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إعداد الباحثة: د/ زكية النور يوسف ميك4  تأثري استخدام املرأة يف إعالنات الفضائيات عىل املفاهيم القيمية لألرسة العربية  

الفصل األول  

اإلطار املنهجي للبحث

1- املقدمة:
شهدت اآلونة األخرية اهتامما شديدا باإلعالن كوسيلة تسويقية أكرث فاعلية وانتشارا، إذ انه مكن اإلدارات الحديثة من تحقيق أهدافها واسرتاتيجياتها.

 كــام حظــي اإلعــالن - ومــازال- باهتــامم الدارســن واملامرســن مــا أســهم يف تطويــره مــن الناحيتــن العلميــة والتطبيقيــة، فقــد تعــرض لهجــوم ونقــد شــديدين فيــام يتعلــق بآثــاره 
االقتصاديــة عــى الفــرد واألرسة وتأثرياتــه عــى منظومــة القيــم األرسيــة، وبالتــإىل تأثرياتــه  االجتامعيــة باعتبــار ان األرسة هــي لبنــة املجتمــع، ففــي ســبيل تحقيقــه للربــح يســتخدم 
اإلعــالن كثــريًا مــن الوســائل واألســإلىب لغــرض الرتويــج، كــام أصبحــت املــرأة هدفـًـا رئيســيًّا للرســائل اإلعالنيــة ســواء تعلــق اإلعــالن بســلع أو خدمــات تســتخدمها املــرأة، أو تلــك 
املوجهــة لــأرسة عموًمــا تســتخدم صــورة املــرأة يف إعالنــات لوحــات الطــرق ووســائل النقــل والصحــف واملجــالت، غــري ان صــورة املــرأة هنــا غالبــا مــا تكــون ثابتــة األبعــاد، أمــا 
صــورة املــرأة يف اإلعــالن التلفزيــوين فهــي تأخــذ تأثريهــا مــن تأثــري الصــورة التلفزيونيــة املدعومــة بالصــوت والحركــة واللــون، وهــي أقــى مقومــات الجــذب واالنتبــاه، وإذا 

أضفنــا إىل ذلــك اســتثامر تكنولوجيــا االنتــاج اإلعالمــي املتطــورة يف انتــاج وصناعــة اإلعــالن يظهــر لنــا أبعــاد قــوة اإلعــالن التلفزيــوين وتأثرياتــه عــى الفــرد واألرسة عامــة.

وقــد أظهــرت نتائــج األبحــاث ان اإلعالنات-خاصــة التلفزيونيــة- تعتمــد عــى الرتكيــز الشــديد عــى صــورة املــرأة كأنثــى، وعــى الــدور االقتصــادي للمــرأة كمســتهلكة باعتبارهــا 
تشــكل نســبة كبــرية مــن املســتهلكن، وعليهــا كصاحبــة دور أســايس يف األرسة فيــام يتعلــق بالقــرارات الرشائيــة ولذلــك فاإلعــالن يتجــه إلىهــا إلقناعهــا باالســتجابة لــرشاء الســلعة 
كهــدف أويل مــن بــن جامهــري الوســائل اإلعالميــة املختلفــة وذلــك يف خــالل امنــوذج املــرأة الجذابــة. إذ تركــز اإلعالنــات عــى تقديــم املــرأة مبواصفــات معينــة فيهــا تركيــز عــى 

مفاهيــم وقيــم بعينهــا قــد ال تكــون كلهــا مالمئــة لــأرسة العربيــة املســلمة. 

 وقــد شــهدت املجتمعــات العربيــة تطــوًرا كبــريًا عــى مســتوى كل مجــاالت الحيــاة يف ظــل االنتشــار الكبــري لتكنولوجيــا االتصــال واإلعــالم الحديثــة، حيــث أصبحــت هــذه املجتمعــات 
تعيــش يف عــامل مفتــوح عــى مرصاعيــه، يف ظــل العوملــة اإلعالميــة، متأثــرة مبــا يشــهده الغــرب مــن تحــوالت عــى كافــة األصعــدة منهــا الصعيــد اإلعالمــي، خصوصــا مــع التطــور 
الكبــري الــذي يشــهده البــث الفضــايئ، ومــن هــذا املنطلــق فــان الدراســة الراهنــة تهتــم بدراســة وتحليــل تأثــري الصــورة الراهنــة التــي تظهــر بهــا املــرأة يف اإلعالنــات التلفزيونيــة 

عــى منظومــة القيــم األرسيــة لــأرسة العربيــة املســلمة. 
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2- مشكلة البحث: -
متثــل القيــم التــي تــروج لهــا اإلعالنــات التلفزيونيــة واســتخدام املــرأة فيهــا كعنــرص إيحــايئ –متثــل أحــد أهــم التحديــات التــي تواجــه األرسة يف ظــل الطفــرة الهائلــة التــي شــهدها 

انتــاج وتصميــم اإلعالنــات التلفزيونيــة، واالســتخدام الالفــت للنظــر لصــورة املــرأة يف تلــك اإلعالنــات.

وتتحــدد مشــكلة الدراســة يف التعــرف عــى أثــر اســتخدام صــورة املــرأة يف إعالنــات القنــوات الفضائيــة عــى الثوابــت اإليجابيــة يف منظومــة القيــم األرسيــة، وهــل تــروج تلــك 
ــة أم ال. ــة عــى حســاب الــرتاث القيمــي والثقــايف لــأرسة العربي ــح الســوق العاملي ــم االســتهالكية لصال الصــورة ملنظومــة القي

3- أهداف البحث: 
يعد الهدف العلمي هو الهدف العام لهذه الدراسة وذلك بتقديم منتج علمي يف مجال اإلعالم األرسي إضافة إىل أهداف خاصة بها تتمثل يف:

1-بيان مدي االتساق بن القيم التي تعرب عنها الصورة التي تظهر بها املرأة يف إعالنات الفضائيات، مع القيم الحقيقية للمرأة واألرسة واملجتمع العريب املسلم.

2- رصد وتحليل التأثريات املرغوبة وغري املرغوبة الستخدام املرأة الراهن يف إعالنات الفضائيات عى منظومة القيم األرسية لأرسة العربية املسلمة.

3- هل تعكس تلك الصورة ثقافة نفعية استهالكية؟   

4- تساؤالت البحث: - 
1- ما سامت الصورة التي تظهر بها املرأة يف إعالنات الفضائيات كامًّ وكيًفا؟                                                                             

2- ما هو التأثري الذي ميكن ان تحدثه هذه الصورة عى املرأة نفسها؟

3- هل ملثل هذه اإلعالنات دور يف رفع ثقافة االستهالك لدى املرأة؟         

ا4- ما التأثريات القيمية التي تحدثها هذه الصورة عى منظومة قيم األرسة العربية املسلمة، هل التأثريات كلها سلبية أم توجد تأثريات إيجابية؟

5-. ما انواع القيم االجتامعية واالقتصادية واإلنسانية التي تعرب عنها الصورة التي تظهر بها املرأة يف إعالنات الفضائيات العربية؟

6-هل تتواءم القيم التي تعرب عنها اإلعالنات مع القيم الفردية للمرأة العربية وقيم األرسة   واملجتمع عامة؟


