلعالن على .الغربيةالشعر ب

، "أن الجملة في األسفل تعني "تحية للجمال العربي األسود(، ومعوالشعر  األسود،الكحل  ،الداكنة

تناسب طبيعة المجتمع ولغته األصلية بما ي م يراعيولاستخدم الكتابة باللغة االنجليزية  لكن المصمم

 .عالناإلمع الجمهور المستهدف من 

 

 2009 بالشعر لعناية مستحضر إلعان (11) الشكل
لشكل ومثال ذلك في ا العربيات،ات الخليجية بالمشاهير والنجمات عالنوقد استعانت بعض اإل

زت ببرامج والتي تمي ،(جويل)عالمية اللبنانية مستحضر عناية بالشعر تعرضه اإلل إعالن ( وهو59)

ا فنالحظ أن المصمم قام بوضعه عالنأما بالنسبة لإل .زياءعديدة تختص بجمال المرأة والموضة واأل

وتحمل بيدها دفتر عليه شعار المنتج  عالنأي أنها العنصر األهم في اإل أكبر،في المقدمة بحجم 
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وفي الخلف  الخليجي،بيض محتشم بما يتناسب مع ثقافة المجتمع أترتدي ثوبا   ساطع،بلون ذهبي 

ة تلك بيض وقد راعوا خصوصييرتدين نفس اللون األ أيضا ،صورة ثالث نساء هن خبيرات تجميل 

خلفية  مع اإلنجليزية،والكتابة باللغة  عالنالمجتمعات، وقام المصمم بوضع الشعار في أعلى اإل

يوم  04ات لمدة إعالنجزء من حملة  عالنوقد كان هذا اإل  رفاهية.والذهبية كاملة توحي بالثراء 

 تسمى )يوميات بانتين(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1103 بالشعر لعناية مستحضر ()بانتين إلعان (19) الشكل

 

نالحظ في  داماس،مجوهرات  إعالن( وهو 61ي أخر في الشكل )إعالننموذج  إلى وباالنتقال

 الثمينة،لماس امرأة محجبة تجلس في سيارة فارهة تبدو كأنها كالسيكية، وتضع مجوهرات األ الصورة،

ى العكس علو  التصميم،لعصرية واألناقة في سود الذي يوحي بالغموض واكما أنها ترتدي اللون األ

تيار اخفقد نجح المصمم ب أنثوي،جسد  من اإلعالنات الغربية المشابهة والتي عادة ما تظهر تفاصيل

 .هابراز إهمية المجوهرات بل زاد من أولم يؤثر اللباس في التقليل من  جيدا،سود فكان بديال  اللون األ
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 رات،هالمجو  لىوركز الضوء ع ،عالناإلضاءة الخافتة في معظم أجزاء وقد قام المصمم باستخدام اإل

 م.ثانويا  في التصمي ساعد في التركيز على المنتج بدال  من صورة المرأة التي تلعب دورامما 

 

 1104 داماس مجوهرات إلعان (12) الشكل

الرغم من التقدم االجتماعي والثقافي الذي أحرزته المرأة في بعض دول الخليج وخصوصا  على و 

إال إن  علمة،المتالقطاعات النسائية  إلى ورغم أن الصحف الخليجية تتوجه أساسا  والبحرين، الكويت 

غلبها حول المسائل أالخاصة بالمرأة والتي يدور  يةذلك ال ينعكس في مضامين المواد اإلعالن

 (.تربية األطفال – الماكياج-زياءاأل-الطهيواالهتمامات التقليدية )

ذا انتقلنا   ،1101لجبنة كيري عام  إعالن( وهو 60خر في الشكل )آي إعالننموذج  إلىوا 

لى  إلىيدعو المرأة  عالننالحظ أن هذا اإل يد الحقيقية هي التأك عالنأما رسالة اإل العمل،التعليم وا 

ته وهو الحق الذي اكتسب السعودية،على حق المرأة في المساواة مع الرجل في قيادة المركبات في 

" قد حي بجانب صورة المرأة "ألنك مفتاح النجاعالنوالنص اإل .في المجتمع السعودي مؤخرا   المرأة
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لمصمم بوضع فقد قام ا ،عالناإلأما بالنسبة لتصميم  الفكرة.تلك  ؤكد علىُكتب بحجم كبير وبارز لي

ا بعض ممسكة بيده والحجاب،صورة امرأة ترتدي اللباس المتعارف عليه في السعودية وهو العباءة 

سائدة لتقاليد الأي أن خروجها ال يتعارض مع العادات وا دراسة، أووراق للداللة على الخروج لعمل األ

ى ووضع الشعار عل األسفل وهو لون المنتج الُمعلن األزرق فيمع استخدام اللون  المجتمع،في 

 الجهة اليسرى. 

 

 0221 -المملكة العربية السعودية -( إلعان جبنة كيري12الشكل )

العناية بالشعر، يختص  ألحد منتجات( وهو 61خر في الشكل )آي إعالننموذج  إلى وباالنتقال

 من خاللنعومة الشعر على هنا ذكاء المصمم في الداللة  ، نالحظ(بانتين)بالمرأة المحجبة من 

في  شعرال أواستخدام صورة حقيقية للمرأة وعلى الرغم من عدم  األزرق،بالشال الحركة االنسيابية 

 فقد نجح المصمم في التأكيد على الشال.أن المتلقي يشعر باالنسياب من خالل حركة  إال اإلعالن،

 دون تمثيل مباشر.للمرأة  هوية العربيةال
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  1101 للمحجبات بالشعر لعناية مستحضر إلعان (10) الشكل
 

ية الشخصيات المحل بإحدى( والذي يمثل إعالن لنفس المنتج ولكن باالستعانة 63أما الشكل )

دالل في الخليج العربي ) زياءالمعروفة والمؤثرة اجتماعيا ، وهي ناشطة اجتماعية ترمز للجمال واأل

لتي االدوب(، فقد قام المصمم بوضع صورة لها ممسكة المنتج المعلن، ولم يركز على وجه الفتاة 

ع وضع المنتج، مصورة على  ياألساسكان التركيز تبدو مالمحها غير واضحة في خلفية الصورة، و 

 شعار بانتين بخط كبير أسفل اإلعالن.
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   1101 للمحجبات بالشعر لعناية مستحضر إلعان (11) الشكل

شركات كرت لهذا السبب، ابتالخليجية،  فريد من نوعه يعكس هوية المرأة العربية لباسالعباية هو 

 نعالإلاومثال ذلك  والجمهور المستهدفجتمع المحلي، عالمية منتجات خاصة بما يتناسب والم

ام ق برسيل شامبو العباية(منظف مالبس لشركة برسيل الشهيرة ) إعالن( وهو 64التالي في الشكل )

انب ، وفي الجعالنبوضع صورة فتاة ترتدي عباءة سوداء على جانب اإل عالنالمصمم  في هذا اإل

ح مختلفة وبحجم كبير جدا  غير حقيقي، والهدف من زيادة الحجم المقابل لها علبتين من المنتج بروائ

في  سود الطاغيعالن الكمية الكبيرة من اللون األهو للفت نظر المشاهد، والمالحظ عند النظر لإل

ن، عالسود المتعددة في اإلسطح للتمييز بين درجات األضافة ظالل ولمعان على األإله، مع مجم

 .اغم والشعور بالترف والفخامةنالت عالنعطى اإلأالساطع مما ضافة اللون الذهبي إونرى 
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بخط  يضا  أو  ،عالناإلعلى أ أما بالنسبة للنص فقد كتب المصمم باللغة العربية بحجم كبير جدا   

ناسب تمثيل صورة المرأة الخليجية بما يتبشكل عام يعتبر ناجح  عالناإل ،عالناإل أسفل قليال   أصغر

 .مع ثقافة المجتمع

 

  1111 غسيل منظف إلعان (11) الشكل

 إلىج ات العربية في دول الخليعالننستطيع تقسيم صورة المرأة في اإل ،ومن وجهة نظر الباحثة

هذا ، و لمجتمعيةاالعادات والتقاليد  لمتسقة معاالصورة التقليدية  المحافظ علىاألول هو القسم  ،قسمين

مط الغربي الن إلىالمنفتح األقرب نمط الثاني هو الو  المحافظ،هوية المجتمع الخليجي  عكسي النمط

 المجاورة.ات الدول العربية إعالنصورة المرأة في معظم  هو ما عليةو في اإلعالن، 
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 تجربة البحث 

لمرأة ورة اتوظيف ص ةإشكالي لمواجهةعرض التجربة التي قامت بها الباحثة  سيتمفي هذا القسم 

ن اإلعالنات م باالستفادةوقد بنت الباحثة مقترح التجربة التصميمية ي، األردنفي اإلعالن التجاري 

حيث صممت الباحثة إعالنات تجارية مقترحة مماثلة إلعالنات ُمعاصرة ُمعلنة التجارية الخليجية، 

 في األردن. 

ي من ر ومما يجدر ذكره، أن جميع اإلعالنات التالية قد تم تحليل محتواها نظريا  في الجزء النظ

صها ترى الباحثة بحكم تجربتها وتخص“. المرأة في اإلعالن التجاري في األردن  صورة“الدراسة مبحث 

في التصميم الجرافيكي، أنه يمكن لإلعالن الترويج للمنتج دون إدراج صورة المرأة فيه، ال سيما إن 

ئم للبيئة تكون ذات طابع مالكان المنتج ال يمت لها بصله. النماذج التالية التي صممتها الباحثة قد 

 والهوية األردنية. 

 األول لعاناإل

، بعد تحليل إشكاليته نظريا ، األردن( في Doveالعناية بالشعر من ) إعالن( 65يمثل الشكل )

بطريقة تلفت  عالنفي اإل لإلشكاليةحل  بإيجاد( 61( والشكل )66خالل الشكل ) منقامت الباحثة 

عن صورة ( استعاضت الباحثة 66رقم ) عالنالنظر للمنتج دونما حاجة لكشف جسد المرأة. ففي اإل

ه على وصممت الشعر،أال وهو  مباشرة بالمنتجوهو األهم والمتعلق  جسدها،بجزء صغير من  المرأة

 ".طرافاأل إلىلشعر أقوى من الجذور “ عالناإلشكل "عضلة يد" للداللة على القوة ويتناسب مع نص 

فقد فاكتفت المصممة بوضع خصل الشعر كنية عن المنتج دون الحاجة  (،61أما في الشكل )

 لوجه وجسد المرأة.
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 مستحضر لعناية بالشعر )شامبو( إلعان(: 11الشكل )
 الحقيقي لعاناإل

 

 

 

 

 

 

 
  

 (2اإللعان المقترح )(: 11الشكل )

 
 (0المقترح ) لعاناإل(: 11الشكل )
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 الثاني لعاناإل

 لمتجر مالبس ركوب الدراجات الشهير تجاري إعالن( 61يمثل الشكل )

(HARLEY DAVIDSON ،) وغريب  مستهجنصورة المرأة بشكل  إدراج هنالحظ من خاللحيث

ورة ومثال تلك الص الوشم،رسومات من  مكشوف وتظهر عليه دهاي، فجساألردنعادات المجتمع  عن

 وقيمنا. على مجتمعنا دخيلة

حيث لم  (،69كما في الشكل ) مقترح بديل إعالنقامت الباحثة بتصميم  اإلشكالية،ولحل تلك 

بل اكتفت بوضع خوذة الرأس التي يرتديها سائقي الدراجات وهي  اإلعالن،يتم إدراج صورة امرأة في 

وذة أيقونة الخ وقامت بوضعوهي أيضا  رمز للدراجة، أحد أبرز المنتجات للشراء من هذا المتجر، 

 خصصةشوارع مأما الظل فقد تم تصميمه على شكل  األردني، بألوان العلمووشحته  للدراجة،كرمز 

 للدراجات.  
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 األصلي لعانإل( ا11الشكل )
Harley-davidson Amman  

      

 
 Harley-davidson Ammanالمقترح  لعان(: اإل19الشكل )
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 لثالثا لعاناإل

 لةللوهقد يبدو  عالنية زين، رغم أن هذا اإلاألردنلشركة االتصاالت  إعالن (،11وفي الشكل )

 ذلك،ومع  لكرامتها،أي مظهرا مهينا   أوصورة جسد أنثى،  لم يتضمن فيه، ألنهن ال اشكالية ولى أاأل

هانةإشكالية  الباحثة توجدومن وجهة نظر  "خلي  ومحتواه عالنفي نص اإل للمرأة تمثلتلفظية  وا 

 ب ه".صوتك... يلعب الدور اللي بتح

رغبه  بشاربين، يوحي بأن الدور الذي ت عالنفتاة في منتصف اإلفقد قام المصم م بوضع صورة  

عليه،  ات، و عالنالمرأة  هو دور الرجل، بطريقة السخرية التي تستخدم في تصميم  العديد من اإل

صواتنا مهما أ ليصبح "  عالنتعديل طفيف في نص اإل خاللهقامت  الباحثة  بتقديم مقترح  تم من 

ي إلىامية المحلية األقرب اختلفت واحدة احنا بنكمل بعض" بنفس اللغة الع مانا  منها قلب المتلقي، وا 

بأهمية االختالف والتنوع وأن المرأة في مجتمعنا وديننا وقيمنا هي نصف المجتمع ومكمله له وتحظى 

( ووضعت صورة ذكر بنفس 10، في كافة حقوقها وواجباتها، كما في الشكل )والمساواةبالعدالة  

 الطريقة الفكاهية.
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 شركة اتصاالت، زين  إعالن( 02الشكل )

 األصلي عالناإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zainالمقترح  عالن( اإل02الشكل )
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 رابعال لعاناإل

النظرة الدونية  تتضح فيه(، 11) األردنية، الشكلوفي نموذج آخر لشركة زين لالتصاالت  ،أيضا  

ل، بوضع صورة فتاة صغيرة تحمل دميتها وتتطلع للمستقب عالنلمستقبل األنثى، فقد قام مصم م اإل

له، الذكر، فهو أيضا يتطلع بنظرة حالمة لمستقب صورة الطفلظل  "لراقصة"، وأما  عالنوفي خلفية اإل

صالها ير على الفكرة السلبية التي يريد إظل  "مهندس"، وليرك ز المصم م أكث عالنوفي خلفية اإل

فهل الرقص  “مشرقا  جملة "امنحهم مستقبال   عالنفر فاقع اللون أعلى اإلبلون أص قام وضعللمشاهد، 

 عالنإالباحثة بتصميم أكثر من  ذلك، قامت؟؟  وبناءا  على األردنهو المستقبل المشرق لإلناث في 

( مع إصرارها التام على تكافؤ فرص العمل بين المرأة والرجل 14(، )13لنفس الفكرة، في األشكال )

أنها تختص بأعمال أقل شأنا منه،  أوالرجل في التوظيف والعمل،  أدنى منظرة للمرأة أنها وعدم الن

ها الطفل مهنة يحلم ب أوفي النص، والباحثة ليست ضد أي هواية  عالنهذا اإل في اإلشكاليةتتجسد 

 ذكرا  كان أم أنثى.
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 شركة اتصالت، زين إلعان( 10الشكل )
 األصلي عالناإل
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 zainالمقترح األول  لعان( اإل11الشكل )
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 zainالمقترح الثاني  لعان( اإل11الشكل )
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 خامسال لعاناإل

وتظهر فيه فتاة كاشفة ( 15( في الشكل )Doveمستحضر للعناية بالشعر من شركة ) إعالن

 استخدم المصممبحجم أكبر من حجم المنتج، وكما يالحظ  عالناإلوصورتها في  جزء من جسدها

 وعاداته المجتمع وقيمة، مراعيا  لخصوصيةشبة عارية في جسدها العلوي غير  المرأةصورة 

بدال عن طريق است إعالنقامت الباحثة بتصميم  اإلعالن،. ولمعالجة اإلشكالية في هذا االجتماعية

 لشعر،ان المنتج إلصالح ونظرا أل تالف،بوضع فرشاة شعر وحولها شعر  عالنصورة المرأة في اإل

لتصميم يوحي ا الشعر،خالل شعرة خارجة من بين أسنان فرشاة  امرأة منفقد تم تصميم صورة شكل 

 (.16شعر جذاب كما يظهر في الشكل ) إلىالمقترح بأن هذا المنتج سيحول الشعر التالف 

 

 الحقيقي لعاناإل - مستحضر لعناية بالشعر إلعان(: 11الشكل )
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 المقترح  لعاناإل(: 11الشكل )
  

 سادسال لعاناإل

يتي مول( )س 1109عام  األردنات لمركز تجاري في إعالنهو واحد من سلسلة  عالنهذا اإل

(، امرأة  في 11على جائزة عالمية في التصميم، نالحظ في الشكل ) في مدينة عمان، وقد حاز

 ( بأحرف كبيرة  HANGRY) وتبدو أيضا شبه عاريه، تتوسط كلمة عالنمنتصف اإل

( بأحرف صغيرة  أسفل والجدير بالذكر أن المصمم لم يخطأ في كتابة كلمة Shop & Eatو)

(HUNGRY،) , والتي تعني جائع لكنه تعمد أن يغير( حرفا  واحدَا لتصبحHANGRY ) ة وكلم

(HANGتعني لنخرج معا، فهنا يظهر ذكاء المصمم في الربط بين الكلمتين ليبدو اإل )أنه  عالن

بقا  من المعكرونة ط أوترويج للتسوق والطعام ، ولكن اإلشكالية بدت فيه المرأة وكأنها سلعة يتم أكلها، 

تلك  شكلها أقرب للكاريكاتور ومثيرا  للسخرية. لحل إشكالية كما يبدو من المالبس الذي ترتديه، ويبدو

 عام،الطعقتين لطهي لمباستبدال صورة المرأة ب (11كما نالحظ في الشكل ) قامت المصممة اإلعالن،
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د خرى يلتف حولها الطعام كنوع من شبينما الملعقة األ المعكرونة،قة الذكورية هي علكما أن ياقة الم

للتسوق في المركز التجاري، لتؤكد على كلمة  ولفت النظر، وتحمل االنثى كيسا   االنتباه

(HANGRY). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األردنمركز تجاري في  إلعان(: 77الشكل )
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 المقترح  لعاناإل(: 78الشكل )

 ل من، والتي تمثاألردنية في عالناإل النماذجعادة تصميم بعض من خالل إ الباحثة تستخلص

ارية، ات التجعالنما يلي: يمكن لمصممي اإلثة اشكالية في استخدام صورة المرأة حوجهة نظر البا

األخذ ، و كرا  ف أو عها جسدا  وتسليفاضح،  المرأة بشكلدون إدراج صورة  الخدمات أوالترويج للمنتجات 

 ات.   عالنالذي تعرض فيه تلك اإل المجتمع األردنيهوية  االعتباربعين 
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 :الرابع الفصل
 للبيانات اإلحصائي التحليل

 مقدمة

ل إليها عن هدف الدراسة وهو ا للنتائج التي تم  التوص  إشكالية  " يتضم ن هذا الفصل عرض 

ام اإلحصاء استخد النتائج تم. وللحصول على هذه "ياألردنالتجاري  عالنتوظيف صورة المرأة في اإل

تم استخدام التكرارات  الدارسة، على ولإلجابة(. SPSS25الوصفي والتحليلي وذلك باستخدام )

  البسيط داراالنحوالنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتم استخدام تحليل 

Regression Analysis Simple على فرضيات الدراسة. لإلجابة 

هل هناك إشكالية في استخدام صورة  "لعلى:  النتائج المتعّلقة بالسؤال األول الذي ينّص  -أول   
 "؟  ات التجارية العالميةلعانالمرأة في اإل

جابة عن هذا السؤال، فقد تم  حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات إلل

نازلي ا تات التجارية العالمية "، وتم  ترتيب هذه الفقرات عالن" إشكالية في استخدام صورة المرأة في اإل

 ( يوضح ذلك.4-0بحسب المتوسط الحسابي الذي حصلت عليه كل فقرة، والجدول )
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: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية ودرجة إشكالية استخدام صورة المرأة في (1-2جدول )ال
 اإللعانات التجارية العالمية مرتبة تنازلي ا

 

 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 الفالعلية

0 4 
ات التجارية العالمية على الخصائص عالنتركز اإل

 الشكلية للمرأة بهدف جذب االنتباه
4.37 .764 11%  مرتفع 

1 1 
 كإحدىات التجارية العالمية صورة المرأة عالنتستخدم اإل

 االستماالت الترويجية
 مرتفع %85 716. 4.30

3 1 
يعد استخدام صورة المرأة من عوامل الجذب األساسية في 

ات التجارية العالميةعالناإل  
 مرتفع %83 880. 4.16

4 0 
ات التجارية عالنيشيع استخدام صورة المرأة في اإل

 العالمية
 مرتفع %79 901. 3.98

5 01 
ات التجارية العالمية صورة المرأة في أدوار عالنتحصر اإل
نمطية اجتماعية  

 مرتفع %73 797. 3.67

6 6 
ات التجارية العالمية لصورة المرأة في عالنتسيء اإل
 المجتمع

 متوسط %71 1.025 3.59

1 9 
ات التجارية العالمية صورة المرأة المثالية عالنتحصر اإل

 في نمط شكلي ثابت
 متوسط %67 956. 3.37

1 1 
ات التجارية عالنيعكس استخدام صورة المرأة في اإل

 العالمية تحيزا  ضدها
 متوسط %65 985. 3.29

9 3 
ات التجارية العالمية عالنتتصف صورة المرأة في اإل

 باإليجابية
 متوسط %55 1.136 2.78

01 5 
ات التجارية العالمية مكانة المرأة في عالنتحترم اإل
 المجتمع

 متوسط %52 1.063 2.64

%10 0.922 3.62 الكلي  متوسط 
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 أن المتوسط الحسابي العام لفقرات هذا السؤال ،(4-0)يتضح من النتائج الواردة في الجدول رقم 

 وتبين أن المتوسط الحسابي العام أكبر من معيار (1,911)قدره  بانحراف معياري  (3.61بلغ )

 لىإ، وتدل هذه النتيجة متوسطةحيث كان مستوى تقييم فقرات هذا السؤال ، (1.66)البالغ  االختبار

شكالية( وجود إ ) كانت إيجابية العالمات التجارية في عالناإلفي  المرأةصور أن تقديرات المهتمين في 

شكالية إحول  اآلراءنوعا ما في  ن كان هناك تباينا  انتهاكا لصورة المرأة فيها وا  ن هناك أو نوعا ما 

ورة المحافظة على ص إلىات التجارية ولكنها بشكل عام لم ترقى عالناستخدام صورة المرأة في اإل

 ن المتوسطات الحسابية لفقرات المقياس تراوحت بينإات التجارية العالمية ، عالنفي اإل المرأة 

ات التجارية العالمية على الخصائص الشكلية للمرأة عالن( " تركز اإل4( كحد أعلى للفقرة )4.31)

كد على استغالل جسد المرأة بشكل واضح مما يؤ (، %11وبنسبة مئوية )بهدف جذب االنتباه " 

ات التجارية العالمية مكانة عالن( تحترم اإل%51( " وبنسبة مئوية )5( كحد أدنى للفقرة )1.64و)

و لمرأة ات لعالنعلى ضعف احترام هذه اإل المستجيبينوهذا يوكد على اجماع المرأة في المجتمع " 

 مستوى إلىمستوى مرتفع بينما اشارت خمس فقرات  إلى( 01-1-4-1-0)أشارت خمس فقرات 

 (.9-1-6-5-3متوسط ) 

رة هل هناك إشكالية في استخدام صو  "لعلى:  الذي ينّص  الثانيالنتائج المتعّلقة بالسؤال  -ثانيا
 "؟  ات التجارية العربيةلعانالمرأة في اإل

لإلجابة عن هذا السؤال، فقد تم  حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات 

لي ا ات التجارية العربية "، وتم  ترتيب هذه الفقرات تناز عالنفي استخدام صورة المرأة في اإل إشكالية“

 ( يوضح ذلك. 4-1بحسب المتوسط الحسابي الذي حصلت عليه كل فقرة، والجدول )
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(: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية ودرجة إشكالية استخدام صورة المرأة في 1-0جدول )ال
 تنازلي ا العربية مرتبةات التجارية لعاناإل

 أن المتوسط الحسابي العام لفقرات هذا السؤال( 4-1)يتضح من النتائج الواردة في الجدول رقم 

 وتبين أن المتوسط الحسابي العام أكبر من معيار( 1.134)قدره  بانحراف معياري  (3.51بلغ )

ت اعالنأن تقديرات المهتمين في صورة المرأة في اإل إلىوتدل هذه النتيجة  ( 1.66االختبار )

، حيث أن مستوى تقييم فقرات هذا السؤال كانت ( )وجود اشكالية(إيجابية)التجارية العربية  كانت 

 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 الفالعلية

0 4 
على ات التجارية العربية عالنتركز اإل

 الخصائص الشكلية للمرأة بهدف جذب االنتباه
4.14 .778 102%  مرتفع 

ات التجارية العربية صورة عالنتستخدم اإل 1 1
االستماالت الترويجية كإحدىالمرأة   

 مرتفع %811 749. 4.06

3 1 
يعد استخدام صورة المرأة من عوامل الجذب 

ات التجارية العربيةعالناألساسية في اإل  مرتفع %810 776. 4.05 

4 0 
ات عالنيشيع استخدام صورة المرأة في اإل

 التجارية العربية
 مرتفع %77 640. 3.87

ات التجارية العربية صورة المرأة عالنتحصر اإل 01 5
نمطية اجتماعيةفي أدوار   

 مرتفع %73 811. 3.68

6 9 
ات التجارية العربية صورة المرأة عالنتحصر اإل

شكلي ثابتالمثالية في نمط   متوسط %69 895. 3.47 

1 6 
ات التجارية العربية لصورة المرأة عالنتسيء اإل

 في المجتمع
 متوسط %68 942. 3.42

ات عالنيعكس استخدام صورة المرأة في اإل 1 1
 التجارية العربية تحيزا  ضدها

 متوسط %64 850. 3.22

9 3 
ات التجارية عالنتتصف صورة المرأة في اإل

باإليجابيةالعربية   
 متوسط %578 942. 2.89

01 5 
ات التجارية العربية مكانة المرأة عالنتحترم اإل

 في المجتمع
 منخفض %576 955. 2.88

%12 0.834 3.57 الكلي  متوسط 
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نوعا ما  ال يراعيتجاري  إعالنيستطيع إنشاء  العربيالجرافيكي  وهذا يعني أن المصمم طة()متوس

راوحت ت المقياسن المتوسطات الحسابية لفقرات أيالحظ كما  ات التجاريةعالن، صورة المرأة في اإل

لمرأة الشكلية لات التجارية العربية على الخصائص عالن( " تركز اإل4)( كحد أعلى للفقرة 4.04) بين

 واستغاللها المرأةات لجسد عالنوهذا يوكد انتهاك هذه اإل( %11وبنسبة مئوية ) بهدف جذب االنتباه"

ات التجارية العربية مكانة المرأة عالنتحترم اإل "( 5)للفقرة ( كحد أدنى 1.11)وكانت بصورة كبيرة، 

في  المرأةنخفاض مستوى مكانة ا إلىوتشير هذه النتيجة  (%519في المجتمع" وبنسبة مئوية )

في هذه  رأةالمات التجارية العربية وعدم احترامها حيث اتفق المفحوصين على ضعف احترام عالناإل

شكالية وجود إ إلىكد ( مما يؤ 01-1-4-1-0مستوى مرتفع ) إلىات وأشارت خمس فقرات عالناإل

-6-5-3شارت خمس فقرات )بينما أالعربية  ات التجاريةعالنالمرأة في اإلفي هذه الفقرات لصور 

في  شكاليةإوجود حول هذه الفقرات من حيث  اآلراءتباين  إلىمستوى متوسط مشيرة  إلى( 1-9

  .العربية ات التجاريةعالنالمرأة في اإل ةصور 

رة هل هناك إشكالية في استخدام صو  "لعلى:  الذي ينّص  الثالثالنتائج المتعّلقة بالسؤال  -ثالثا 
 "؟  يةاألردنات التجارية لعاناإلالمرأة في 

ع فقرات المعيارية لجمي نحرافاتواالتم  حساب المتوسطات الحسابية لإلجابة عن هذا السؤال، فقد 

تنازلي ا  ية "، وتم  ترتيب هذه الفقراتاألردنات التجارية عالن" إشكالية في استخدام صورة المرأة في اإل

 ( يوضح ذلك. 4-3كل فقرة، والجدول )بحسب المتوسط الحسابي الذي حصلت عليه 
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(: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية ودرجة إشكالية استخدام صورة المرأة في 1-1جدول )ال
 ية مرتبة تنازلي ااألردنات التجارية لعاناإل

الحسابي العام لفقرات هذا السؤال ( أن المتوسط 4-3يتضح من النتائج الواردة في الجدول رقم )

( وتبين أن المتوسط الحسابي العام أكبر من معيار 1.111معياري  قدره ) نحرافبا( 3.41بلغ )

ات عالنصورة المرأة في اإل  أن تقديرات المهتمين في إلى(  وتدل هذه النتيجة 1.66االختبار )

، حيث أن مستوى تقييم فقرات هذا السؤال كانت شكالية()وجود إ (يجابيةإكانت )ية األردنالتجارية 

 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 الفالعلية

ية على الخصائص األردنات التجارية عالنتركز اإل 4 0
 الشكلية للمرأة بهدف جذب االنتباه

3.84 .752 11%  مرتفع 

ية صورة المرأة األردنات التجارية عالنتستخدم اإل 1 1
االستماالت الترويجية كإحدى  

 مرتفع %754 826. 3.77

ات التجارية عالنيشيع استخدام صورة المرأة في اإل 0 3
يةاألردن  مرتفع %752 722. 3.76 

يعد استخدام صورة المرأة من عوامل الجذب  1 4
يةاألردنات التجارية عالناألساسية في اإل  

 مرتفع %740 830. 3.72

ية صورة المرأة األردنات التجارية عالنتحصر اإل 01 5
نمطية اجتماعيةفي أدوار   

 مرتفع %734 785. 3.67

ية صورة المرأة األردنات التجارية عالنتحصر اإل 9 6
 متوسط 67% 776. 3.37 المثالية في نمط شكلي ثابت

ية مكانة المرأة في األردنات التجارية عالنتحترم اإل 5 1
 المجتمع

 متوسط %65 913. 3.27

ات التجارية عالنتتصف صورة المرأة في اإل 3 1
باإليجابيةية األردن  

 متوسط %64 910. 3.21

ية لصورة المرأة األردنات التجارية عالناإلتسيء  6 1
 في المجتمع

 متوسط %608 905. 3.04

ات عالنيعكس استخدام صورة المرأة في اإل 1 01
ية تحيزا  ضدهااألردنالتجارية   

 متوسط %600 859. 3.00

%192 0.828 3.47 الكلي  متوسط 
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صورة   يراعيال تجاري  إعالنيستطيع إنشاء  ياألردن)متوسطة( وهذا يعني أن المصمم الجرافيكي 

م ات لكنها لعالنحد ما في هذه اإل إلىنوعا ما أي ان هناك انتهاك ات التجارية عالنالمرأة في اإل

 ،المرأةرة ا في اساءة نوعا ما لصو نهإال أ وتقاليدهي األردنئ للمجتمع يمستوى قد يصبح مس إلىتصل 

( " 4( كحد أعلى للفقرة )3.14يالحظ أن المتوسطات الحسابية لفقرات المقياس تراوحت بين) كما 

ية على الخصائص الشكلية للمرأة بهدف جذب األردنات التجارية عالن( تركز اإل%16وبنسبة مئوية )

ما م ات بالدرجة االولى حول جسد المرأة عالنوهذا يوكد ما ذكر سابقا ان تركيز مصممي اإل االنتباه"

 ( 1أدنى للفقرة  ) كحد( 3.11، و)ية األردنات التجارية عالنفي اإل المرأةيوكد على استغالل جسد 

( %61ة )يية تحيزا  ضدها" وبنسبة مئو األردنات التجارية عالن" يعكس استخدام صورة المرأة في اإل

( 9-1-6-5-3( بينما اشارت الفقرات )01-1-4-1-0مستوى مرتفع ) إلىوأشارت خمس فقرات 

 .مستوى متوسط إلى

 اختبار فرضيات الدراسة 

 (α ≥0.05) الدللة مستوى لعند إحصائية دللة ذو أثر يوجد :H11 ولىاأل الفرضية الرئيسية 
 العمرو  الجنس لمتغير يعزى العالمية التجارية اتلعاناإل في المرأة صورة استخدام إشكالية في

 الدراسي. والمؤهل

م  حساب ت الدراسي والمؤهلالجنس والعمر ولمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات تبع ا لمتغي ر 

التجارية  اتعالناستخدام صورة المرأة في اإلمحور المعيارية على  نحرافاتواالالمتوسطات الحسابية 

 ( يبين ذلك. 4-4والجدول )العالمية 

  



137  
 

(: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية تبع ا لمتغّير الجنس والعمر والمؤهل 1-1جدول )ال
 ات التجارية العالميةلعانالدراسي في استخدام صورة المرأة في اإل

 المتغير
 العائلة

 النحراف المعياري الوسط الحسابي

 الجنس
 762. 3.22 ذكر
 890. 2.89 انثى

 العمر

سنة 00أقل من   3.00 1.000 
سنة 12أقل من  – 00من   2.94 .899 
سنة 12أقل من  – 12من   3.12 .832 

 847. 2.79 سنة فأكثر 40

 المؤهل
 

 1.014 2.80 ثانوية عامة فما دون
 917. 2.93 دبلوم متوسط
 805. 2.98 بكالوريوس
 832. 3.30 ماجـستـيـر
 1.016 2.57 دكتوراه

 وعلى وفقا االداة( وجود فرق ظاهري بين متوسط درجات األفراد على 4-4يتضح من الجدول )

استخدام  ( تمα≤1.15وللكشف عن وجود فروق دالة إحصائي ا عند ) الدراسي،لمتغير والعمر والمؤهل 

 ( يبين ذلك5-4( والجدول )MANOVAالمتعدد )نتيجة اختبار التباين 

( وفقا لمتغير والعمر والمؤهل الدراسي لعلى مقياس MANOVAتحليل التباين المتعدد )( 1-1جدول )ال
 ات التجارية العالميةلعانإشكالية توظيف صورة المرأة في اإل

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الدللة

 285. 1.149 792. 1 792. الجنس
 789. 351. 242. 3 726. العمر

 080. 2.120 1.462 4 5.846 المؤهل
   689. 195 134.444 الخطأ
    219 2138.000 الكلي

    218 160.995 الكلي المعدل
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 (α≤1.15مستوى ) إحصائية عندوجود فروق ذات داللة عدم ( 4-5يالحظ من الجدول )

 على الترتيب Fحيث بلغت قيمة  (،لجميع المتغيرات )الجنس، العمر، المؤهل

  .(1.15من ) أكبر( وجميعا ذات داللة 350-1.011.-0.049)

 الدللة مستوى لعند إحصائية دللة ذو أثر يوجد: H2 الثانيةالفرضية الرئيسية 
(0.05α≤) الجنس رلمتغي يعزى العربية التجارية اتلعاناإل في المرأة صورة استخدام اشكالية في 

 .الدراسي والمؤهل والعمر

م  حساب تولمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات تبع ا لمتغي ر الجنس والعمر والمؤهل الدراسي 

التجارية  اتعالناستخدام صورة المرأة في اإلمحور المعيارية على  نحرافاتواالالمتوسطات الحسابية 

 ( يبين ذلك. 4-6) العربية

المعيارية تبع ا لمتغّير الجنس والعمر والمؤهل (: المتوسطات الحسابية والنحرافات 1-1جدول )ال
 ات التجارية العربيةلعانالدراسي في استخدام صورة المرأة في اإل

 المتغير
 العائلة

 النحراف المعياري الوسط الحسابي

 الجنس
 749. 3.34 ذكر
 793. 3.39 انثى

 العمر

سنة 11أقل من   3.67 1.118 
سنة 31أقل من  – 11من   3.36 .783 
سنة 41أقل من  – 31من   3.45 .730 

 789. 3.18 سنة فأكثر 40

 المؤهل
 

 743. 3.13 ثانوية عامة فما دون
 1.051 3.21 دبلوم متوسط
 700. 3.33 بكالوريوس
 744. 3.57 ماجـستـيـر
 1.160 3.50 دكتوراه
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 وعلى وفقا االداة( وجود فرق ظاهري بين متوسط درجات األفراد على 4-6يتضح من الجدول )

استخدام  ( تمα≤1.15وللكشف عن وجود فروق دالة إحصائي ا عند ) الدراسي،لمتغير والعمر والمؤهل 

  .( يبين ذلك4-1والجدول ) (MANOVAنتيجة اختبار التباين المتعدد )

( وفقا لمتغير والعمر والمؤهل الدراسي لعلى مقياس MANOVA( تحليل التباين المتعدد )1-1جدول )ال
 ات التجارية العربيةلعانإشكالية توظيف صورة المرأة في اإل

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الدللة

 685. 165. 094. 1 094. الجنس
 020. 3.366 1.909 3 5.727 العمر

 145. 1.730 981. 4 3.925 المؤهل
   567. 195 110.575 الخطأ
    219 2625.000 الكلي

    218 131.297 الكلي المعدل

لمتغي ر  (α≤1.15مستوى ) إحصائية عند( وجود فروق ذات داللة 4-1يالحظ من الجدول )

من تم استخدام اختبار شافية للمقارنات البعدية  اإلحصائية ولصالحولمعرفة داللة الفروق  العمر،

 .( يبين ذلك4-1والجدول )

العمر (: نتائج اختبار شافية للمقارنات البعدية لمتغير 1-1جدول )ال  

 المستوى التعليمي
الوسط 
 الحسابي

سنة 00أقل من   
أقل  – 00من 

سنة 12من   
أقل  – 12من 

سنة 12من   
سنة فأكثر 12  

Scheffe  3.51 3.40 3.34 3.59 
سنة 00أقل من   3.51 ------ 0.11 1.11 1.115*  

أقل  – 00من 
سنة 12من   

3.40 ------ ------ 1.14*  1.110*  

أقل  – 12من 
سنة 12من   

3.34 ------ ------ ------ 1.95 

 ------ ------ ------ ------ 3.59 سنة فأكثر 40
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( في α=1.15إحصائية عند مستوى داللة )( وجود فروق ذات داللة 4-1يتضح من الجدول )

سنة  41ر العمولصالح لمتغير العمر  االداةالمتوسطات الحسابية لدرجات أفراد عينة الدراسة على 

ات التجارية عالنفي اإل المرأةمن غيرها انتهاكا لصورة  أكثران هذه الفئة ترى  إلىمما يشير  فأكثر

 .3.41ومن ثم  سنة 11ثم يليه أقل من العربية، 

 (α ≥0.05) الدللة مستوى لعند إحصائية دللة ذو أثر يوجد: H13 الثانيةالفرضية الرئيسية 
 مؤهلوال والعمر الجنس لمتغير يعزى يةاألردن التجارية اتلعاناإل في المرأة صورة استخدام في

  الدراسي

ولمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات تبع ا لمتغي ر الجنس والعمر والمؤهل الدراسي تم  حساب 

التجارية  اتعالناستخدام صورة المرأة في اإلمحور المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على 

 ( يبين ذلك. 4-9) يةاألردن

المعيارية تبع ا لمتغّير الجنس والعمر والمؤهل (: المتوسطات الحسابية والنحرافات 1-9جدول )ال
 يةاألردنات التجارية لعانالدراسي في استخدام صورة المرأة في اإل

 المتغير
 العائلة

 النحراف المعياري الوسط الحسابي

 الجنس
 792. 3.75 ذكر
 781. 3.63 انثى

 العمر

سنة 11أقل من   3.78 .972 
سنة 31أقل من  – 11من   3.45 1.092 
سنة 41أقل من  – 31من   3.79 .622 

 830. 3.54 سنة فأكثر 40

 المؤهل
 

 816. 3.33 ثانوية عامة فما دون
 1.016 3.43 دبلوم متوسط
 663. 3.67 بكالوريوس
 900. 3.81 ماجـستـيـر
 1.051 3.79 دكتوراه
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غير لمت وفقا   داةاأل( وجود فرق ظاهري بين متوسط درجات األفراد على 4-9يتضح من الجدول )

( تم استخدام α≤1.15وللكشف عن وجود فروق دالة إحصائي ا عند ) الدراسي،والعمر والمؤهل الجنس 

 .( يبين ذلك4-01والجدول ) (MANOVAنتيجة اختبار التباين المتعدد )

( وفقا لمتغير الجنس والعمر والمؤهل الدراسي MANOVA( تحليل التباين المتعدد )1-22جدول )ال
 ية األردنات التجارية لعانلعلى مقياس إشكالية توظيف صورة المرأة في اإل

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الدللة

 863. 030. 017. 1 017. الجنس
 056. 2.562 1.439 3 4.317 العمر

 844. 350. 196. 4 785. المؤهل
   562. 195 109.515 الخطأ
    219 3086.000 الكلي

    218 134.329 الكلي المعدل

 (α≤1.15وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )عدم ( 4-01يالحظ من الجدول )

 النتائج. على تأثيران الفروق بالمتوسطات الحسابية ليس اي  اي والمؤهلالجنس والعمر لمتغي ر 

 الخاصة ببيانات الدراسة الختباراتتائج ن

 يخاصية التوزيع الطبيعبعض خصائص البيانات والمتمثلة ب قامت الباحثة بالتحقق من

(Distribution Normal)  وخاصية تجانس البيانات(Homogeneity) ،من عدم تجانسها 

 من( Adequacy Sampling)أسلوب المعاينة وكفاية بيانات متغيرات الدراسة  مالئمةوخاصية 

وجودها،  بين المتغيرات المستقلة من عدم (Multicollinearity)التعدد الخطي  ووجود ظاهرةعدمها، 

 :كاآلتيو 
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 Test of Normalityالتوزيع الطبيعي  اختبار

ن البيانات تتوزع توزيعا طبيعيا تم الحصول إجراء اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات، أمن  للتأكد

 .المحاورنتائج االختبار لجميع  (4-00)ويوضح الجدول 

 (: اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات 1-22جدول )ال
صورة المرأة في 

ات التجارية لعاناإل
يةاألردن  

صورة المرأة في 
ات لعاناإل

العربيةالتجارية   

صورة المرأة في 
ات لعاناإل

 التجارية العالمية
 الفقرات

 الوسط الحسابي 3.00 3.37 3.67
 النحراف المعياري 859. 776. 785.
-.897 .010 .254 Skewness 
.896 -.420 -.411 Kurtosis 

( وتراوحت قيم 1.154 ،-1.191) تراوحت Skewness( ان قيم 4-00)يتضح من الجدول 

Kortusis 0.420)-، 1.196وهي ضمن المدى المسموح به لكال االختبارين ) 

(1 and±  (± 2  إلىمما يدل ( أن البيانات تتوزع توزيعا طبيعياHair et al., 2009.) 

الحالة الطبيعية لتوزيع النتائج عن  Kolmogorov-Smirnovُيقيِّم اختبار  ذلك، إلىاإلضافة 

طريق اختبار الفرضية القائلة بأن توزيع البيانات أمر طبيعي. في حالة حدوث نتيجة غير ذات داللة 

الة وهذا بدوره يوضح الح الفرضية،فقد فشلت في رفض  (،1.15)أي نتيجة ذات قيمة كبيرة تزيد عن 

تجاوزت القيم المهمة )أي القيم اإلحصائية(  الدراسة، (. في هذهPallant, 2005الطبيعية للمتغيرات )

 راجتياز افتراض الحالة الطبيعية. وقد أظهر اختبا إلىمما يشير  ،1.15للمتغيرات 

Kolmogorov-Smirnov  (.4-01)بالجدول  مقبولة كمانتائج 
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 اختبار التوزيع الطبيعي (:1-20)جدول ال
 Kolmogorov-Smirnov (a) Shapiro-Wilk 
 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

ات لعانصورة المرأة في اإل
 التجارية العالمية

.241 219 .086 .687 109 .314 

ات لعانصورة المرأة في اإل
 التجارية العربية

.236 219 .243 .676 109 .432 

ات لعانصورة المرأة في اإل
يةاألردنالتجارية   

.242 219 .233 .666 109 .354 

Linearity الخطية  

تفترض نمذجة المعادلة الهيكلية االرتباطات  (،1116وآخرون. ) )شعر (1115وفقا لباالنت )

وجود عالقة على خط مستقيم مع درجة )أي بين المتغير  الخطية بين المؤشرات وبين متغيرات البناء

تظهر بدورها م ل ،اإلحصائيالبرنامج  البواقي باستخدامالتابع والمتغيرات المستقلة(.  من خالل فحص 

  :التالية باألشكالكما  لم يكن هناك دليل على تحدي افتراض الخطي وبالتالي،أي دعم لعدم الخطية. 

 
 

 



144  
 

 
 

 

Multicollinearity  اختبار استقالية متغيرات الدراسة   

عامل على قيم م للكشف عن استقاللية متغيرات الدراسة وعدم تداخلها قام الباحث بالحصول

شار  أ( كما Toleranceوقيمة ) Variance Inflation Factor (VIF) التضخم للتباين

(Kline,1998 حيث )شار ان تكون قيم أTolerance بينما يفضل ان تكون قيم  1.1كبر من أ

VIF (4-03(  كما بالجدول )01قل من )أ. 
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  (Multicollinearity استقالية متغيرات الدارسة )اختبار ( 1-12) جدولال   
VIF Tolerance  المتغير 
ات التجارية العالميةلعانصورة المرأة في اإل 6.21 161.  
ات التجارية العربيةلعانصورة المرأة في اإل 5.29 189.  
يةاألردنات التجارية لعانصورة المرأة في اإل 7.55 132.  

لم تتجاوز الحدود  Tolerance( وقيم VIF( ان قيم )4-03شارت النتائج في الجدول )أ

 المتغيرات المستقلة والتابعة عن بعضها البعض. ةاستقالبي إلىالمسموحة مما يشير 

 :(Unidimensionality)أحادية البعد

د تم التحق ق وق، لألداةتم استخدام التحليل العاملي االستكشافي للكشف عن خاصية أحادية البعد 

(، من خالل إجراء التحليل العاملي االستكشافي SPSSبرنامج ) من هذا االفتراض باستخدام

(Exploratory Factor Analysis من الدرجة األولى على العينة ككل، باستخدام تحليل ،)

( الستجابات األفراد على فقرات Principal Component Analysisالمكونات األساسية )

(، Varimax Rotationطريقة التدوير المتعامد ) االختبار، وتم  إجراء عملية التدوير باستخدام

( عوامل، وتم  حساب قيم 3للعوامل التي كانت قيم الجذر الكامن لها أكبر من واحد، وبلغ عددها )

(، لكل عامل Explained Variance(، ونسبة التباين المفسر )Eigen Valuesالجذور الكامنة )

 يبين ذلك:( 4-04)من العوامل، والجدول 

 : قيم الجذور الكامنة ونسبة التباين المفسر والتكرار المتجمع للعوامل(1-21)الجدول 
 ( لعاما  12البالغ لعددها )

 التكرار المتجمع نسبة التباين الجذر الكامن المكونات
1 10.629 31.262 31.262 
2 4.994 14.689 45.951 
3 2.673 7.863 53.814 
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التباين المفسر؛ إذ يالحظ أن  الفقرات تجم عت على ثالث  مقدار إلى( 4-04يشير الجدول )

. ويجب أن يكون الجذر الكامن أكبر (Eigenvalues)عوامل، والمعيار المستخدم هو الجذر الكامن 

، حيث يالحظ أن  العوامل التي جذورها Kaiser Criterionمن الواحد الصحيح حسب محك كايزر

، وقد بلغت نسبة %  53.104( مكون ا فسرت السمة بنسبة 3الكامنة فوق الواحد الصحيح بلغت )

(، 04.619( بينما بلغت نسبة التباين المفسر للعامل الثاني )30.161التباين  المفسر للعامل األول )

( تتحقق أحادية البعد الستجابات األفراد، إذا كانت نسبة Hatti, 1985ووفق ا لما أشار إليه هاتي )

(، وان نسبة التباين المفسر 1الجذر الكامن للعامل الثاني أكبر من ) إلىاألول الجذر الكامن للعامل 

  إلىفاكثر، مم ا يشير  %11للعامل االول 

( يوضح التمثيل البياني 4. والشكل )داةاألأن االستجابات المولدة تعكس عامال تقيسه فقرات 

Scree Plot .لقيم الجذور الكامنة للعوامل المكونة لالختبار 

 

  لألداة: التمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل المكونة 0ل الشك
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( استقرار قيمة الجذر الكامن بعد العامل األول تقريبا، وهذا يدل  على وجود 4يالحظ من الشكل )

 عامل سائد على بقية العوامل، مم ا يدعم افتراض أحادية البعد.

   Assessment of the Data Normality   تقييم طبيعة البيانات

للحكم على صالحية البيانات وحجم  إلىهي تشير ( و  (KMO and Bartlett’sتم  إجراء اختبار

( وهي أكبر من الحد األدنى 1.11العاملي االستكشافي، حيث بلغت قيمته ) العينة إلجراء التحليل

ل العاملي. كما أشارت نتائج ( مما يدل  على أن  حجم العينة كاٍف إلجراء التحلي1.1المرغوب، وهو )

 بين ارتباطات وجود على يدل   ( مماα≤ 1.15مستوى داللة أقل  من ) إلى'( Bartlettاختبار )

 ذلك:( يبين 4-15والجدول ) االداة، في المجاالت

 KMO and Bartlett's (Kaiser-Mayer-Olkin)(: نتائج اختبار 1-15جدول )ال

 

 

 

 

 

 

 

  

 KMO 0.89 اختبار
 

اختبار     Bartlett 
Approx. Chi-Square2433.325 كاي تربيع 

درجات الحرية  df 435 
 Sig. .000   مستوى الداللة
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 :الخامس الفصل
 والتوصيات النتائج مناقشة

 مقدمة

يتناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها من خالل التحليل اإلحصائي ألسئلة 

 التوصيات في ضوء نتائج هذه الدراسة. إلىالدراسة وفرضياتها إضافة 

  الدراسة نتائج مناقشة

 أول : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول

 ؟ات التجارية العالميةلعاناإل هل هناك إشكالية في استخدام صورة المرأة في

وتدل  طة،متوستقديرات المشاركين جاءت بدرجة  أن إلىأظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال األول 

لصورة  تهاكاناوهناك التجارية، ات عالنفي اإل المرأة ةصور  وجود إشكالية في تمثيل إلىهذه النتيجة 

في  شكاليةوجود إ إلىولكنها بشكل عام لم ترقى  اآلراءما في  تباينا نوعان كان هناك ا  و  فيها،المرأة 

 العالمية.ات التجارية عالناإل المرأة فيصورة  توظيف

التجارية  اتعالناإل تركز“المستهدفة اهير مبية في نظر الجاألكثر ايجافقرة السؤال قد حازت و 

يوكد على  مما جدا ،مرتفعة العالمية على الخصائص الشكلية للمرأة بهدف جذب االنتباه " وبنسبة 

على ضعف احترام هذه  نالمستجيبييوكد على اجماع وهذا استغالل جسد المرأة بشكل واضح 

 للمرأة.ات عالناإل

ت التجارية اعالنأن أغلب اإل الباحثة وهذا يفسر الواقع الذي نعيشه، فبعد البحث والدراسة وجدت

 لترويج لمنتجاتها.ا بهدفتسلط الضوء على جسد المرأة  شهرة،العالمية واألكثر 
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 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

 ؟ربيةات التجارية العلعانة في اإلهل هناك إشكالية في استخدام صورة المرأ

صورة المرأة  نوعا  ما لم يراعيالجرافيكي  أن المصمم إلىالمتعلقة بالسؤال الثاني النتائج  أظهرت

 "مستهدفة اهير المبية في نظر الجايجإألكثر االسؤال  كانت فقرةو العربية،  ات التجاريةعالناإلفي 

ات التجارية العالمية على الخصائص الشكلية للمرأة بهدف جذب االنتباه " وبنسبة عالنأنه تركز اإل

كمثيالتها  بيرة،كواستغاللها بصورة  المرأة صورةل العربية اتعالنكد انتهاك اإلأيضا  يؤ  جدا ، وهذاجيدة 

ات التجارية العربية مكانة المرأة في عالنالعالمية. وكانت أدنى الفقرة " تحترم اإلات عالنفي اإل

ية وعدم ات التجارية العربعالنفي اإل المرأةانخفاض مستوى مكانة  إلىهذه النتيجة  " وتشيرالمجتمع

ويعزى  ية،العرب ات التجاريةعالنالمرأة في اإلوجود اشكالية في توظيف صورة  إلىاحترامها مما يوكد 

تقدم، ولم تراعي ال ةلمجارامحاولة التقليد  أو األم،السبب في ذلك الرتباط المنتجات بالشركات األجنبية 

 بالحسبان هوية المجتمعات العربية.، ولم تأخذ عالنالشرائح المختلفة المتلقية لإل

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالثمناقشة 

 ؟يةاألردنات التجارية لعانة في اإلهل هناك إشكالية في استخدام صورة المرأ

ات لكنها نعالحد ما في هذه اإل إلىان هناك انتهاك  إلىالمتعلقة بالسؤال الثالث النتائج  أظهرت

ة ما نها تتضمن اساءة بدرجاال أ وتقاليدهي األردنللمجتمع  ءيمسمستوى قد يصبح  إلىلم تصل 

ات عالنإلأنه تركز ا“المستهدفة اهير مبية في نظر الجايجإألكثر اوكان فقرة السؤال . المرأةلصورة 

ات عالنحيث تعكس اإلعلى الخصائص الشكلية للمرأة بهدف جذب االنتباه "  يةاألردنالتجارية 

 المرأة.صورة متحيزة نسبيا  ضد  األردن التجارية في

قد  اتإعالني فيجب اعادة النظر فيما يسمح بعرضه من األردنونظرا  لخصوصية المجتمع 
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ية. ألردناتسيء لصورة المرأة وتتنافى مع عادات وتقاليد المجتمع المحلي، ولم تعبر عن صورة المرأة 

 بويجب على وزارة الصناعة والتجارة والعنصر الرقابي في المجتمع رفض كل ما هو شاذ، وأيضا يج

لمتعلق بالمرأة ا عالنال يتضمن اإلعن التقليد للتصاميم األجنبية وأعلى المصمم الجرافيكي االبتعاد 

 لفظية. أوأي ايحاءات جنسية 

 النتائج

 )نتائج األسئلة(

درجة ب العالمية جاءتات التجارية عالناستخدام صورة المرأة في اإل فياإلشكالية درجة فاعلية  (0

 .(%11)متوسطة 

ة ات التجارية العربية جاءت بدرجعالنفاعلية اإلشكالية في استخدام صورة المرأة في اإلدرجة  (1

 (. %10متوسطة )

درجة ية جاءت باألردنات التجارية عالناستخدام صورة المرأة في اإل فياإلشكالية درجة فاعلية  (3

 .(%69)متوسطة 

 المرأة صورة استخدام في (α ≥0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر وجود عدم (4

 الدراسي. والمؤهل والعمر الجنس لمتغير يعزى العالمية التجارية اتعالناإل في

 في المرأة صورة استخدام في (α ≥0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر وجود (5

  .سنة فأكثر 41ر العملمتغير العمر ولصالح  العربية التجارية اتعالناإل

 المرأة صورة استخدام في (α ≥0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر وجود عدم (6

  .الدراسي والمؤهل والعمر الجنس لمتغير يعزى يةاألردن التجارية اتعالناإل في
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 )نتائج الدراسة(

 أظهرت نتائج الدراسة ما يلي: 

، لمستهلكاوالكائن  كأداة جذب للرجلقيد البحث  التجارية عالناتاإلغالبية  ية فأالمر ظهور   (0

 لىالن ععاإل حيث يعملاحترامها لذاتها، من أيضا ويقلل  لها،جل مما يقلل من احترام الر 

 .تنتج بل بما تستهلك أو بما تملكترسيخ صورتها في اإلعالن التجاري ليس 

 لثقافيةوااالجتماعية وبين الخلفية  اإلعالنات التجارية فية أبين صورة المر  عدم الفصل (1

 .المجتمعاتي تتعرض لها ية واالقتصادية التوالمتغيرات السياس

ية ة بصورتها النمطأيقدم المر  الزال ي،م من تطوره والتكنولوجوعلى الرغ يعالم العرباإل (3

 مستهلكة.مادة كسلعة و ويراها  الغربي(المعلبة للنموذج  الصورة)القديمة 

اإلقامة  هي األساسيةوظيفته  منزلي،على أنها جسد التجاري  المرأة في اإلعالن إلىُينظر  (4

 والعمل على نظافته. النمطية في المنزل 

ورة المرأة صأنه، وعلى الرغم من شيوع الفكر التحرري، وتقلد المرأة ألعلى المناصب، إال أن  (5

 .السنين عشراتمنذ  حسن كثيرالم تتالغربي في اإلعالن التجاري 

القليل ف العربية بشكل عام واألردنية بشكل خاص،هناك إشكالية في التقليل من شأن المرأة  (6

 دورها الحقيقي في التعليم والتنمية واالقتصاد والسياسةسلطت الضوء على  من اإلعالنات

 .لخإ ...

 تمعناعن قيمنا ومجفي المجتمع الغربي وال تعبر ورتها صالمرأة في نمطها و  صورةتدرج   (1

 .ربيالع
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لمتسقة االمحافظ على الصورة التقليدية  األول:نوعين  العربي،في دول الخليج أن اإلعالنات  (1

ة المجتمع هوي عكسي هذا النمطو  وهي الغالبة في اإلعالنات، ،المجتمعيةالعادات والتقاليد  مع

 الطريقة الغربية. منفتح علىالمحافظ، أما الثاني نمطي الخليجي 

وجود طرق متعددة لمواجهة اإلشكالية في استخدام صورة المرأة في اإلعالنات التجارية والتي  (9

 اللفي تلك اإلعالنات من خ ومراعاة تقاليد المجتمع ،على الهوية الثقافية الحفاظ شأنهامن 

 ضوابط تصميمية تراعي تقاليد المجتمع، وتعكس صورة ومكانة المرأة بشكل إيجابي.

  والمقترحات التوصيات

 بناء على نتائج الدراسة، توصي الباحثة بما يلي: 

 وظيفت على االقتصار عدماألردنية،  اإلعالنات التجاريةضرورة تحسين صورة المرأة في  (0

نما فقط، تجاريا   توظيفا التجاري عالناإل في المرأة  مثل رىخأ وظائف إلى التطرق يجب وا 

 االجيال. وتربية المجتمع نهضة في التنموي دورها

 يردناأل للمجتمع سالميةواإل العربية الهوية اعتبارها في تضع أن عالناإل شركات على (1

 وفس عالناإل أن الحسبان في األخذ كذلك ،اإلعالن تصميم قبل المجتمع وتقاليد وعادات

 االنترنت. فضاء عن المحلية الحدود يتخطى وقد ككل، البلد صورة عن يعبر

قامةو  والدراسات، البحوث، إجراء خالل من الجانب هذا في النسائية المنظمات دور تفعيل (3  ا 

 نات،اإلعال في للمرأة النمطية الصورة هذه توضيح في تسهم التي والندوات، المؤتمرات

  علمي. بشكل ونقدها ومحاربتها

 يف مشارك كعضو المجتمع في المرأة دور إبراز إلى النظر يةعالناإل الشركات على يجب (4

 االنتباه.وليس دورها كسلعة تعرض لجذب  تماما الرجل مثل مثلها التنمية
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 عدم تقليدو ية اجراء دراسة حقيقية لواقع المجتمعات العربية واالسالمية عالنعلى الشركات اإل (5

 الغرب.ات إعالن

 ظية.لف أوإظهار صورة المرأة بصورة محتشمة ومالئمة للواقع العربي دون إيحاءات جنسية  (6

 .عالنالمتلقية لإل .(العمر ... )الجنس،مراعاة الشرائح المختلفة  (1

 ي.عالنتشكيل حمالت منظمة وحركات مناهضة لتثقيف الناس ومحاربة الفساد اإل (1
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 والمراجع المصادر قائمة

 العربية المراجع

دار الفاروق، ص  وسلوك المستهلك بين النظرية والتطبيق، عمان: عالن( اإل1111أبو طعيمة )
13. 

والسياسية وتأثيرها على عملية  االقتصادية(. معايير العولمة 1105)طلعت حسيني  إسماعيل،
 األول(،( )الجزء 19مجلة كلية التربية بالزقازيق، العدد ) ،تخطيط نظام التعليم. دراسات تربوية

30- 61 . 

في اإلعالنات العربية، دراسة   MBCصورة المرأة في فضائية (.1101)ولينا لهلبت  ليلى، أشتية،
  .نابلس الوطنيةجامعة النجاح  اإلعالم،كلية  منشورة،تحليلية. رسالة ماجستير غير 

 ريتا الخوري،(، كتاب الصورة، المنظمة العربية للترجمة، ترجمة، تحقيق: 1103أومون، جاك )
 لبنان.-بيروت 

شرق واإلعالم في ال عالناإل العربية في(. التمثيل المتغير للمرأة 1101)بدرية ناصر عبداهلل الجنيبي 
 عربية،الفي الشرق األوسط. جلوبال ميديا جورنال الطبعة  عالناألوسط. المرأة في اإلعالم واإل

 .11-61ص  ،1رقم  ،0المجلد. 

 صورة المرأة في التصميم الجرافيكي، جامعة دمشق، دمشق. (،1105البكدش، نور )

 ي. مجلةعالن(. إشكالية توظيف صورة المرأة في المطبوع اإل2010الجبوري، خليف محمود خليف )
 العراق.  –، جامعة بغداد 066 – 045، الصفحات 65األكاديمي، اإلصدار 

. دراسات: العلوم “ية األردنات التلفزة إعالنصورة المرأة في (. ” 1106)إبراهيم فؤاد  الخصاونة،
 .10. ص 411-461ص  ،43المجلد.  ،0اإلنسانية واالجتماعية. ملحق 

 صورة المرأة في الفضائيات العربية دراسة ميدانية، جامعة الوادي، الجزائر (.1104زغدي، )

المجلة العربية   اإلعالن.تنميط صورة المرأة العربية في  .(1111الزهراني، فاطمة عبدالعزيز )
 . 36، ص5لإلعالن، العدد الثالث والستون، ج
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( . اتجاهات طلبة الجامعات 1101) .عبداهللعلي والغزو  محمد،وليد  عمشة، محمد،رسمية  الشقران،
. مسحية( ة)دراسات كما تعكسها القنوات الفضائية العربية عالنية نحو صورة المرأة في اإلاألردن

 ية،األردنجامعة جدارا  ،011 – 041 الرابع،العدد  –السنة الثانية  –عالم مجلة كلية الفنون واإل
 عمان.  إربد،

اسة در  -(. صورة المرأة في اعالنات الصحف اإللكترونية المصرية  1111عبدالجليل، منى محمود )
اإلعالم ، كلية 151، ص1سينمائية. مجلة البحوث اإلعالمية، العدد الثالث والخمسون، ج

 األزهر. بجامعة

والمرأة: التأثير على السلوك الشرائي للمرأة،  عالن(، كتاب اإل1106عبداهلل، منتهى عبد الحسن )
 ، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.54ص 

زهران للنشر والتوزيع، ج، دار 0، عالنالعبدلي، سمير عبدالرزاق والعبدلي، قحطان، الترويج واإل
ج، دار وائل 0، عالنطاهر محسن والعسكري، أحمد شاكر، اإل، والغالبي، 01، ص3عمان، ط

 .01م، ص1113، 3للنشر، عمان، ط

حالة  يةاألردنالتجاري على قرار شراء المرأة  عالنالعساف، خالد توفيق. أثر ظهور المرأة في اإل
 .122-97ص  اقتصادية،أبعاد  دراسية للسلع االستهالكية الميسرة،

حالة  الوطنية دراسةالعالمة التجارية  إلى(. من تمكين المرأة 1101والنجار عبير ) إلهام، العالقي،
 .15-61 (،01لالتصاالت )المجلة الدولية  من دولة اإلمارات العربية المتحدة.

أعمال  التجاري. عالنالجسدي للمرأة في اإل واالستغالل(. الصورة النمطية 1105عمارة ) فوزي،
 . 1105مارس  10 – 09المرأة والسلم األهلي / طرابلس  ع:السابالمؤتمر الدولي 
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 2ملحق رقم ال
 اإلستبانة

 األفاضل، المحكمون السادة

 وبعد، طيبة تحية

 

  بعنوان دراسة بإجراء الباحثة تقوم

 األردني التجاري اإللعان في المرأة صورة توظيف إشكالية

 اختيار تم وقد األوسط، الشرق جامعة من الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات استكماال   وذلك  

 يخص فيما ركمنظ بوجهات األخذ بأهمية الباحثة من إيمانا   االستبيان، هذا بتحكيم للتفضل سيادتكم

 رمكمتك لكم شاكرا   الدراسة، أغراض غير في تستخدم لن المعلومات أن العلم مع الدراسة، موضوع

 إنجاز في هاملإلس التقدير وبالغ االمتنان خالص مع االستبيان، في المتضمنة األسئلة على باإلجابة

 .العلمي البحث هذا

 

                                                 الباحثة: أريج ابراهيم أحمد الحديد

 
 

 ■ معلومات عامة:-

 

 ……...…………………………………………………………… )اختياري(: االسم

 ………………………………………………………… )اختياري(: األكاديمية الرتبة

 ….………………………….………………….………….………….…الجامعة: 
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  صورة المرأة في اللعانات التجارية العالمية المحور األول:

 

  

التعديل 

 المقترح

 وضوح الفقرة
انتما  الفقرة 

 للمجال
 الصياغة اللغوية

 # الفقرة

غير 

 مناسبة
 مناسبة

غير 

 مناسبة
 مناسبة

غير 

 مناسبة
 مناسبة

       
يشيع استخدام صورة المرأة في اللعانات التجارية 

 العالمية
1 

       
يعد استخدام صورة المرأة من لعوامل الجذب 

 األساسية في اللعانات التجارية العالمية
2 

       
تتصف صورة المرأة في اللعانات التجارية العالمية 

  باإليجابية
3 

       
تركز اللعانات التجارية العالمية لعلى الخصائص 

 الشكلية للمرأة بهدف جذب النتباه
4 

       
تحترم اللعانات التجارية العالمية مكانة المرأة في 

 المجتمع
5 

       
العالمية لصورة المرأة في تسيء اللعانات التجارية 

 المجتمع
6 

       
تستخدم اللعانات التجارية العالمية صورة المرأة 

 الستمالت الترويجية كإحدى
7 

       
يعكس استخدام صورة المرأة في اللعانات التجارية 

 العالمية تحيزا  ضدها  
8 

       
تحصر اللعانات التجارية العالمية صورة المرأة 

 المثالية في نمط شكلي ثابت 
9 

       
تحصر اللعانات التجارية العالمية صورة المرأة في 

 نمطية  اجتمالعيةأدوار 
01 
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 صورة المرأة في اللعانات التجارية العربية الثاني:المحور 

 

  

التعديل 

 المقترح

 وضوح الفقرة
الفقرة انتما  

 للمجال
 الصياغة اللغوية

  الفقرة

غير 

 مناسبة
 مناسبة

غير 

 مناسبة
 مناسبة

غير 

 مناسبة
 مناسبة

       
يشيع استخدام صورة المرأة في اللعانات التجارية 

 1 العربية

       
يعد استخدام صورة المرأة من لعوامل الجذب األساسية 

 في اللعانات التجارية العربية
2 

       
تتصف صورة المرأة في اللعانات التجارية العربية 

 3  باإليجابية

.       
تركز اللعانات التجارية العربية لعلى الخصائص 

 4 الشكلية للمرأة بهدف جذب النتباه

       
تحترم اللعانات التجارية العربية مكانة المرأة في 

 5 المجتمع

       
لصورة المرأة في  تسيء اللعانات التجارية العربية

 6 المجتمع

       
تستخدم اللعانات التجارية العربية صورة المرأة 

 الستمالت الترويجية كإحدى
7 

       
يعكس استخدام صورة المرأة في اللعانات التجارية 

 8 العربية تحيزا  ضدها  

       
تحصر اللعانات التجارية العربية صورة المرأة 

 9 المثالية في نمط شكلي ثابت 

       
تحصر اللعانات التجارية العربية صورة المرأة في 

 نمطية  اجتمالعيةأدوار 
01 
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 المحور الثالث: صورة المرأة في اللعانات التجارية الردنية

 

  

التعديل 

 المقترح

 وضوح الفقرة
انتما  الفقرة 

 للمجال
 الصياغة اللغوية

 # الفقرة

غير 

 مناسبة
 مناسبة

غير 

 مناسبة
 مناسبة

غير 

 مناسبة
 مناسبة

       
يشيع استخدام صورة المرأة في اللعانات التجارية 

 الردنية
1 

       
يعد استخدام صورة المرأة من لعوامل الجذب األساسية 

 في اللعانات التجارية الردنية
2 

       
 الردنية تتصف صورة المرأة في اللعانات التجارية

  باإليجابية
3 

       
لعلى الخصائص  الردنية تركز اللعانات التجارية

 الشكلية للمرأة بهدف جذب النتباه
4 

       
مكانة المرأة في   الردنيةتحترم اللعانات التجارية 

 المجتمع
5 

       
لصورة المرأة في  الردنية تسيء اللعانات التجارية

 المجتمع
6 

       
تستخدم اللعانات التجارية  الردنية صورة المرأة 

 الستمالت الترويجية كإحدى
7 

       
 يعكس استخدام صورة المرأة في اللعانات التجارية

 تحيزا  ضدها   الردنية
8 

       
صورة المرأة المثالية  الردنيةتحصر اللعانات التجارية 

 في نمط شكلي ثابت 
9 

       
صورة المرأة في  الردنيةتحصر اللعانات التجارية 

 نمطية  اجتمالعيةأدوار 
01 
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 0ملحق رقم ال
 قائمة بأسماء السادة المحكمين

 

 م اسم المحكم الدرجة العلمية الجامعة
جرجيسد. سعد  أستاذ مشارك جامعة الشرق األوسط  0 

 1 د. عمران حسن أستاذ مشارك جامعة عمان االهلية

ميادة حسين د. أستاذ مساعد جامعة البترا  3 

يات الفقراآد.  أستاذ مساعد جامعة الشرق األوسط  4 

 5 د. حسين العمري أستاذ مساعد جامعة الشرق األوسط


