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  نثروبولوجيا األ  في ميدانية دراسة : المرأة ؤتشي على  المرئي العالم أثر
 االجتماعية 

 إعداد 
 ابراهيم تهامي محمد مروة. د

 العليا االفريقية الدراسات كلية ب االنثروبولوجيا مدرس
 القاهرة جامعة 

marwatohamy65@yahoo.com 

 العربية:اللغة الملخص ب
تحديد   الدراسة  هذه  تهدف   حيث   تشيُّؤ   على  المرئي  اإلعالم  أثر  إلى    المرأة، 

  المنهج   على  الدراسة  هذه  وتعتمد   الدراسة،  مجتمع   في  تشيُّؤال  مظاهر  على  التعرف
  على الدراسة هذه  تطبيق تم وقد  المتعمقة، المقابلة على اعتمادهاخالل  من األنثروبولوجي

 في  بوديار  نظرية جان   على  الدراسة  تعتمد   كما   ،القاهرة  جامعة  طالبات   من  طالبة  50
 ولمعرفة  بالعقل  التالعب   في  المرئي  اإلعالم  دور   لتوضيح  الثقافي  الغرس  ونظرية  اإلعالم

 . المرأة  تشيُّؤ على  المرئي اإلعالم يؤثر كيف
  عينة  في   المرأة   صورة  تأثر :  أهمها  النتائج  من  مجموعةإلى     الدراسة  توصلت 

  اإلعالمو   المرأة   تشيُّؤ  بين  وثيقة  عالقة  هناك  ،المرئية  اإلعالم  وسائل  تقدمه  بما  الدراسة
  وتسطيحه  المرأة   دور  تهميش   على  تركز  أيديولوجيات   على  اإلعالم  وسائل  تحتوي   ،المرئي
 الجسد   إبراز  خالل  من  فقط،  األنثوي   الجسد   على  بالتركيز  الثقافي   محتواها  من  وافراغه
  والعقلية  المعرفية  الجوانب   على  التركيز   من  بدالا   والمادية  االستهالكية   النزعة  وتقوية

  عرض كثرة  نتيجة األفراد    تطلعات  على واالستهالكية  المادية  هيمنة   كذلك  ،للمرأة   والمهارية
  المرئي. اإلعالم يقدمها  برفاهية التي والعيش االستهالكية المنتجات 

 االستهالكية  النزعة ،الجسد  ، تشيُّؤ ،المرئية اإلعالم وسائل ،المرأة  :مفتاحيةال كلماتال
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 المقدمة: 
وخلق    هخضاعإتشكيل الجسد و   فيكأحد أدوات الحداثة دورا كبيراا    اإلعالميلعب  

اآل الجسد  المتش  لةصورة  خالل    ،(يئ)الجسد  لالقتصاد أ  فيدراجه  إمن  فاعلة  نظمة 
األ  وإلخضاع،  موجهة  أليدولوجيات خضاعه  إو  لهذه  الجسد  المسيطرة  هذا   فييدولوجيات 

األ  اإلعالم خلق  من  البد  اإلكان  وقنوات  الغذائية  ليات  الحمية  ثقافة  كنشر  خضاع 
السمنة   من  الخوف  التجميل  وصناعة  ومراكز  والتقويمية  للجسد  التجميلية  والمصحات 

والتدليك وغيرها الرقص  تعلم  بالبشرة ومراكز  المتحرر من   ،والعناية  الجسد  حيث ظهور 
دوات الحداثة يعمل على تشكيل أكأحد    اإلعالمفغواء،  على الفتنة واإل  القائمو سلطة القيم  

 والتابوهات الجماعية. مفهوم الجسد المتحرر من التقليدية 

الجسد   يعد  لقوى فلم  والتقليد  األ  ملك  قيود    فيصالة  من  تحرر  بل  المجتمع 
صورته المتحررة، فلقد    فيليظهر الجسد    اإلعالماعة وخضع للفردانية كما صورها  الجم

انتشرت صناعة التجميل بصورة حداثية تعمل على فرض مفاهيم وقيم تجميلية استهالكية  
الخطابات  ت خالل  من  بالجسد  الاإلعالم تعلق  على  المعتمدة  الموجهة  المرئية  ية  صورة 

أدوات   أهم  الثقافةتع  التي  اإلعالمكأحدة  هذه  واستهالك  نشر  على  نجح  ،مل   ت ولقد 
الخطاب  إ  في  الحداثة لقوى  االجتماعية  الطبقات  جميع  وإاإلعالمخضاع  اختلفت    ني 

 ي، دوات التأهم األ  اإلعالمفوسائل    ،للطبقات   االقتصاديظل التفاوت    فيدرجة الخضوع  
"جان بوديار"    ترويج القيم الدعائية للجسد الحديث وكما يذكر  فيتوظفها ثقافة الحداثة  

 الترويج للبضائع والمنتجات بقدر خلق العقول. فيليست  اإلعالمفان قيمة وسائل 

مهيمنة وسلطة    خيرة كقوةاألالفترة    فيواالتصال    اإلعالمبرز دور وسائل  ولقد  
النظام   والتوجيهات على  التأثيرات  العديد من  لها  التوسع    ففي  ،االجتماعيمطلقة  ظل 
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وما  ياإلعالم م  يحتويه  المرئي  العديد  بزغت  عديدة  ووسائل  تقنيات  الظواهر من  ن 
 منها.  اواحد يعتبر التشيؤ  والتياالجتماعية الحديثة 

وسائل  ف بها  تقوم  التي  الكبيرة  األهمية  أحد  على  يخفى  رسم    اإلعالمال  في 
 يفه   ؛شرائح المجتمع بما في ذلك المرأة الصور الذهنية لمختلف الموضوعات ومختلف  

  اإلعالم من قبل وسائل  خدام  لالستاألكثر حساسية واألكثر قابلية  الشريحة االجتماعية  
  ا كثيرا إذ    ،  األساس االجتماعي الثقافيإلى  نظرا لعوامل وأسباب كثيرة تنتمي في أغلبها  

نظراا ألن    اإلعالمبعض االستغالل في وسائل  إلى   المرأة وصورتها    تتعرض مكانةما  
وس في  المرأة  جذب   اإلعالمائل  حضور  عامل  األعمال    اخصوصا   ؛يُعد  اإلعالنية  في 

كان ذلك بقصد اإلثارة والجذب أم كان ذلك نتاج أسباب اجتماعية وثقافية مرتكزة    سواء
إضافة   الدرامية  النمطية  الصور  بعض  الثقافي إلى   على  المخزون  بعض 

 (.2016)قنيفة، 

تجلت وتفاقمت نتيجة التغيرات االجتماعية   الظواهر التيبرز  أ  المرأة  تشيؤويعد  
  ،ووسائل التواصل المرئية  اإلعالممجال    فيحدثتها الثورة التكنولوجية  أ  التيالمتالحقة  

ولقد ظل سائد لمدة طويلة لدى الجميع االعتقاد بأن القيم والتقاليد والعادات المجتمعية  
من   اإلعالم  ما يلعبهولكن مع قوة    ؛بمثابة رواسخ اجتماعية وثقافية  تغيرها فهييصعب  

يمارسه م تغيير  األفراد  ن سطوة توجيهية غير واعية على  دور وما  أصبح من السهل 
المعايير والقيم عصية على    بأنطويالا ساد    يفإن االعتقاد الذ   وبالتالي  ،هذه الرواسخ

 ا. يعد واقعيا  التغيير لم

تتطابق فيه العالقات   ياالجتماعي الذ   الوعيشكال  أويعتبر التشيؤ شكل من  
الماديةاإلنسان مع  ال  ،ية  مفهوم  تطور   ،تشكيله  فيوتأثيره    اإلعالمبتطور    تشيُّؤولقد 
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حيث يفسر   ،واالتصال الحديثة  اإلعالم المالمح الجديدة بتطور وسائل    واتخذ العديد من
مجتمع يخضع    في  االجتماعي  ي والوع  االجتماعيالمفهوم العالقة الجدلية بين الوجود  

التواصل    اإلعالملسلطة   وسائل  عليه  قدرات   االجتماعيوتهيمن  من  بمالها  الحديثة 
 وتسليعه؛  شيءإلى     اإلنسانفالتشيؤ هو تحويل    ؛اإلنسان  في زيادة التحكم    هائلة على

الواحد   يذ   اإلنسان  ليصبح عليه،    ؛البعد  المادة  سيطرة  وسلطة هيمنة    وبالتاليحيث 
 والماديات على الحياة. األشياء

القول     يعد    اإلعالمإن  ويمكننا  الفضائية  القنوات  خالل  من  المرئي  التلفزيوني 
سلوك   في  المؤثرة  دور األفراد  القوة  تنافس  التي  القوة  هذه  وتوجهاتهم،  تفكيرهم  ونمط 

االجتماعية،   والتنشئة  التربية  عمليات  في  التعليمية  والمؤسسات  التيار  فاألسرة  نتائج 
فعليا اإلعالم أصبح  الهادف  غير  والتحليل ي  للدراسة  تدعو  خطيرة  ظاهرة  يشكل  ا 
 (. 2016)قنيفة،. المعّمق

 : الدراسة شكاليةإأواًل: 
العصر    فيبزوغ ظاهرة التشيؤ    في  اإلعالم  يلعبه  يتجاهل الدور الذ   يمكنال  

التطور   تزايد  الصناعية  الثورة  فمنذ  كونيا اإلنسانودخلت    التكنولوجي الحديث  زمنا  ا  ية 
وهذه الظاهرة   ،الواقع ذاته  هيفقط الواقع بل    ال تعكسا، حيث أصبحت الصورة  جديدا 
وسيلة    اإلعالملسلعة، فبجانب اعتبار بوديار  صنمية ا  بوديار"طلق عليها "جان أما    هي

 هلالنفصال ال لالتصال من خالل استغالله للمشاهدين عن طريق زيفية الصورة والتوج
أعتبر    األيديولوجي فقد  تتسم  اإلعالموسائل    نأأيضا  للمشاهد  نقلها   فيبالشفافية    ال 

ن أقائم على فكرة    اإلعالمفجديدة،  للصورة وكذلك ما يتبع ذلك من خلق مفاهيم ورؤى  
فقط    المتلقي المستقبل  اإلفهو  بعملية  القيام  له  يمكن  أمر  ال  وهو  يحملرسال،   ال 
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  للمتلقييدولوجيا الثقافية واالقتصادية الموجهة بصفة عامة  خفاء األ إيمكن    فال  ،الصدق
 (. 2010)منصور،

تقديم المرأة بصورة ذات   في  المرئي  اإلعالم  يلعبه  الذيويمكن مالحظة الدور  
غالباا   المرأة  فتظهر  وتقاليده.  المجتمع  لقيم  مخالفة  األ   فيايدولوجية  من  طر مجموعة 

استغاللتعمد    التيالمحددة   وتقديمها    إلى  وترويجية    فيالمرأة  دعائية  صور 
تقدم بها المرأة من خالل عدد    التي اقتصادية بعينها ويمكن حصر الصورة    أليدولوجيات 

 :يلي ماذج المحددة كما من الن

من خالل ربط المرأة بدالالت الجنس واإلغراء حيث لوحظ في نموذج المرأة الجسد   •
للمرأة كنموذج للجسد حيث   الستخدامهاواإلعالن  اآلونة األخيرة ازدياد كم الدعايات  

في  لها  روج  التي  بتلك  شبيهة  وإعالنات  بدعايات  لسلعها  بالترويج  الشركات  قامت 
 .الغرب وتحمل نفس اإليحاءات 

الشيء     • المرأة  ربط صورة نموذج  ومن خالل  التلفزيونية  اإلعالنات  من  الكثير  أن 
 (شيءعلى أنها مجرد )  للمرأة  إلى النظرالمرأة بصورة المنتج أو الخدمة فإنما تسعى 

وال شك ...  وهي بهذا تغدو كالسلعة التي يتم الترويج لها    ،نسانيتهإتجريده من    يتم
كمخلوق   المرأة  يقدّم  النموذج  هذا  العقلية "  شكل"أن  وقدراته  إنسانيته  من  مجرد 

 والذهنية  
السطحية   • المرأة  هم  نموذج  ال  التي  المرئية  التجارية  اإلعالنات  تقدم  إال  حيث  لها 

الموضة واألزياء ومواد التجميل وتفتقر للطاقات العقلية والفكرية المتطورة التي تحول 
وهنا نالحظ تركيز اإلعالنات على العطور   ،دون مشاركتها الجادة في الحياة العامة

اهتمامات   قمة  تمثل  أنها  على  وتقديمها  الفاخرة  والمالبس  الزينة  المرأة "وأدوات 
تتشارك هذه اإلعالنات في طرح فكرة تقول بأن هذه المنتجات التجميلية و    "العصرية
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النموذج متجسدا  للمرأة ولألسرة ويتجلى هذا  السعادة  ا أيضا في واألزياء هي مصدر 
تقديم اإلعالنات العربية للمرأة الحضرية التي تملك الموارد المادية لحياة رغيدة، وهي 

 (.2016)قنيقة،  والموضة وغيرها من هذا المنطلق تهتم بأخبار األزياء

تقديم المرأة من خالل سيطرة    فييسهم بشكل كبير    المرئي  اإلعالم القول ان    خالصةو  
المختلفة بأبعاده  الجسد  نلكذ   ؛صورة  و ك  وتدعيم  االستهالكية  إ شر  النزعة  سيطرة  عالء 

سلوكيا الم وتوجيهها  المرأة  على  الأوفق    اادية  عن  مختلفة  االجتماعية  قيم  يدولوجيات 
 . للمتلقيتصدير صورة ذهنية غير صحيحة عن المرأة   فيسهام بمجتمعها كذلك اإل

محاولة التعرف إلى   هذه الورقة    فيشكالية الدراسة  إ  يتنته   ما سبق ومن خالل          
 ها.ئتشيُّ على المرأة و  اإلعالميؤثر بها   التي على الكيفية 

 :أهمية الدراسة :ثانًيا
ة حيث تتناول الورقة موضوع  هذه الدراسة من واقع موضوع الدراستنبع أهمية  

نكارها وال التقليل من تأثيرها على إ  ال يمكنالمجتمع    فيكظاهرة هامة ومتزايدة    تشيُّؤال
ضوء   وفى  االجتماعية،عليها من العديد من المشكالت    وما يترتب المجتمع    فيالمرأة  

 :ما يليضوء  فيالدراسة تأتى   أهمية   إنذلك يمكننا القول 

على   (1) الدراسة  البحث  إتعمل  خالل   العلميثراء  من  المرأة  بمجاالت  المرتبط 
 التشيؤ. وهي ؛لقائها الضوء على أحد الظواهر االجتماعية الهامةإ
الدراسة (2) ال   ترصد  ظاهرة  مالمح  ودور  أو   تشيُّؤأهم    في   المرئي  اإلعالمسبابها 
 وتوضيح طبيعة تلك العالقة.  ،ظهارهاإ
 : أهداف الدراسة :اثالثً 

 :يليهداف يمكن توضيحها فيما من األ إلى مجموعةعمدت هذه الدراسة 
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 المجتمع.  فيوتأثيرها على المرأة  تشيُّؤالتعرف على مالمح ظاهرة ال (1)
 المرأة.  تشيُّؤ  في االجتماعيوسائل التواصل  المرئي اإلعالمدور  (2)
 ثارها. أو   تشيُّؤالوجية حول استمرار ظاهرة نثروبولإتقديم مبررات  (3)
 :تساؤالت الدراسة :ارابعً 

 المجتمع؟  فيالمرأة  تشيُّؤمالمح ظاهرة  هي ما (1)
 المرأة؟  تشيُّؤعلى   االجتماعيووسائل التواصل   اإلعالمكيف أثر  (2)
 ؟ تشيُّؤ ظاهرة ال إلى استمرار يتؤد  التيالمبررات  هي ما (3)

 :مفاهيم الدراسة :اخامسً 
 المرئي:  العالممفهوم  :أوالً  (1)

عأعلى    الغويا   اإلعالميعرف   األ نه  متعددة  مضامين  ذات  مركبة  غراض  ملية 
النتيجة   بواسطة وسائل    اإلنسانوهو مخاطبة    واحد   إلى شيءولكنها تهدف من حيث 

ومتطورة  حديثة  العملية    ؛(2004)عيساوى،  تكنولوجية  تلك  بنشر    التيفهو  تهتم 
ونقلها   المعلومات من مصادرها  هذه  بمعلومات جديدة، وتجميع   للتعاطي الموضوعات 

 (.2003طالقها عبر وسائل النقل الحديثة لتتلقاها عقلية الجماهير)الرحبانى، إمعها و 

تغيرات عميقة    20ـفلقد عرف العالم منذ مطلع القرن ال  المرئي   اإلعالمأما عن  
للتنوع    اإلعالم  وسائل  في الشديد    المعرفينظرا  والتقنية    فيوالتقدم  المعرفة  مجال 

من   التلفاز  يعتبر  حيث  وسائل  أ الحديثة،  التكنولوجيا  أ  التي  المرئي  اإلعالمهم  فرزتها 
صدارة وسائل   فيفيتميز التلفاز بمزايا عديدة جعلته يقف دائما    ؛التقنيالحديثة والتطور  

التنشئة    عمليتيتنافس  األفراد  حياة    فيقوة مؤثرة    المرئي  اإلعالمفقد أصبح     ،اإلعالم
والغرس   بشكل األفراد    توجيه  في  الثقافي االجتماعية  ذلك  كان  سواء  ميولهم  وتشكيل 

العديد من األإ  حيث   ،مباشرو غير  أ مباشر   المتعددة  طالق  التأثيرات  يدولوجيات ذات 
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البناء   كبير    االجتماعيعلى  بشكل  يساهم  مما  وعى  إ   فيككل  تشكيل  األفراد عادة 
ويقصد    وتوجيه بالمحتوى    المرئي  باإلعالمسلوكهم،  يقصد  كما  والحاسوب  التلفاز 

 (.2015حمد،أ) المرئي المحتوى المقدم من خالل وسائل اإلعالماإلعالمي 

  ما يبث   المرئي كل  اإلعالمب: يقصد الباحث  المرئي  لإلعالم  اإلجرائيالتعريف  
عادة إ   فييسهم    يوالذ ،  التلفاز والحاسب أو الهاتف  شاشتيمن خالل    مرئيمن محتوى  

 في  اجتماعيةوما يحدثه ذلك من تأثيرات    ،وخاصة المرأة وتوجيههااألفراد  ى  تشكيل وع
 المجتمع. 

 reification تشي ؤثانًيا: مفهوم ال (2)
األ  البدايات  الترجع  مفهوم  "كارل ماركس"    تشيُّؤولى لظهور   Marxلكتابات 

Karl   االغتراب ظاهرة  عن  تحدث  المال"  كتابه  فيعندما  ذهب    ؛"رأس  أنفلقد   إلى 
"مشيئاا" وكانت هذه أولى   فقط بلرباا  تأو مغ  لإلنسانلم يعد مستلباا    الرأسماليالمجتمع  

خرى منها على  أعدة كتابات  فيشارات تتبعها العديد من اإل تشيُّؤس عن الشارات ماركإ
إلى بأنه تحول اإلنسان    تشيُّؤالنظر لل  ، حيث 1847"بؤس الفلسفة"    كتاب   ؛سبيل المثال

 )سليمان، ماركس والتشيؤ(.  شيء

لوكاش"   "غيورج  الاأول من      georges lukacsويعد  مفهوم    تشيُّؤ ستخدم 
حيث شغل   ؛نتاجواإل  عن الرأسماليةبشكل صريح، معتمدا على كتابات كارل ماركس  

كبيرا   حيزا  المفهوم  الوع  فيهذا  عن  بعد إ  استندت   والتي  ، الطبقي  يكتاباته  فيما  ليها 
 (.2013)بومينير، ية اإلنسانالنظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت حيث تشيؤ القيم 

حول    أحالمه تتمركز    إلى شيءهو أن يتحول اإلنسان    تشيُّؤإن ال ويمكن القول  
السطح  األ يتجاوز  األ  الماديشياء فال  اإلنسان  المشيء  اإلنسانف  ؛شياءوعالم  ذو    هو 



 ابراهيم  تهامي محمد مروة. د                                    المرأة ؤتشي   على المرئي   االعالم أثر  
 

- 1071 - 

ح الواحد  األالبعد  يختزل  اإلنم  فيمور  يث  على  قادرة  بسيطة  اختزالية  ذعان اذج 
 (.2012)قارة، ن يتصرف على هديهاأللمجردات المطلقة و 

ال مصطلح  تجاهل    تشيُّؤ ويستخدم  حيث  كأشياء  البشر  مع  التعامل  لوصف 
شخصية    لألفرادوالنظر    والقيمي،  ياإلنسانالجانب   أغراض  لتحقيق   ونفعية،كأدوات 

   (Nasubaum,1995). التعامل بشيئية أيية وانب اإلنساندون مراعاة الج

ظل   يجامدة ف  إلى أشياءهو تحول العالقات اإلنسانية    تشيُّؤش أن الويرى لوكا
يث الخضوع لقوى وأشياء خارجة ح   إلى سلعتحول البشر    أي  ؛االقتصاديسلطة النظام  

العالم    ؛رادتهمإ عن   لنا  يظهر  لو    االجتماعيحيث  نستطيعننا  أكما   حيث   ؛تغييره  ال 
حيث تمتد القيم    ،من خالل المادة ومن خالل قيم ومفاهيم السوق   تتحدد قيمة اإلنسان

 Zaratiegu,2002))ية واإلنساندمية القيم اآل وتختفيالمادية لكل مجاالت الحياة  

التشي  ظهور  رأسها  ؤويرجع  على  وثقافية  واقتصادية  اجتماعية  عوامل    ؛ لعدة 
وانتشار   والعولمة  اإلنسان   التيالنزعة    هي  يةتشيُّؤ ال  فالنزعة  علمانية؛ال الحداثة    تسلب 

وعيها   من  الذات  هذه  وتجرد  العصر   ففي  ،واالجتماعي  والجمالي   األخالقيذاته  ظل 
  اإلنتاجي الحديث تتخذ العالقات االجتماعية صورا مشوهة وتنهض على الكم والتراكم  

الخاصة  أ  أي  واالستهالكي المنفعة  لروح  تخضع  يترتب نها  تغريب   وما  من  عليها 
من    ياإلنسان ينقلب العقل    حيث   (؛2008بالحاج والخويلدى،)  وتشيأتهواستالبه    اإلنسان

تحدد دوره االشياء المصنوعة لالستهالك وتحوله من    أداتيعقل  إلى   عقل واعى وناقد  
 عويد، التشيؤ(.) استهالك اداة للتفكير ألداة 

جسد إن   وكذلك   عرض  واإلعالن،  للدعاية  المشاهدين  لجذب  كوسيلة  المرأة 
لإلغراء الجنسي ينزع إنسانيتها ويجعل منها مجرد سلعة أو باألحرى سلعة ثقافية تفتقد 



 2021 يوليو( األولالجزء  – 53العدد )                             بقنا        مجلة كلية اآلداب      

 

- 1072 - 

التجارية  نساناإلمواصفاتها   البضائع  وتدخل في عداد  باعتباره عنصر   االستهالكيةية، 
األخير   في  يتحول  للبضائع  وترويج  وجذب  مصنّعةإلى   إغراء  لهذا     ،ثقافة  ونظرا 

تتحول ف المرئية  التأكيد على أن الصورة  فإنه باإلمكان  عنف إلى   عليا وواقعيا  التأثير 
يؤد  كبير   تشيُّؤل  يإعالمي  تأثير  من  لها  لما  مظاهره  انتشار  في  تساهم  وربما  المرأة، 

تبثها   التي  السلبية  الجنسية  المرئية  الرسائل  خالل  من  المتلقي  شخصية  على 
   (.2016باستمرار)قنيفة،

ككل    اإلنسان حيث خضوع    لإلنسان  والعقلي  الذهنيفالتشيؤ هو تسليع المنجز  
قيم كينونته    إلى  واختزال  منجزهما  مقدار    فيالتسليع  مادية   الذهني  يحققه  منفعة  من 

حول  أحالمه وتتمركز    ،إلى شيء  اإلنسانهو أن يتحول   تشيُّؤإن الالقول    مباشرة، يمكن
يتحاوزشياء  األ فرانكفورت   أي،  الماديالسطح    فال  مدرسة  أشارت  كما  الذات  موت 

 (.2021)عبدالعال،

   :تشي ؤلل الجرائيالتعريف 

الكتاب  خالل  المن  أن  الباحثة  ترى  السابقة  تحول    تشيُّؤات  إلى   اإلنسانهو 
المرأة هو استغالل النساء ألجسادهن    فتشيؤ  للعقل؛الموجه    المادية وانتشار القيم    ،شيء

المقصودة،    اإلنتاجيةكذلك خضوع الجسد للتوجيهات السوقية أو    ونفعية،بصورة مادية  
ذلك   كان  خارجية    بوعيسواء  لمؤثرات  والمستمر  الدائم  للتعرض  كنتاج  ذلك  غير  أو 

 .المرئي  اإلعالمأهمها وسائل 

 مفهوم الجسد: اثالثً  (3)
يجمع   للجسدلم  محدد  تعريف  على  حول    الباحثون  المفاهيم  تضاربت  فلقد 

للمرأة يمكن    ياإلنسان ن الجسد  أ  David le Bretonويرى    ،تعريفه وفقا لمنحى الدراسة
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متصال بالثقافة والذاكرة الجماعية والرؤى    وثقافي  اجتماعين يعرف من كونه معطى  أ
 ( 110، ص 2012عبد االوى،)والمكان المشتركة 

كتابات  و  األ  من Marcel Mousseتعد  الكتابات   التينثروبولوجية  أوائل 
الجسد ا  بدراسة  على    والتي  ،هتمت  البحث إعملت  دائرة  ضمن  الجسد  دخال 

نثروبولوجيين  وغيره من األ  Claude levi strausseذلك    يوتتبعه ف  األنثروبولوجي،
 Pierreو  David le bretonو  Michel Foucaultكتابات  إلى   وصوال    ،وائلاأل

Bourdieu شار  أ ولقد    ‘ وغيرهمMausse     الجسد  إلى تقنيات  إلى    لإلشارة مصطلح 
األ مجموعة  دراسة  التقنيات  هذه  تعكس  حيث  بالجسد،  المرتبطة  والممارسات  نشطة 

  Le Bretonشار  أكذلك    ،بالجسد عن طريق عادات الممارسة  يدوات المعرفة والوعأ
ضوء ظهور الفردانية ومدى تأثيرها على تشكيل وتغيير المفاهيم    فيدراسة الجسد  إلى   

بالجس المرتبطة  الثقافية  والممارسات  يذه  د،التقليدية  الجسد  إلى   ب  حيث   فيأن 
الحديث   هو المجتمع  انعإ   ما  وممارساتها  ك ال  الشعبية  التقاليد  لتزاحم  التجميلية  اس 

إلى  شارة  اإل  في  Mausse  و  Foucaultولقد تالقت كتابات    ،وظهور النزعات الفردية
وكيف يعكس القيم    ،لأليدولوجيات يمكن من خاللها دراسة خضوع الجسد    التي الكيفية  

يملك خاصية التغير والتبدل والتعلم حين يخضع    فالجسد   السائدة؛االجتماعية والجمالية  
 .(2005هللا، )عبد  لتأثيرات قوى متباينة تعمل على تطويعه

الجسدية   التمثيالت  مفهوم  بالجسد  نتاح    والتيويرتبط  يدورتعد  عالم    في   ما 
السائدة    فهي  ،الخارجيالفرد   والجمالية  االجتماعية  المعلومات   ،المجتمع  فيحوصلة 

يقوم العقل   التيدراك لمجموعة من الصور  إال  إ   ما هودراك مفاهيم الجمال  إف  وبالتالي
األفراد تزويد    في  اإلعالمدور    ويظهر   للفعل،كار لها دالالت توجيهية  أفإلى   بتحليلها  

هذ   باأليدولوجيات  استغالل  خالل  من  المعلومات   فيالوسيلة    هالجمالية  فلقد   ؛تصدير 
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األ   في  اإلعالمساهم   االجتماعيةتنمية  للجسد   ،ذواق  المثال  الجسد  نموذج  رسم  حيث 
فعال أية الذوق العام وما يتبع ذلك من  توجيه وتغيير وتنم   فيالجميل وهذا التأثير ساهم  

موضوعا   جعله  مما  الجمال  حيث  من  الكامل  الجسد  صورة  خلق  حيث  وتصرفات، 
ا   ،االقتصاديلالستهالك   هاجسا الجمال  من  جعلت  للجسد  افتراضية  حداثة  خلق  مما 

 . (2020)مرقومة، وطريقة للوجود 

 :المرأة وتشيؤ العالمسادًسا: 
معطياتها  تأم  المُ ن  إ وفق  تعيش  ال  أنها  يدرك  المعاصرة  المرأة  لوضعية  ل 

وفي  فكرها  وفي  نفسها  في  أزمة  تعيش  بل  والمستويات،  األصعدة  كل  على  الطبيعية 
ا موضوعية أخرى ساهمت ويدرك كذلك أن شروطا   ،تصورها وفي سلوكها وفي واقعها

الذاتية بجانب مسؤوليتها  وضعيتها  تأزيم  على  لقد      في  قويا جدا  المرئيات  تأثير  بات 
والمجاالت  األوجه  متنوّعة  ثقافات  من  لها  يقدّم  ما  خالل  من  تزودها ...  المرأة 

واألفكار   واألخبار  ليأخذ واالتجاهات بالمعلومات  الستمالتها،  متعددة  بطرق  وتعمل   ،
الكثير من مضامينها تكون سلبية في  قد  أبعادا مختلفة  المرئيات    ...التأثير  التي  فكل 
تعيش صراعا  تجعلها  وقد  على سلوكياتها  تنعكس  قد  قيميا تصادفها  مثلما ا حقيقيا ا  ا هو  ا 

حدوث   خالل  من  واقعيا  شخصيتهامالحظ  على  التأثيرات  من  ثقافتها    ،العديد  وعلى 
 (. 2016)قنينة،  ها.ئتشيُّ إلى مر نهاية األ فيمما يؤدى ... ومعارفها وعلى اتجاهاتها

عصرنا   أن  المالحظ  عصر    الحاليومن  حاضرة   فالصور  ؛الصورةهو 
  هيحيث يرى "بوديار" أن الصورة    شيءكل مكان، وكأنها مركز كل    فيومعروضة  

الواقع،   يحتف   اإلعالمفمعيار  وما    يالمعاصر  مو أمن    تحملهبالصورة   ةهج يدولوجيا 
على   والتفنن  إويعمل  دورها  ببرازها  عن  الميديا  انحازت  حيث  نقل    الحقيقي ها،  وهو 

والمروج  إلى   المعلومات   المسوق  الذهنيات    لأليدولوجيات دور  السلع   بثقافتيوغزو 
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خالقية من خالل عرضها لموضوعات زمة األفتفاقمت األ  ؛ معتمدة على المرأة  غواءواإل
للمضامين   النظر  التكسب دون  المساعد  األهدفها   في  األساسيخالقية حتى أصبحت 

لمادية وبكل مظاهر ا  يماد   ما هوبكل    يتحتف  فهي  ؛تشيُّؤوال والتسليع    الخلقياالنحدار  
جساد منمقة مما يخلق لدى المشاهد نوعا من التعلق بكل أمن سيارات ومنازل فارهة و 

هو دائما    مادي  ما  السيا  فيفتجعله  ولهذه  البيت  هذا  لمثل  تعطش  وسائر  حالة  رة 
شياء، حيث تخلق لغة صماء تعكس توغل االقتصاد وسيطرة المادية وتقوض رقعة األ

م أدواتها  أه   المرئي  اإلعالميعتبر    والتيظل الحداثة    ففي  ؛(2012)قارة،  الحياة الخاصة 
المرأة زد ا تشيؤ  معدالت  من  ؛  ادت  الرغم  للتفكير  أفعلى  طريقة  الحداثة  تخضعن    ال 

 فيال أننا نستطيع أن نحدد مالمح هذه الحداثة  إبشكل دقيق    يوالمكان  الزمانيللتحديد  
القرن التاسع عشر   في، فمرورا بالثورة الفكرية  اإلنسانالتحول والتغيير الذى مس قيمة  

 ،الها إنصبت القوة    التي  هتفصل الدين والعقل وكتابات نيتش  التيثم فلسفة كانط المثالية  
نسان  إإلى   من ذلك الذى يملك الحقيقة بفضل العقل    اإلنسانله تحول  علنت موت اإلأ و 

يملك  شيئا)ذيبون،أمن    ال  هناك    ؛(2014مره  ليس  يطلقفأصبح  القيمة    هعلي   ما 
باتت   القيم  فكل  والخاطئة  كنا  آ  فيخاطئة    صحيحةالصحيحة  فاذا  واحد،    ال نؤمنن 

 (. 1983)كامو، لشيءء فليس هناك معنى يبش
وسائل   كبيرا  أ من    اإلعالموتعد  دورا  تمارس  حيث  الحداثة  مالمح   فيالتحكم    فيهم 

ما حيث نتج    اإلعالمفقد تأثرت القيم بشكل كبير بوسائل    ،وتغييرها وتوجيه القيم  األفراد  
االجتماعيةتشيُّؤ بال  يسمى وضياع    أي  ؛ ة  العليا  والمثل  القيم  الموجهة   المعانيغياب 

بشكل   الحقيق   العالم ككل، فال  في  موضوعيللسلوك  بعينه  أو يملك مجتمع  المطلقة  ة 
األ النموذج    في شياء  جوهر  غياب  المركز    الثقافيظل  ثقافة  بقبول    والمناداة وغياب 

و اآل البشرإخر  بين  االختالف  على  ،  يجابية  لتؤكد  بنفسها  مجموعة  كل  تقوى  حيث 
حركة   فخلقت  بعد قيمتها،  من    ما  حالة  والغرائز إالحداثة  للمشاعر  العنان  طالق 
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الوحيد  السبيل  هو  العلم  بأن  واالدعاء  االجتماعية  التقاليد  ورفض  للذاتية،  والتأسيس 
فريق    فيللمعرفة   أو  جماعة  كل  حرية  المعإ  فيظل  على ضفاء  يريده  الذى  نى 

  اإلعالم وسائل    ما تلعبه ظل    فيه  موجّ  إلى   فليس هناك حاجة    ،حداث المعلومات واأل
تنم حاجة  ن  هناك  وليس  وتبصير،  مستغلإلى   وير  الصورة    في  ةرقيب  سلطة  ذلك 

ويتضح    ،على جميع المستويات   اا هاما فتلعب الصورة دورا   ،( 2016،ي  )مصطف ة  المرئي
المقدمة من   الصورة  وتأثير  الدراسات    في  المرئي  اإلعالمأهمية  ركزت    التيكثير من 

دراسة فتأتى    ؛بالبنية االجتماعية للمجتمع ككلخالل  اال  في  اإلعالمعلى توضيح دور  
BlumerوHoucer    14تاة تتسم باالنحراف بين عمرف  252جرائها على  إتم  والتي-  

أن    18 لمشاهد جنسية  %  25وجد  نتيجة مشاهدتهن  الجنسية  العالقات  منهن مارسن 
والمسارح الليلية،  التردد على البارات  إلى   منهن قادتهن المشاهد  %  41في األفالم، و

تركن المنزل لخالف مع  %  17تعمدن التهرب من المدرسة للذهاب للسينما، و %  54و
  (.2016قنيفة،(السينماإلى  األهل حول ذهابهن 

ما أ  اإلنسانف المقدمة    سير  للتصورات  ويخضع  تو   ،ليهإيشاهده    يلاوتحت 
بشكل   ويتأثر  الفرد  يتغير  البصرية  صوره    تدريجيالمؤثرات  تكوين  ويعاد  يشاهد  بما 

والحياة،  الواقع  عن  ميوله   اإلنسان ف  الذهنية  تشكيل  ويعاد  يراه  بما  يتأثر  محيطه  أسير 
المرئي الموّجه ضد   اإلعالم  فما يقوم به،Mendras,1989))  ضوء ذلك  فيوتوجهاته  

ب يعد  أ المرأة  المتعددة األوجه  العنف  أحد  أيديولوجياته  باتت تخدم الرمزي شكال  ، والتي 
مصالح أفراد وجماعات، وتعني دراسته محاولة القيام بعملية تحليلية تفكيكية لظاهرة قد 

تأثيرا  عميقا تؤثّر  تفّككا ا  تحد   وقد  المجتمعي،  البناء  على  تنظيميا ا  فرديا ا  ا  ا 
أن ثقافة الصورة تشكل   على  أكد الباحث عمر عتيقفلقد      ،(Perse,2016ا)واجتماعيا 

كثير من  الكلمة في  ثقافة  تتفوق على  الصورة  وتكاد  الثقافي،  الخطاب  مائزا في  حيزا 
الداللية   واإليحاءات  البصرية  المثيرات  ولعل  واالجتماعي،  السياسي  الخطاب  مقامات 
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ر تأثيرا وإثارة من المثيرات الداللية التي يحويها الخطاب المتوافرة في خطاب الصورة أكث
الصورة   ثقافة  في  الداللي  القناع  وغياب  الشفافية  أن  يخفى  وال  المسموع،  أو  المقروء 

 ،يوفران قطاعا واسعا من المتلقين على اختالف مشاربهم األيدلوجية وانتماءاتهم الطبقية
 واإلدراك،كما أن التلقي بوساطة العين التي تشاهد التجسيم لفكرة أكثر تأثيرا في الوعي  

أو   المقروء  النص  تلقي  من  الالّوعي  في  رسوخا  واحدة   المسموع،وأكثر  صورة  وأن 
أو   مطوال  مقاال  عنها  التعبير  يحتاج  كبرى  قضية  تختزل  أن  ومن   كتابا،تستطيع 

إ على  قدرتها  الصورة  تلقي  بزمن  خصائص  فكرة  واحدة   قياسي،ضاءة  نظرة  إن  إذ 
وترسم من اآلفاق الفكرية والمعرفية ما   رمزية،للصورة تخلق فضاءات داللية وإيحاءات  

  (.2016يعجز عنه الخطاب المكتوب أو المسموع )قنيفة،
 :للدراسة  النظري  سابًعا: المدخل

 نظرية الغرس الثقافي:  (1)

تأثير   الثقافي  الغرس  نظرية  على    اإلعالمتناقش  التلفاز    الجمهور،وخاصة 
فإنه يتشابه    اإلعالمالتعرض لوسائل    فيحيث أنه كلما قضى الفرد الكثير من الوقت  

للواقع   هذه    االجتماعيبإدراكه  تقدمه  ما  كثرة    وتربط  الوسائل، مع  بين  النظرية  هذه 
والمع المعاني  واكتساب  التليفزيون  لمشاهدة  واالتعرض  الرمزية  ألتقدات  والصور  فكار 

تفترض نظرية الغرس الثقافي أن و   ،للبيئة  الفعلي حول العالم بشكل يختلف عن الواقع  
تبني صور ذهنية وأفكار ومعتقدات حول إلى   يؤدى    اإلعالمالتعرض المنتظم لوسائل  

طريق  الواق عن  المشاهد  له  يتعرض  الذي  الواقع  يماثل  االجتماعي  عامة   اإلعالم ع 
 والتلفاز بصفة خاصة. 

الغرس   العملية    الثقافيويعتبر  للمعرفة    التيهو  الفرد  يتم اكتساب  من خاللها 
المختلفة   بأدواتها  الثقافية  البيئة  تقوم  حيث  والمفاهيم  األفراد    بإكساب والسلوك،  الرموز 
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ال ويعد خاصة  الثقافية  األ  اإلعالم  بالمجتمع  هذه  بارزا   والتيدوات  أهم  دوراا   فيا  تلعب 
 (. 2020)شويتة، المجتمع الحديث 

ثار  ت القرن الماضي بمحاولة تفسير األالغرس منذ سبعينيا  ارتبط مصطلحولقد  
والمعرفية   من    لإلعالماالجتماعية  خاصة  حالة  يعتبر  والغرس  التلفزيون،  وخاصة 

 .جتماعيةاالعمليات أوسع هي التنشئة 
النظرية  تو  مفهومبدايتها    فيرجع  ليبمان "  إلى    " Walter Lippmannولتر 

إذ يرى ليبمان أن    ،اإلعالمل  الخ للصورة الذهنية التي تتشكل في أذهان الجماهير من  
بصورة   الواقع  أحيانا  تشكل  الصورة  نتيجة هذه  المواد    مزيفة  على  رقابة  وجود  عدم 

الحقائق وتشويه المعلومات   فيغموض  إلى   مما يؤدي    اإلعالم  المعروضة في وسائل
 (. 2006،الطرابيشى  (الواقعوسوء فهم 

و  استخدامه  لسهولة  الثقافي  للغرس  فريدة  وسيلة  التلفزيون  والتعرض يعد  توافره 
سهم التلفزيون في ولهذا ي ؛مام التلفاز منذ الصغرأحيث يجد المشاهد نفسه مستغرقا  ،له

األ تنشئة  وتشكيل  عملية  العالمأجيال  عن  من    ؛فكارهم  التلفزيون  به  يتميز  لما  وذلك 
الوسائل   بقية  عن  غنية  والصوت   خرى، األية  اإلعالمخصائص  الصورة  تأثير  حيث 

ذلك   كل  المطبوعة  والوسائل  والسينما  بالراديو  مقارنة  االستخدام  تكاليف  وقلة  والحركة 
 ت وسلوكياالتي تؤثر على أفكار وقيم وشرائح    اإلعالميجعل من التلفزيون أهم وسائل  

 (.2019)الخصاونة،  أفراد المجتمع.

 : بعد البنيوية ماو   Jean Baudrillardجان بوديار  (2)

نقدا  بوديار  جان  آلقدم  هاما  التواصل  ا  تنميط    فيودورها    الجماهيري ليات 
  اإلعالم نساق فكرية محددة سلفاا، حيث أوضح أثر وسائل  وتشكيل وعيه وفقاا أل  اإلنسان

ا من  يمارس نوعا   ، حيث  وخاصة التلفاز  اإلنساندوات تشكيل وعى  أحدى أهم  إبوصفها  
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للموضوعات  اإل وفقا  االجتماعية  الذوات  على  اليوم،   التيجبار  مدار  على  يعرضها 
وخضوعنا    الواقعيتحويل تصورنا عن العالم  إلى   ث يؤدى هذا الكم الهائل من البث  حي

يبث لسلطة   العالم    ما  صورة  من إ  في   الخارجيفتختزل  الكبير  القدر  لهذا  دراكنا 
، : المحاكاةوهمضمن مراحل ثالث    ما يجرى المعلومات والصور، حيث صاغ بوديار  

التواصل يتم فيها نقل وسائل    المحاكاة  وهيولى  فالمرحلة األ  ؛الواقع المفرطو االنفجار،  
وتحاكيه الواقع  تتطابق مع  بدرجة  ف  ،للواقع  ذلك  بتمثيله   المحاكاةن سياق  إوفى ضوء 

بالموضوع    السيميائيبالمفهوم   يحدث    الواقعييصطدم  من   فيلما  المحاكاة  مرحلة 
الناقل وتسليطه الضوء على جوانب دون  يدولوجية وفقا أتغييرات   لنظرة  فينفجر أا  خرى 
تصور ثابت للواقع وبالتدريج ومع التكرار   أيحدهما حيث يتزحزح  أأو ينهار    اإلنسان

" محل الواقع فيصبح مع ي"حوك  نقله أو ما  ما تمتظهر حالة من فرط الواقع حيث يحل  
ظهور إلى   مر  نهاية األ  فيفرط  ويؤدى هذا الواقع الم  ،(2010)هاو،   الوقت هو الواقع
 (. 2012)ميرتن،  وغياب القيم الوعيحالة من تزييف 

رساء دعائم  إحيث ، ا مزيف وصورة مخادعةيخلق وهما  اإلعالمفيرى بوديار أن 
مو  جهاز  جواتجاهات  فهو  وقوتها،    باألساس  أيديولوجيهة  الصورة  سلطة  من  له  لما 
الواقع   يظهرميتاا    الحقيقيحيث  مستوى    ،حرفاامُ   الإلنا    ال  على  الحدث  تجييش  فيتم 

، فللصورة قدرة على خلق الحدث أو قتله كما الحقيقيالعاطفة وتجريد الهدف من مغزاه  
بعاد أا من قوة التعدد وحجب الحقائق والتركيز على  داخليا   ايعيش تفككا  اإلنسانقد تجعل  

مالك  ،(2008)بوديار،  محددة رغبة  اعتبار  أهم    اإلعالموسائل    ي ويمكن  سباب أمن 
 (.2013)بوديار، يف الحدث وزعزعة الحقيقة الواقعيةتحر 

موجه  اإلعالمف واتجاهات  دعائم  وتبدأ    ،ةيرسم  الواقع  مفاهيم  تتغير   فيحيث 
وتحل قيم موجهة وجديدة حيث أضحت التشبيهات أشد مصداقية من  االنكماش والغياب 

واقعا  أصبحت  بل  فائقا الواقع  واللغة    ،اا  كالتصميم    التيفالرموز  لها  أصل   الرقمي ال 
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تحاكم وتقارن تلقائيا بصور  التي  فاألجساد على الشاشة أصبحت تشكل الواقع،    لألجساد 
كل خلة  صلية والصور المُ جساد العارضين األأال تطابق حتى   والتي  ،العارضين المعدلة

 (.2016  )مصطفى، ضغط نفسي على حياة الماليين حول العالمنتج عنه  ذلك 
 النظري ضوء التوجه  فيموضوع الدراسة 

من   كال  أن  الباحثة  بوديارترى  وسائل   الثقافيالغرس  و   نظريتي  تأثير  عن 
وتفسير تحقيق هدف البحث    فيسوف تساعد الباحثة    يتزييف الوع  في   المرئي  اإلعالم

بصورة غير واعية    اإلعالم  يلعبه  الذيورصد مالمحها، وتوضيح الدور    تشيُّؤظاهرة ال
 النساء وتوجيههن.  يتشكيل وع  في

 :الدراسات السابقة :اثامنً 

 :العالمباهتمت  التيالدراسات  :ولالمحور األ  ( أ)
للباحثة شيماء محمد   "المصري المجتمع    في  يوتشكيل الوع  المرئي  اإلعالم"دراسة   -1

 . أحمد 

المرئية على تشكيل وعى    اإلعالم معرفة أثر وسائل  إلى   الدراسة    ههدفت هذ 
ة والثقافية  على جوانب الحياة االجتماعية والسياسي  المرئي  اإلعالم الشباب، وكيف أثر  
ضوء عدة تساؤالت لعل أهمها التعرف على    فيحيث جاء ذلك    ،والدينية لدى الشباب 

الحياة بمختلف   في، وكيفية تأثيره  الوعيتشكيل    في  المرئي  اإلعالم  هيلعب  يالدور الذ
المسح    ،جوانبها منهج  على  الدراسة  اعتمدت  تم  وق  االجتماعيوقد  اإد  ستبيان  الجراء 

الجنسين، كما اعتمدت الدراسة على منهج    الشباب منمفردة من  150على عينة قوامها  
المادة   محتوى  لتحليل  المضمون  الدراسة    وقد   المقدمة،ية  اإلعالمتحليل  إلى  توصلت 

   :همهاأ عدد من النتائج من  
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 . فراد على األ  التأثير فيدورا كبير  اإلعالمتلعب وسائل  -أ
 . همهاأ من  ييعد نقص الوع التيالمجتمع من العديد من المشكالت  يعاني  -ب 
 .راء عينة الدراسةآ تشكيل   في تأثيراالوسائل  أكثرنترنت يعتبر اإل -ج
كما اقترحت الدراسة تبنى سلسلة من الحمالت التوعوية للحد من انتشار السلوكيات   -د 

 (. 2021حمد،أ) .الوعيالسلبية وتشكيل 
حنان   -2 التواصل  أ"بعنوان    الشهري دراسة  شبكات  استخدام  على    اإللكترونيثر 

 ". العالقات االجتماعية

الدراسة   هذه  التواصل    تأثيركيفية    إلى معرفههدفت  على    االجتماعيشبكات 
  ، االجتماعيشبكات التواصل    فيلالشتراك  األفراد  تدفع    التيهداف  األ  هي  وما  فراد،األ

أثر لأل  وكيف  االجتماعية  العالقات  على  عذلك  الدراسة  اعتمدت  وقد  منهج  فراد،  لى 
االجتماع تم  يالمسح  قوامها  إ، كم  استبيان على عينة  توص  150جراء  وقد  لت طالبة 

 :التاليهمها أ الدراسة لعدد من النتائج لعل 

اإل -أ الوسائليعتبر  من  عن  على  األفراد    ساعدت   يالت  نترنت  رائهم  آ التعبير 
 .ومشاكلهم

  يحيث ساهم فاألفراد  وشكل العالقات االجتماعية بين  نترنت على طبيعة  أثر اإل  -ج
 .تسطيحها

 . فراد ظهور عوالم شخصية غير حقيقية لأل نترنت علىساعد اإل -د 

بدورات  الدولة  قيام  ضرورة  أهمها  لعل  التوصيات  من  عدد  الدراسة  تبنت  وقد 
لما لها من   يلكترونالتعليم اإل  يضرورة توظيف تكنولوجيا االتصال ف فراد، و لتوعية لألل

 (. 2013لسهولة استخدامها)الشهرى،و  عديدة؛فوائد 
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يس   -3 أسعد،  صاحب  بدراسة  المعنونة  وسائل  "ـ  الشمرى  على    اإلعالمتأثير  الجديد 
 ."يالشباب الجامع

الدراسة   هذه  التعرفهدفت  وسائل    إلى  تلعبه  الذى  الدور    ي ف  اإلعالمعلى 
 اإلعالم لوسائل    يكذلك مدى استخدام الشباب الجامع  الطالب الجامعيين،  يتشكيل وع 

الوسائل من وجهة نظر الشباب، وقد اعتمدت  خالقية ومصداقية هذه  أالجديدة، ومدى  
قوامها   عينة  على  تطبيقه  خالل  من  االستبيان  على  اختيارها    489الدراسة  تم  مفردة 

 همها:أ صلت الدراسة لعدد من النتائج من  بصورة عشوائية من مجتمع الدراسة وقد تو 

هاأل  التأثيرات تعتبر    -أ وضوحا األ  التأثيرات   يخالقية  استخدام    ،اكثر  عن  والناتجة 
 .الجديد  اإلعالمالشباب لوسائل 

 .فراد شبكات النت على األ تأثيرات هم  أ من  يوالتراجع القيم يخالقيعد االنحالل األ   -ب 
معدالت   -ج األ زيادة  كنتاج    يف  ي سر التفكك  التواصل المجتمع  وسائل  الستخدام 

 .فكارأوما تبثه من  ياالجتماع
 . راء المختلفة وغير الخاضعة للقيمفكار واآلالتعبير عن األل النت تسمح وتبرر وسائ -د 

وسائل   -ه استخدام  ساعات  زادت  لدى ال  اإلعالمكلما  مصداقيتها  زادت  كلما  جديد 
 (.2017فراد)الشمرى،األ

 تشي ؤ هتمت بالإ يالدراسات الت  الثاني: المحور (ب)

،  تشيُّؤاهتمت بال  ي الدراسات الميدانية الت  يالحظت الباحثة وجود ندرة شديدة ف
ال هذا  األ  فيين   ولكن  الكتابات  بعض  هناك  التأن  بأس   يدبية  والت  ال  تناولت    يبها 

 موضوع الدراسة بالتحليل ومنها: 



 ابراهيم  تهامي محمد مروة. د                                    المرأة ؤتشي   على المرئي   االعالم أثر  
 

- 1083 - 

ربية من منظور عبد الحداثة الغ  يف  اإلنسان شكالية تشيؤ  إ"دراسة صباح قارة بعنوان   -1
 :"ي الوهاب المسير 

الدراسة    هذه  هدفت  تتبعوقد  الاأل  إلى  من  صول  بداية  التشيؤ  لمقولة  نظرية 
األاإل حتى  رهاصات  للمفهوم  متطرقة  اولى  العواملكتماله  أهم  لل  إلى    تشيُّؤ المؤدية 

 ي اإلنسان
لق الدراسة النظرية  مع اقتراح بعض الحلول المساعدة للحد من الظاهرة، وتنط 

رئيس إمن   مؤدا شكالية  لإلة  وعودها  الحداثة  خانت  لماذا  خان  ها  ولماذا    اإلنسان نسان 
راسة النظرية  ىء حيث اعتمدت الد يالمتش   اإلنسانمبادئه؟، كما تطرقت الدراسة لتعريف  

من االستنتاجات حيث رأت أن د توصلت الدراسة لعدد  ، وقيالنقد   يعلى المنهج التأويل
عيش بذلك  يوللميتافيزقا ل   يلهللوحى اإل  ي الغرب  اإلنسانال نتيجة لتطليق  إهو    ما  تشيُّؤ ال
علمان   يف الماد   يكهف  العقل  على  واعتماده  عن    يمادى  فضال  كامنة،  كمرجعية 

التاإل النفسية  على    يمبيريالية  بمختلف    اإلنسانتمارس  اقترحت أالقهر  وقد  ساليبها، 
  ، من جموده ويعيد له مركزيته وسكينته  اإلنسانالباحثة مشروعا فكريا يحاول أن يخرج  

الحداثة   مشروع  اإلاإلنسانوهو  الت ية  الفرد    يسالمية  حقوق  بين  الموائمة  على  تعمل 
 (. 2012قارة،(والمجتمع

 ". المرض  التشيؤ وتأثير"بعنوان   Michal t.Taussiceدراسة   -2

الدراسة   هذه  األفراد  إلى   هدفت  ينظر  كيف  نظر معرفة  وكيفية  هم  للمرض 
ض، حيث اعتبار أن عالمات جسادهم من منطلق الشيئية حين معرفتهم بتفاصيل المر أل

و  تعتبر  أ المرض  فيشير  أ كثر  أشياء  أ عراضه  المرض،  على  الداللة  مجرد  من  همية 
ن هذه اللغة المنبثقة من أالثقافة، حيث    يإلى  موضوعات حساسة ومتناقضة فالمرض  
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باألأ واحساسنا  التالعجسادنا  يتم  و لم  به  البيولوجية    يفف؛  خفاءهاإب  العالمات  نطاق 
ا قد تنكر  ، كمية المرض وتتحدث عنه بصورة شيئيةاإلنسانللمرض قد تنكر العالقات  

يدولوجية  االحتياجات األالعالقات االجتماعية نتيجة للمرض، ويتم تجنيد المرض لخدمة  
االج ما  يتماعللنظام  وهو  الشفاء  حساب  نكار  إ  كذلكو   ،المرض   تشيُّؤب  ىيسم   على 

لذلك تحت ما المرضى  المرضى وتقبل  التعاطف مع  ال  عالقة  الجسديةتشيُّؤ يسمى   ،ية 
، فيمكن  يشعة والتصوير الطبمور مادية كاألأمن خالل    ه المريض لجسد دراك  إ كذلك  
  مالمح المرض، حيث يشرح للمريض كيف حدث ذلك ولكنه ال   ن يشرح للمريض أللعلم  

 .  ؟نولماذا اآل أصيب نا من ألماذا  :ولجابات للمرضى حإيستطيع أن يقدم 
يمكن   كيف  الدراسة  توضح  الجسد أ كما  يصبح  المعنى    لتوليد مستودع    ن 

الطبيب والمريض ه، وكيف أ ياالجتماع بين  العالقة  تقنية ي  ن  نها  إ  ،عالقة أكثر من 
على الشيئية، حيث اعتبار المريض شخص فقد شغفه    يالذى يقض  يالتفاعل االجتماع

قد  المرض  األ   بسبب  بسبب  المرض  تفسير  والمنتشرة  يرفض  لها  الخاضع  يدولوجيا 
المرض، وضرورة    يالسيمائيات فبيمان المريض  إة لمدى  لمجتمع، كما تطرقت الدراسبا

ء يختلف يفالمرض بالنسبة للمريض ش   ؛للرعاية الطبية  ياإلنسانضفاء الطابع  إتحسين و 
 .(aussice,1980) عن توصيف الطبيب له

 : المنهجية للدراسة جراءاتتاسًعا: ال
 منهج الدارسة: 

ا الدراسات األتعد  المنهج  حيث    ،ةينثروبولوجلدراسة من  الباحثة على  اعتماد 
الدراسة  ي التحليل  يالوصف موضوع  من  ك  ،لتفسير  عدد  على  الدراسة  اعتمدت  ما 

األاأل فدوات  الميدانية  ي نثروبولوجية  المادة  ف   ي والت   ،جمع  المقابالت إ  يتمثلت  جراء 
ويقسم دليل   ،كأداة رئيسة لجمع البيانات   يالمعتمدة على دليل العمل الميدانالمتعمقة  

 : يلية موضحة كما محاور رئيس  ةالمقابلة لثالث
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األ  (1) األ  :ولالمحور  البيانات  لعينة  ويشمل  االجتماعية  والخصائص  ساسية 
 . الدراسة

 .تشكيل صورة المرأة في العالميتناول دور  الثاني:المحور  (2)
 .المجتمع فيويشمل: مالمح تشيؤ المرأة  :المحور الثالث (3)

 :مجتمع الدراسة
فأُ  الدراسة  هذه  طالبات    يجريت  من  عينة  على  القاهرة  القاهرة  مدينة  جامعة 

القاهرة  ،مبحوثة  50قوامها   جامعة  أقدم وتعد  ثاني    والثالثة  المصرية الجامعات  هي 
في تهاكليا تأسست  ،القرويين  وجامعة األزهر  جامعة عد   عربياا محمد  عهد   المختلفة 
الطبية (1820 حوالي ) كالمهندسخانة ،علي أن  1827 عام والمدرسة  لبث  ما  ثم   ،

سعة بعد حملة مطالبة شعبية وا (1850) حوالي) الخديوي محمد سعيد  أغلقت في عهد 
بقيادة حديثة  جامعة  كامل إلنشاء  في  ،وغيره مصطفى  الجامعة  هذه   21 تأسست 

باسم ،1908 ديسمبر األول عرفت  فؤاد  القاهرة ثم جامعة  يوليو    23ثورة   بعد  جامعة 
عددا  ،  1952 الجامعيةكبيرا   اوتضم  الكليات  من  في  ،ا  الجامعة  مدينة   تقع 
أحياءالقاهرة غربي الجيزة في  تقع  كلياتها  وبعض  كليات  والدقي والمنيرة المنيل ،  مثل 

الحائزين على    خريجيهاعدد    ،الطب البشري وطب األسنان والصيدلة والعالج الطبيعي
هم   نوبل  عام    ،3جائزة  عالميا  تصنيفها  أكبر    2004وتم  قائمة  جامعة   500ضمن 

 طالباا ألف  155ا ما يزيد على  يا على مستوى العالم ويتخرج منها سنو 
 ( https://ar.wikipedia.orgويكيبيديا )

 : عينة الدراسة
على  إتم   الدراسة  من    50جراء  ماأ   نتقع   التيال  الفتيات مفردة  ن  بي   عمارهن 

القنوات    ا،عاما   17-23 تبثه  بما  تأثرها  لسهولة  العمرية  الفئة  هذه  اختيار  تم  وقد 
 ية. اإلعالم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1820
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1827
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1850
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1908
https://ar.wikipedia.org/wiki/1908
https://ar.wikipedia.org/wiki/1908
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_23_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_23_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%8A_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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طالبة من الكليات المختلفة بجامعة القاهرة، وفيما   40أجريت الدراسة على عينة قوامها  
 يلي سوف نستعرض خصائص العينة: 

المرحلة 

 العمرية
 التكرار 

 النسبة

 المئوية
 التكرار  النوع

النسبة 

 المئوية
 التكرار  الكلية

النسبة 

 المئوية

17-18 18 45% 

 

 نثىأ
11 55% 

 %20 8 تجارة 

 %30 12 حقوق  35% 14 19-21

21 

 فأكثر 
 %35 14 اآلداب 20% 8

 %45 9 نثيأ %100 40 اإلجمالي

علوم  

 سياسية
6 15% 

 %100 40 جمالياإل

 نتائج الدراسة الميدانية 
 : يالمرئ  العالموسائل   يف  للمرأة المقدمةالذهنية   ةأوال: الصور 

ن الجسد قد  إن التغير في الصورة هو تغير في المفهوم، يرى مارسيل موس أ
لينتقل   شتى  صورا  الحداثي إلى   اتخذ   الجسد  القديمة  مرحلة  الطوطمية  عن   ،بعيدا 

يتعرض  إ  فالجسد  يتم  حيث  طبيعته   لفقد  ثقافيا بالتدريج  سيرورات دماجه  خالل  من  ا 
فصورة الجسد تعكس وعياا ثقافيا    ختلفة،نتاجها عبر وسائط م، والتي يتم إنتاجالفعل واإل

أحد أهم    سد بكينونته االجتماعية والرمزية، فتعتبر صورة الجسد الحداثييعكس وعى الج
التي  الجسد فا  ي؛المرئ  اإلعالميصدرها    األفكار  حول  بالجسد   لّتمركز  االهتمام  حيث 

صبح  ه؛ لذا أعلي   د من التابوهات الثقافية المفروضةالميل نحو تحرر الجسإلى   يرجع  
في  االهتمام الجسد  اندماج  من  نوع  هو  للفرد  كواجهة  من    بالجسد  المستوحاة  الرموز 
لتكريس فكرة    المرئي،  اإلعالمخالل   الموجودات من حولنا  يعكس  الجسد حيث  تحرر 

تحضرهم عن    يعن الصورة الذهنية الت  لعينة الدراسة   سؤاليويتضح ذلك من خالل  
تقديم   العينة على    ؛  للمرأة   اإلعالمالحديث عن  المر أ فاتفقت جميع  يلة  الجم   ة أ ن صورة 

مخيلتهم فور تذكر إلى   تحضر    ي السن وهى الصورة الت  يالشابة المثيرة أو الصغيرة ف 
 راء العينة التالية:آويظهر ذلك من خالل  ،اإلعالموسائل 
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البد أن عالنات أو مسلسالت  إ كانت مذيعة أو ممثلة    التلفزيون سواء  ي غالبا المرأة ف •
 . تكون غاية في الجمال والشياكة واألناقة

النموذج   هذا  دوراالجمفيلعب  في  الي  الجمال   كبيرا  يعتبر  حيث  المشاهد  على  التأثير 
 خر وتقبله. األفراد، ويساهم بصورة كبيرة في اإلعجاب باآل  إلى عقولجواز مرور 

المعروض   اإلنثوي عن مدى شعورهن بقربهن أو بعدهن عن النموذج    وبسؤالي للعينة -
 ي: يل  ما اتضح يلمرئا اإلعالممن خالل 

ربع شهرتها   ممثلة بتطلع على الشاشة وال   يجمال أ  يواحدة تتمنى تبقى ف  يأأكيد   •
 ونجاحها 

 ريت ينفع ابقى ممثلة بس ابقى ناجحة ومشهورة مش صف ثالث. يا •
مثالت والفنانات ومن  حد الصفحات الخاصة بالمعن متابعتهن أل  سؤاليوعن   -

 : يالعينة موضحة فيما يلراء آغلب أ  جاءت  ،المرئي  اإلعالميظهرن على وسائل 
 هوكد  يزاإ اللبس والمكياج، بتلبس  يية الموضة فآبتابع ممثلين معينين بشوف  •
 لوان مكياجها. أنها بتحط ميكب بشكل محترف بحب ( إل-)   بتابع •
ودراجات لون    يلوان الميكب المناسبة لأن شكلها قريب منى فبتعلم منها  بتابع أل  •

 الشعر
 وى   أبترقص حلو   على التيك توك  (-بتابعها ) •

اآل عرض  خالل  من  أنه  القول  مدى  يمكن  يتضح  السابقة  العنصر  راء  أهمية 
لدى المرأة على شاشات التلفاز، وكيف ساهم ذلك في التأثير على توجهات    الجمالي

العينة  أ الجسد   ثقافتهم   وتشكيلفراد  النساء ،  حول  من  معينة  صورة  خالل عرض  فمن 
برازه والتمحور حول إو   مرير ثقافة خاصة تتعلق بالجسد يتم ت  ةمالية معينتتسم بمالمح ج

ء المرأة،  يالتمركز حول الجسد كأهم مالمح تش مالمح جمالية معينة حيث انتشار ثقافة  
اأو  لدى  خلق  والجاذبات  الجميالت  والفتيات  للنساء  التلفاز  عرض  تكرار  من  ن  لعامة 
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ف شديدة  رغبة  المشاهدين    ي المشاهدين  لدى  ومؤثرين  كموجهين  واعتبارهن  بهم  التشبه 
استضافتهن وكثرة  اخبارهن  عرض  خالل  حياتهن  ،  من  وتفاصيل  صورهن  ومالحقة 

الوقت مدار  على  الجمهور  من  العامة  على  التقارب    ،وعرضها  من  حالة  خلق  مما 
اإل  يوالت  ،لفأوالت من  درجة  الجماهير  لدى  والرغبة خلقت  منهن  بالكثير   يف  عجاب 

فكار وقيم على  أرتب على ذلك من  تقبل ما يبث من  يت  ما  ةسهول   وبالتالي  ،تقليدهن
يطلق عليه بوديار الواقع   وهو ما   ،عن ثقافة وقيم المجتمع التقليديةالرغم من اختالفها  

حل الواقع بقيمه حيث سيطرة الصورة بما تحمله من قيم ومعايير مخالفه لتحل م  ،الفائق
االجتماع للمؤثرات    ييد التقل  يوالثقاف  يوبنائه  التعرض  كثرة  مع  يؤدى  ية  اإلعالممما 

وبمرور الوقت لتغير العديد من القيم الثابتة لدى المستقبلين وتحل محلها القيم المصدرة 
 ، بورديو القوى الناعمةبير من خالل الشاشة بصورة بطيئة وانسيابية وهو ما أطلق علية  

 عالم على عقول المستقبلين. والمنتجة لإل  اليدولوجيات المالكةحيث سيطرة ا

 :دوات تشيء المرأةأكثرة انتشار مراكز التجميل كأحد و  العالم :ثانيا
  ، انتشار مراكز التجميل  ي ساهم  بشكل كبير ف  يالمرئ  اإلعالمن  أيمكننا القول  

يعمل   ذات    اإلعالم حيث  النساء  من  صورة  تصدير  على  دائم  جمالية  بشكل  مقاييس 
اعتبار   على  والمطلوبةأمعينة  المفضلة  الماد   ،نها  المكسب  جعل    ي واالجتماع  يكما 

فالم كالمسلسالت واأل  التليفزيونية عمال  األ  يفف  ، بدرجة جمال وجاذبية الفتاة  ايتأثر كثيرا 
ن أو المشاهد مما يضمن لها  أمل لتحقيق الجاذبية لدى الجمهور  التج  يبالغت النساء ف

 فلجأصدارة العمل    ي واالستمرار فتظل مطلوبة لتحقق رغباتها النفعية من جنى المال  
التجإلى   الكثير منهن   السن وانتشار  عمليات  تقدم  الجمال أميل وخاصة مع  يدولوجيا 

ذلك  أ.. وقد  يبشكل عالم الكثير منإلى   دى  جراء إإلى   النساء بل ودفعهن    تحفيز 
التجميل الحالقة    ،عمليات  محال  انتشار  سواء  كذلك  تخصصاتها  وتعدد  النسائية 
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كمقياس    هوصدر   اإلعالمظافر أو الشعر أو الجسد ، فالنموذج القالب الذى صاغه  لأل
ا شديد ا نفسيا صبح يمثل ضغطا أبل    ؛ليهإللوصول    الفتيات يطارح    صبح خياالا أللجمال  

جمالهن   منّ يقيّ   الفتيات صبحت  أو   ي،عجاب والقبول االجتماع عليهن للحصول على اإل
مما قد يجبر العديد ممن لم يحصلن على قدر كاف من هذا الجمال  ،وفقا لهذه المعايير

  دائرة ال   ي صبحن يلهثن فأبل حتى الجميالت    ؛لمصنع للسعى وراء عمليات التجميلا
لمعايير    يحيث االمتثال الطوع  ،ية الجديدة والمبتكرةوالب الجمالكل يوم من الق  يتنته

غرسها   لسلطة إلى  دت  أعالمياا  إ تم  والخضوع  الناعم  باالستبداد  يسمى  ما  سيادة 
عية  ومضاعفة االستثمارات االجتما  ييلية للحصول على القبول االجتماعالعمليات التجم

ثار الزمن تحت مسمى صناعة  كثر جاذبية ومقاوماا ألأواالقتصادية حيث يبدو الجسد  
تشاأل خالل  من  الجسد ي نوثة  ضغطا    اإلعالم فوسائل    ؛ىء  تمارس  االمرئي  على   شديدا

 النساء ليصبحن جميالت.

 راء العينة التالية:آذلك من خالل ويتضح 

يز يبقى جميل ظاهرة منتشرة وخلى الكل عاطبعا التلفزيون واليوتيوب خلى الجمال   •
منطقة   مفيش  تجميل  إتقريبا  لدكتور  واتنين  عيادة  وفيها  الليزر   ،ال  دكاترة  وخاصة 

البشرة  ؛ مشاكل  طبعا  ،عشان  الشعر  تعالجأل   ،ودكاترة  عشان  جدا  مهمة  بقت    ينها 
  اإلنسان   ،حلوة وجذابه و راضية عن نفسك  يهيخليك  هن د و جسمك ألأاكل وشك  مش

ن الناس مركزه أشكلها  بتحس  يحاجة مش عجباها ف يولو ف ،بيحب يشوف نفسة حلو
 ي و اللأالبيضة  و  أفالنه السمرا    ابيقولو   ما  ي بالعكس دول بيوصفوه بيها كمان ز   معاها

اللأ عنيها ملونة   نفسه   اإلنسان فمن حق    ، و ناعم  أشعرها اكرت    ي و  انه يرضى عن 
جميل ف  ،ويبقى  بنفسه  ياحنا  وبيهتم  جميل  كله  بقى  كدة   ،زمن  معملتيش  انتى  ولو 
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متجوز   ،قلأانك    يهتحس  مخطوب  هولو  هتمل   ه او  الل  يمش  نه  أل؛  معاه    يانت   يعين 
 التلفزيون ليل نهار.   يبيشفهم ف   يهيقارنك بالل

عن - بالنأ   وبسؤالي  التجميل  مراكز  بالحاجة  همية  احساسهن  ومدى  لهن  ليها   إسبة 
 راء العينة كما يلى: آجاءت 

 ."انفى" عشان شكلة مبوظ وشي ي انا بصراحة ناوية اعمل مناخير  •
 . انا بفكر اعمل حقن للخدود عشان وشى رفيع •
 واشفط كرشي. ،عايزة اشيل اللغد مضايقنى •
 . ي حتى لو مش دلوقت يمرحلة من حيات  ياكيد هحتاجها ف •

  أنفسهن   يقارنّ غلب العينة  أ ن  أ  حاتض   ،عن سبب شعورهن بذلك  لعينةوبسؤالي ل
الت  الجمال  اإل   يالمرئ  اإلعالممن خالل    رتظه  يبمعاير  و أعالنات  سواء عن طريق 
 لهن مالمح جمالية محددة. فتيات عالنات من اإل ي و مروجأالمقاالت والصور 

الباحثة   تتمنى    80ن  أ فقد وجدت  الدراسة  تجميليةإ%من عينة   ،جراء جراحة 
شكلهن   راضيات عن  الشاش  يقارن    وأنهن    الحالي،وغير  على  يبدو  بما  من    ة شكلهن 

عدم رضا النساء عن    ي ية فاإلعالمساهمت بها الصورة    ييؤكد الكيفية الت   نساء، مما 
تناول  ،  خريات انفسهن ومقارنة ذواتهن باأل  للموضوعات الجمالية    يالمرئ  اإلعالمفكثرة 

لخضوع للجراحات عالن عن مراكز التجميل وعرض صور النساء قبل وبعد اوتكرار اإل 
ف ساهم  واع  قلب   يالتجميلية  معينة  جمالية  ينبغمعايير  الذى  النموذج  بمثابة   يتبارها 

بهذه     اليوبالتليه  إ  يالسع مقارنتها  عند  الذات  عن  الرضا  مستوى  النماذج انخفاض 
 المحددة. 
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 ؟ىء الجسديعادة هيكلة الصاالت الرياضية حيث تشإ يف العالم: كيف ساهم ثالًثا

المشاهد ساهمت   أوللمستهلك    اإلعالميصدرها    ييدلوجيا الصورة الت أن تأثير  إ  
ف كبير  هدفهاانف  يبشكل  الرياضة عن  الرياضة أ فبعد    ،  صال  صاالت  هدف  كان  ن 

تعديل بنية  إلى   هدافها لتتحول  أ سم قوى وتحسين بنية الجسم تغيرت  الحصول على ج
خر فيقصد به  ما اآلأ  ي،البشر   يول الهيكل الجسد حيث يقصد باأل  ،الجسد وليس الجسم

ن العقل أعلنت  أ لطالما    يالتفتحررت الرياضة من رقيها ومن مبادئها التقليدية    ؛غواءاإل
ف السليم  يالسليم  الجسد علن  لت  ؛الجسم  استهالك  من  جديدة  الصورة    ،حالة  فتأثير 
المنقولاإلعالم الفاتنة  ية  الجسد  ومقاييس  لمالمح  النساءأة  من  للكثير  هدف   ،صبحت 

من خالل  تبنيها تدريبات نحت   الفتيات جذب  إلى   صاالت الرياضة تسعى    صبحت أف
مؤكدة على    يغوائإ الجسد وبروزها ورسم القوام بشكل  جزاء  أاستدارة بعض  الخصر و  

الجسد ونفوذه لمعايير تم غرسها وتشكيلها من خالل   يحيث االمتثال الطوع ،  مركزية 
الصورة   والتاإلعالمرمزية  الجسد   يية  تشيء  على  اإل،  تؤكد  كثرة  عالنات كذلك 

 ليها. إء للجو  ةاألفراد من العينوالدعايات لهذه المراكز خلقت الدافعية لدى 

من   الآويتضح  نسبة  ذهاب  الدراسة  عينة  بها  أب  راء  صاالت س  الجيم    إلى 
انحف   الثد أللحصول على خصر  المؤخرة ورفع  تمارين شد  لممارسة    وغيرها مما   يو 

 : يليسبق. ويتضح ذلك فيما  يؤكد ما

الجيم   • اروح  بل  ،بحب  حاجة  عايز واكتر  عشان  الجسم  نحت  تمارين  اعمل    هعبها 
shape يلجسم . 

  ي وتعمل  يشكل جسم  يعب تمارين تظبطلنا عريضة من فوق ورفيعة من تحت فبلأ •
 شكل مرسوم.
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"بارزة"    البطن"بلقيها باظة   إلى منطقة لما بلبس اللبس الحتة دى بتضايقنى"اشارت   •
نواع الرجيمات وفى االخر  أخالنى اروح الجيم بعد ماجربت كل  اللى    الجوانب ودةمن  

 كرش هرمونى مش هيروح غير بالشفط او التمارين. دة لى  االدكتور ق
 :دوات تشيؤ المرأةأعلى انتشار مساحيق التجميل كأحد وتأثيره  العالم :ارابعً 

وسائل   ساهمت  ف  تشيُّؤ   يف  اإلعالم لقد  مساهمتها  خالل  من  زيادة     يالمرأة 
التجمياأل مساحيق  وظيفة  تقف  فلم  عاتقها  على  الملقاة  الجسدية  التجمل عباء  على  ل 

ه بإظهار مقاييس خضاع الوجه وتطويعإدوات العبودية حيث  أحدى  إصبحت  أفقط بل  
و  بعينها  األ  ،خرى  أخفاء  إجمالية  أو  فتنحيف  الحاجب  ورسم  لون إنف  وتحديد  زالته 

العالمية للموضة والت البشرة والشفاه وفقا لأل خر تعتبر  آتختلف عام عن    ييديولوجيات 
الجس تشيؤ  عناصر  الوجأحد  يعامل  حيث  كسلع  هد  أو  يدولوجيات ألعرض     ةكأداة 

استهالكية خاصة بالتجمل تستهلك   قيم  وإلعالءعالمية موجهة تحت مسمى الموضة  إ 
دوات التجميل أأعداد    ي فالمبالغة ف  ،  لوانناعية غير مبررة من المساحيق واألطنان ص أ

ت والنمطية المعتادة للنساء وخلق المستخدمة للوجه أخرجت التجمل عن صورته المألوفة  
هواء وميول ألر لنا الوجه المستهلك و الخاضع لفيظه  ،من النساء  تشيُّؤلنا النموذج الم

شكلها الحديث حيث تتشابه  النساء   يلتظهر الوصاية ف  ،يسمى صيحات الموضة   ما
وه فتتحول وج  ؛والشفاه  ،وشكل الحاجب   ،ظافرواأل  ه،لوان طالء الوجأحملهن لنفس    يف

 .داة استهالك أاستعمالية و  ةماد إلى  النساء بآسرها 

من   ذلك  التالية،  آويتضح  العينة  ف   فبسؤاليراء  الموضة  العام   يعن  هذا  الميكب 
 : يليجابت جميع عينة الدراسة بما أ
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الكنتور عشان تحديد الوش ورسم االنف بيدى شكل جميل الممثالت كلها دلوقتى   •
 تخين. بتستخدمة بالذات لو وشك 

 .والكافيهات والكشميرتحديد الوش واالنف بالكنتور. والون الروج الهادية  •
دلوقتاد  • جدا  كتيرة  بقت  التجميل  صعب    يوات  كان    تحفظيها،   إنكلدرجة  زمان 

االساس   وااليلينو وكريم  الكحل  وقلم  الخدود  ما   بقيدلوقتى  الروج واحمر    يتخرج  قبل 
تحط  والكونسي  يالزم  والكنتور  وكريم  الفونديشن  اليت  والهاى  والبالشر  ووقلم   bbلر 

تانية كتير وكل حاجة من دول فيها عشرين حاجة  والماسكارا وحاجات الحواجب والكحل 
 جواها. 

 :يليراء كما مصدر معرفتهن ذلك جاءت اآل وبسؤالي عن

 من فيديوهات الميكب على النت ومن التليفزيون وااللوان اللى بيحطوها الممثلين.  •
 . على التيك توك والممثالت وكد من البنات  •
 من اعالنات التلفزيون بتاع الميكب. •

 :يلي أما عن تبريرات وضعهن لمواد التجميل فجاءت كما 

 .بالميكب  أحلى يالن شكل •
 ه انا بحب الميكب واتعودت علي •
 الن بشرتى مجهدة وتحت عنيا هاالت سودا فمش هطلع على الناس اخوفهم. •
 .أحلى أبقىانا شكلى حلو بس بحب  •
 مبحبش شكلى من غيره  •
لهن: هل  - تروح  وبسؤالي  %من    95  ميكب جاءت من غير    ةمناسبة مهم  يممكن 
 يلي: ( مبررة ذلك بما يراء العينة )بالنف آ
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 .النها مناسبة فالزم اهتم بنفسي •
 .الن المناسبات الزم يتحط فيها ميكب  •
 تعبان.هبان شكلى   •
حد    ياللى مش حاطة وشكلى مش حلو هو ف   الناس حاطة وانا لوحدىهالقى كل   •

 المناسبات؟مبيحطش ميكب فى 
  المرأة،يلها للفكر عند  وتشك   اإلعالمراء السابقة مدى هيمنة وسائل  ويتضح من اآل    

وكيف باتت الفتاه غير واثقه من ذاتها تتخفى خلف   ،نشر مفاهيم الموضة  يودورها ف
كذلك مدى انخفاض ثقتهن بأنفسهن  ،  يمكنها الخروج بدونه  قناع مساحيق التجميل وال

ساهم   كيف  يتضح  كما  التجميل  مساحيق  عن  االستغناء  على  قدرتهن   اإلعالموعدم 
عقول    يف  يالمرئ مااألفراد  تطويع  خلف  سل  هيلعب  وما  يعرضه  والسير  على  من  طة 

 فراد.األ
 :الحميات الغذائية ومقاييس الجسد :اخامسً 

يساهم   معين  يف  ا أيضا   اإلعالمحيث  صورة  للجسد     ةنشر  المفضل  للوزن 
لقولب  اعنفاا رمزيا   يالمرئ  اإلعالمفيمارس   النساء  الكثير من  فأ  ةعلى  رقام  أ  يجسادهن 

الميزان  النساء المحصورات فإل  ؛محددة على شاشات  المحدد أوزان  أ  ينتاج    ةجسادهن 
جسادهن المستمرة ومقارنتها  أالتباع الحميات الدائمة ومراقبة  فتخضع النساء    ،والضيقة

للوصول   الجمالإلى   بغيرهن  سلفا المعايير  المحددة  المظهر   ا،ية  ثقافة  انتشار  حيث 
جل الحصول أفتخضع الفتاة لضغط هائل من    ،اإلنسانلتقييم    وحيد كعنصر    يالخارج

ودقيق محدد  وزن  محددا    ،على  وزنا  وطول  عمر  الجمال فلكل  خبراء  بتحديده  قام 
الفتاةعالميا المجتمع   ، تجاهد  الرضا  لنيل  لحات وتجنب وصفها بمصط  يللحفاظ عليه 

ن تصبح جميلة حيث يتضح  لنحافة فتخضع الفتاة لضغط هائل ألو اأمؤذية كالسمنة  
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عينة   يكثر من ثلث أن  أفقد اتضح  ،  يجبرن عليها يغواء التبثقافة اإل   األذهان ى غزو  مد 
لحمية   خضعن  وقت  أ  غذائيةالدراسة  حمية غذائية  يمارسن  ع إو  رغم  البحث  دم جراء 

 وكانت مبرراتهم كما يلى: ،معانتهن من السمنة أو النحافة

 تخن.  لما ياكل اى حاجة ي يانا من النوع الل ريجيم عشانلة عام •
 أنزلهم كيلو وبحاول  3فاتت   يتخنت الفترة الل •
 عملت ريجيمات كتير ورحت جيمات بالهبل انى اخس ابدا.  •
 ب ئوانا اما بكت مكتئبة.زدت الفترة االخيرة شوية كنت بتابع مع دكتور ريجيم عشان  •

 بس الحمد هلل نزلت شوية زدت.االكل مع قعدة كورونا  يف هميبطلع 
 :يليجابات كما  اإل جاءت تخينة أو محتاجة تخسى؟  إنكن اللى قالك ي م :لهن يوبسؤال

 المفروض يبفى وزنى بالكتير ستين  158وطولى  65انا وزنى   •
كيلو يبقى    5بص بصراحة لو نزلت    62  أبقىكيلو المفروض    8انا تخنانة بتاع   •

 كويس.
 بعرف الوزن المناسب من جدول الوزن على النت.  •
ف • الت  يالدكتور  على  التغذية  انزل  لفزيون  برامج  المفروض  عشان  12قال   كيلو 

 ي اوصل للوزن المثال
سيرات أجسادهن ومراقبتها،  أمهوسات ب  الفتيات   ت صبح أيتضح من ذلك كيف  

 شكل ووزن جسدهن.   ىن يكون علأ ي ينبغ جداول حددت لهن ما
 :عالنات الوظيفيةعلى محتوى ال  العالم يصورة المرأة ف ا: تأثيردسً سا

حيث تقديم    ،اإلعالمنتج عن سيطرة صورة الجسد وتصدرها الدائم من خالل   
األنموذ  الجسد  لشكل  محدد  وقالب  معين  ثقافة  أ ن  أالمفضل    ي نثو ج  على  ذلك  ثر 

ككل المقبول    ،المجتمع  من  جسمانية  أوبات  مالمح  تحديد  مع  الوظائف  عن  يعلن  ن 
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تطلب المرأة على   يعالنات الوظيفية الت فظهرت اإل   ،كشرط للحصول على الوظيفة  
جة محددة من  حيث تشترط  المظهر ودر   ،ساس الخبرة المهنيةأساس الجسد  ال على  أ

المرأة "يونيفرم" للعمل ديد لباس  تحإلى   واتجهت العديد من المهن    ،الطول واللون والوزن 
ترتد  للعملأ المر   يكان  كشرط  القصيرة  التنانير  ا  ،ة  مقاييس  في وباتت  تتحكم  لجسد 

العمل قبول  التك  ،معايير  بالتلفاز  المسابقات  تعدد  ف  يذلك  ال  يساهمت    تشيُّؤ بزوغ 
ت الجمال والموضة وغيرهما  كمسابقات الرقص ومسابقات ملكا  ؛بصورة الفتة  هوطغيان

أدت    يدوات التجميل المادية، والتأواستعراض    ي،نثو على فكرة شكل الجسد األ  ةالقائم
أن أصبح الجسد إلى  خرى  هملت الجوانب األأ و   ي،انشغال النساء بالمظهر الجسد إلى   

  ، جنسي اقتصادي  يماد   عنصر  الإهو    ء مايفالجسد النموذج/الش  ،نموذج لالستهالك
 كأداة لالستهالك والعرض والتربح. هللجسد واالعتماد علي ي اإلنسانحيث فقدان المعنى 

 راء العينة التالية:آضح ذلك من ويت

تبقى مذيعة الزم شكل ووزن   إنك  ساسي زى أبعض الوظايف بتشترط الشكل كشرط   •
حتى الوظايف اللى الشكل فيها مش اهم حاجة  جرسونه.معين. او ممثلة او سكرتيرة او 

االنترفيو فالزم  هتترفضى فى  اوى مش شيك  اوى مثال  تخينة  او  انتى مش جذابة  لو 
تهتمى بشكلك ووزنك طبعا. الن كتير جدا بقى بيعرفو يلبسو ويتجملو فمفيش مبرر انك 

  حلوة.ى مش تبق 
 لو انتى حلوه هتسلكى فى اى شغل او او عندك واسطة غير كدة ال.  •
كس • واترفضت  شغل  على  مقدمة  كنت  واجهة   كرتيرهانا  هبقى  مش  تخينه.  النى 

 للشركة
%  95جاب  أالحياة المهنية    ي لنجاح فرؤيتهن للشكل كشرط ل  سؤالي عن وعند  

 :يليمن عينة الدراسة بنعم حيث يتضح ذلك من خالل 
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وفرصك  • بسهولة  هيقبلك  شغل  على  فيه  هتقدمى  مكان  اى  اوى  جميلة  انتى  لو 
بيميل للجمال. بصى الى مكان فيه واحدة حلوة وواحدة    اإلنسانالن دايما    أكبر.هتبقى  

ش شاطرة. حتى فى وحشة هتالقى كل الرجاله بتتعامل حلو اوى مع الحلوة حتى لو م
 الجمال جواز مرور. أحسنهتالقى المدرس بيعامل البنات الحلويين  التعليم والدروس

 : عند المرأة يوتشيؤ لغة الخطاب اليوم العالم ا:سابعً 

مر الواقع تكريس األ  يالمجتمع المعاصر تلعب دورا ف   يصبحت اللغة فأحيث  
 ي الحياة اليومية تدعم الفكر الماد   يفلغة الخطاب ف،  (2018  م،بدل من نفيه )بوعال 

التأوتؤكد على المفاهيم االستهالكية   تركز على    يمام ضعف المصطلحات والمفاهيم 
والقيماإلنسانالنزعة   والعاطفية  على   ،ية  دخلت  ال  كما  الجديدة اللغة  الكلمات  من  عديد 
الغربية  ةالمرتبط والعولمة  تراجعا إبل    ،يةاالستهالك  بالحداثة  هناك  فن  م استخدا  يا 

تابة على شبكات التواصل الك  يويظهر ذلك جليا ف   ،خرى أالمفردات العربية واستبدالها ب
اإلواختصارات    ياالجتماع اللغة  من  بحروف  العربية  من  الجمل  ومجموعة  نجليزية 

 يموشنات التعبيرية  اإل

من    ذلك  التأ ويتضح  المصطلحات  عين  يغلب  حيث    ،الدراسة  ةاستخدمتها 
مثال   هالكنتور لتحديد الوجكـ)خرى معربة  أو   ،مصطلحات عديدة من خارج اللغةدام  استخ

واالستايل والجيم  االستهالك  باإلضافة  (والفونديشن  الطابع  فكلها   يلغلبة  عليها 
األ  حول  تدور  والماديات مصطلحات  في ،  شياء  اللغة  تشيؤ  يؤكد  بمما  يتعلق    تشيُّؤ ما 

 . الجسد 
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   :مام سيطرة المادية االستهالكيةأوتشيؤ تطلعات المرأة  العالم ثامنًا:

صبحت التطلعات كلها  أنماط االستهالك و أنقلت الثقافة الغربية االحتفاء بفلقد  
ا يعرضون على الشاشات وانحرفت  تدور حول الماديات من بيت فخم وسيارة فارهه مم

 ،المتشىء  ياالستهالك   اإلنسانخالق مما يزيد من ظهور  حالم عن العلم والتقدم واألاأل
 التالية: راء العينة  آويتضح ذلك من 

 . فيال وعربية ينفسي ف •
 . نفسي اشتغل وظيفة بفلوس كتير •
نفسي اشتغل وظيفة يبقى فيها سفر عشان اتفسح براحتى واشترى لبس كتير من   •

 .كل بلد 
 .بيت جميل وعربية مرسيدس  •
 . مكان بمرتب كبير ينفسي اشتغل ف •
 . الكلية واشتغل على طول بمرتب كويس أخلص  •
 . مشهورة أبقىنفسي  •
 . معروفة وناجحة وأبقىنفسي اشتغل موديل او مذيعة او ممثلة  •
 . فاشونيستا مشهورة وعدد متابعينى كتير أبقى •
 بحلم يبقى معايا فلوس كتير اوى. •
 : يليجابات كما اإل غلب أ جاءت  ،المطلوبة يمالمح الزوج المستقبل  وبسؤالي عن -
 محترم. شقة كويسة وحد  عالي وعندهيكون بيشتغل وظيفة بدخل   •
 يكون غنى يقدر يفتح بيت وشكله حلو.  •
 . خالص بصراحة أنظفيقدر يجبلى شغالة مبحبش  •
 . يكون شبه أحمد عز •
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 هشيمة. اتجوز واحد زى ابو   نفسي •
االستهالكية والمادية على تفكير  راء السابقة مدى سيطرة النزعة  يتضح من اآل

 تشكيل تطلعاتهن. يف يالمرئ اإلعالم وكيف ساهم  ،العينة

   :وتشيؤ المرأة ا: المالبستاسعً 

يقيم من خالل قيمة    اإلنسانصبح  أالملبس ثقافة وذوق وهوية بعد أن  لم يعد  
ماركات ي  ما من  كأدا بل    ؛رتديه  البشرى  الجسد  مع  يتعامل  فكار أل  داعية  ة بات 
التيشرتات   يتم كتاباتها على   ين خالل بعض العبارات والرموز التيدولوجيات معينة مأو 

والت ال  يالنسائية  ترتديها  ي در ت  قد  الت ،    معناها  التي  الجرأة  عن  على   يناهيك  تبدو 
صبح الشارع  ألقت بظاللها على الواقع حيث  أمالبس النساء)الموضة( قد    يالشاشات ف

ل  انعكاسا ا ال  إهو    ما الت،  ها كبيرا  الطريقة  أثرت  ف  ي حيث  النساء  بها   اإلعالم  يتظهر 
  اإلعالم جابات التالية كيف أثر  اسة  حيث يتضح من اإل على ملبس عينة الدر   ئيالمر 

 راء العينة موضحة ذلك كما يلى: آغلب أ فقد جاءت  ؛اختياراتهن لمالبسهن يف يالمرئ
توك   • التيك  بتاع  والبرامج  التلفزيون  من  الموضة  فى بعرف  معروض  اللى  ومن 

 المحالت اكيد 
 اللبس. الجامعة ومحالت البنات فى  الموضة منبعرف  •
 وكدهبشوف البنات بيلبسو ايه وبردو بشوف اعالنات اللبس االونالين على النت  •
السنة  • كولكشن  بيعرضو  اللبس  واعالنات  والموالت  المحالت  فى  المعروض  من 

 دي. 
ن البنات على اليوتيوب وفى الجامعة ومن  من الفنانات فى المسلسالت واالفالم وم •

 الصور.
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اية   • فبعرف  والفنانات  اليوتيوب  البنات على  البسس حاجة    الموضة،بتاع  مبحبش 
 ن لبسي قديم. إ  علىمش طالعة موضه هبقي شكلى ملفت ويتقال 

 :خاتمةال

بدور كبير    ساهمت   يالمرئ   اإلعالمسبق يمكن القول أن وسائل    من خالل ما
القبول االجتماعإ و   تشيُّؤظاهرة البروز  في   تأثيرات    يضفاء طابع  عليها،  بما لها من 

القدرة العقلية على االختيار   الثقافة المجتمعية بشكل يهدد مناحي  متعددة على مختلف  
 ، المتواصل عليهن  ياإلعالمحيث باتت النساء يعاملن كأدوات بفعل الضغط    ي،قالنعال

  ي تعددت الجوانب التكما  ن يتشيأن،  أن هناك نساء قبلن  صبح التشيؤ مسموح ألأحيث  
 ي نثو وهو الجسد األ  ،جانب واحد   يب فكلها تص  ت ن كانإتم تشيؤ المرأة و ا  من خالله

 اإلعالمأثر بها    ين خالل العرض السابق الكيفية التفيبدو م  ي،وسلطة المظهر الخارج
المرأة من خالل تحويل كل اهتماماتها  يعلى تش  يالمرئ الجسد والملبس شإلى   ء  كل 

تكوين طموحات أفراد العينة حيث سيطرة النزعة المادية واالستهالكية    ي وكذلك تأثيره ف
ن مداومة إ   ،أو الشهرة والمكانة  يور كل طموحاتهن حول الثراء الماد تد حيث    ،عليهن

المستمر لوسائل   تقدمة  اإلعالمالتعرض  المرأة أدى    بما  إلى  من محتوى معروف عن 
ناأ سلبية  ف ثار  وساهمت  النساء  من  عريض  قطاع  تش  يلت  الذات يظاهرة  أن  و   ،ىء 

حيث تركيز النساء الدائم    ي،نثو األ  يفالتشيؤ الذات  ؛كسلعة لالستهال  إلىيتحول الجسد  
واقتنا اجسامهن  و على  ملبس  من  المتاحة  الماديات  كل  إل أء  تجمل  برازها  دوات 

لمقاإو  اتباع  خضاعها  خالل  من  معينة  جمالية  باللجوء أ ييس  أو  بعينها  غذائية  نظمة 
وسائل  من  يتلقينه  لما  نتاج  الدائم عليها  وتركيزهن  الرياضة  وصاالت  التجميل  لمراكز 

ضغوط     اإلعالم ،أ من  ه   يدولوجية  تجمل  من  النساء  تمارسه  لصورة  فما  انعكاس  و 
ف المقدمة  كأدا   يفه  اإلعالم  يالمرأة  فتعامل  عليها  المستمر  الضغط  خالل  من   ي ة 
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واألم التجمل  ومساحيق  الموضة  هائل  ؛زياءجاالت  ضغط  تواجه  تصبح  أل  ؛فالمرأة  ن 
وجاذبة ف  ؛جميلة  على    ي وخاصة  النساء  من  بالقليل  ليس  عدد  اعتماد    أجسادهن ظل 
ب مال  احتكار   ات كرأس  عقود  ويمضون  عليه  استثمار يؤمن  حيث  الشركات   مع  ه 

المجتمع وهو الوسيلة للوصول   ي التمكين فإلى   كسبيل    أجسادهن  إلى فينظرن  ؛  الجسد 
 .الثراء السريع إلى  

اء عرضة يمكن القول أن كل النس  وال  المرأة فأنها تنكر هويتها ،  تشيُّؤوعندما ت
  تشيُّؤ أن ال  نكارإ يمكن    نفس الوقت ال  ين ولكن فأن يتشي أىء  الن بعضهن قبلن  يللتش

ف النساء  أغلب  طال  مالمح  يقد  من  أخر  أو  جعل   تشيُّؤوأن  ،  ه  جانب  بعضهن  
بعض   يل وغيره أمر شائع وربما مقبوال فوالتحرش واالستغال  يممارسة العنف الجسد 

ترام, كما خلق حالة نفور من التعاطف واالحكما اكسب المرأة دونية ثقافية وحرمها  ،  منه
صحاب أو   ةئل من التجمل يشعر المرضى والعجز ، فأمام هذا الكم الهاينسانإمما هو  

وفق عجزهنالعاهات  ويزداد  بضعفهن  الجمال  األ   ،يرات  تنفر  فالمرأة  باتت  والمرضعة  م 
 يف ي بضيق من دورها الفطر وقوامها أو تشعر    يتهدد مظهرها الخارج  يمومتها الت أمن  

األ ذهنية،  حوالأفضل  صورة  يرسخ  بالخز   فالتشيؤ  الشعور  ويسبب  للذات   ي سلبية 
على   بدوره   يؤثر  مما  الثقة  وقلة  النفس  تقبل  على  القدرة  وعدم  الجسد  من  والخجل 

 الصحة النفسية. 

يلعب دورا بالغ األهمية في تشكيل الوعي لدى أفراد المجتمع   اإلعالمفإذا كان     
ليهم وإقناعهم بها ودفعهم إرسالها وتوجيهها  إوينقل إليهم الرسائل التي يريد    بشكل عام،

بإعادة تقويمه وتشكيل دوره فقد   االهتمام   يل أو السلوك بمقتضاها  فأنه ينبغالعمإلى   
وتشكيل   ،األفراد لدى    جمعينكارها عن تكوين الوعى الإيمكن    صبح مسئوالا بصورة ال أ

تكوين الصورة الذهنية للمرأة    يفيسهم ف   ،وتدعيم اختياراتهماألفراد  خر وتوجيه  رؤيتهم لأل
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 ؛ أو زحزحتهاالحفاظ على الثقافة المجتمعية والهوية الثقافية    يالمجتمع كما يسهم ف   يف
الضرور  من  كان  يقدمإ   ي فلذلك  فيما  النظر  األ   عادة  لخدمة  الثقافية  وتوجيهه  غراض 

 االيجابية والمحافظة على الهوية والخصوصية الثقافية بدال من طمسها. 
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The effect of visual media on reification of Women 

Field study in Social Anthropology 
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Abstract: 

  This study aims to define the impact of the visual media on 

the Reification of women. Recognizing the manifestations of 

reification in society.   This study depends on the anthropological 

approach through qualitative as in-depth interview. This study 

applied on a sample of 50 female students in Cairo University. 

And the study depends on theory of Boudiar's theory of media and 

mind manipulation. To find out how the visual media affect the 

objectification of women  . 

The study reached a set of results, including: The image of 

women in the study sample is affected by what is presented by the 

visual media There is a close relationship between the 

objectification of women and the visual media The media contains 

ideologies. that focus on women by highlighting the body and 

strengthening consumerism and materialism rather than focusing 

on the cognitive and mental aspects and women's skills The 

dominance of materialism and consumerism over the aspirations 

of individuals as a result of the large number of consumer 

products offered by visual pain and luxury tools. 

 Keywords: media, visual media, women, reification, Feminism.  

Consumerism.  


