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  قواعد النشر

البحوث المتعلقة بمجال اإلعالم سواء كان في تخصصات اإلعالم التقليدي او  تقبل المجلة  .١

الرقمي في مجاالت الصحافة واإلذاعة والتليفزيون والعالقات العامة واإلعالن والتسويق والراي 

 .العام

بعرض الكتب والتقارير  ترحب المجلة بنشر المقاالت العلمية المتخصصة وترحب بإسهام الباحثين  .٢

 .ميةوملخصات رسائل الماجستير والدكتوراة المتميزةالعل

يخضع البحث المرسل إلى المجلة إلى التحكيم من قبل هيئة التحرير ويحق للمجلة بناء على راي  .٣

  .عدم قبول البحث للنشر دون إبداء األسباب، ويجوز اثنين من المحكمين

 .البحث المقبول للنشر يأخذ دوره للنشر حسب تاريخ قبوله للنشر .٤

ونوع الخط فـي المتن .بين األسطر مفردة سم، والمسافة ) ٢(تكون أبعاد هوامش الصفحة  .٥

 Times New (وللبحوث اإلنجليزية  Simplified Arabic والعناوين للبحوث العربية 

Roman (،  البحث فـي أسفل الصفحة صفحات  ويكون ترقيم . ١٤بحجم .  

يزية ويقدم مع البحث ملخص باللغتين العربية واإلنجليزية ال تقبل البحوث باللغتين العربية أو اإلنجل .٦

حيث ال تزيد على  (Key Words) يليهالكلماٌت المفتاحية. كلمة لكل) ٢٠٠(يتجاوز 

 .خمس كلمات

على  األبحاث المقبولة للنشر ال ترد إلصحابها وتحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر ويلزم الحصول  .٧

   .ر مادة نشرتها المجلةموافقة كتابية قبل إعادة نش

اإلصدار   أسلوب التوثيق المعتمد فـي المجلة هو نظام جمعية علم النفس األمريكية،  .٨

 – American Psychological Association – APA( .  السادس  

6th ED(  

يوقع الباحث على تعهد يفيد تحمله المسئولية الكاملة عن أي انتهاك أو تجاوز ألخالقيات البحث  .٩

مثل تجاوز األخالقيات العلمية المتعلقة بالتعامل مع العينات، والبيانات، (حالة ثبوته في 

 . وأن البحث لم ينشر ولم ولن يقدم للنشر إلى أي جهة أخرى). واألدوات، وحق الملكية

إدارة المجلة غير مسئولة عن األفكار واآلراء الواردة بالبحوث المنشورة في أعدادها وإنما فقط   .١٠

  .سؤوليتها في التحكيم العلمي والضوابط األكاديميةتقع م



 

 

  

  

 

   

 تصدرها اليت اجلماهريي االتصال لبحوث العلمية ا�لة من الثاين العدد هو هذا

 يف االعالم وحبوث بدراسات للمهتمني نقدمة. سويف بين جامعة االعالم كلية

 البحوث  من جمموعة الثاين العدد يف ننشر ان السعادة وتغمرنا.العريب والوطن مصر

  ايل العريب والوطن مصر يف الباحثون سارع اليت املتنوعة العلمية والدراسات

 من الفرتة يف سويف بين جامعة االعالم لكلية االول العلمي املؤمتر يف �ا االشرتاك

 البحثية والرؤي فكاراأل فيها تنوعت وقد.٢٠٢٠ نوفمرب من الثامن ايل السابع

 التقليدية االعالم وسائل امللحة،ودور ا�تمع ومشكالت قضايا تعاجل اليت ديدةاجل

 ودعم ا�تمع خدمة يف العلمي البحث دور طارإ يف معها؛ التعاطي يف والرقمية

  .٢٠٣٠ مصر رؤية ظل يف التنموية الدولة خطط

 ملنتمنيا الباحثني من �موعة اعلميً  اجهدً  مبثابة  دراسات  جمموعة العدد ويضم

 جمال يف املقدمة العلمية الرؤي تنوع يعكس مبا خمتلفة واكادميية حبثية ملؤسسات

   التقليدي بشقية االعالم دراسات

 العلمي الرتاكم جمال يف علميا رصيدا املقدمة الدراسات  تضيف نأ نتمين خرياأ 

  واقسام  كليات يف االعالم وحبوث بدراسات املهتمني البحثيةلكل واخلربات

  .والعريب املصري املستوي علي االعالم ومعاهد

  واملستعان املوفق واهللا

  السيد العزيز عبد.د.أ

  االدارة مجلس رئيس

  

  

  

  كلمة رئيس مجلس اإلدارة 



 

 

  
  

  

  

 والريادة العلمي التميز لتحقيق تسعى برؤية اجلماهريي االتصال لبحوث املصرية ا�لة تنطلق

  . ودولياً  اً إقليمي واالتصال باإلعالم املتعلقة األحباث بنشر يتعلق فيما

  . واملنهجية والدقة األصالة بأطر الدولية املعايري وفق الفكري اإلبداع دعم هي أساسية وبرسالة 

 احملور مع متاشياً  إطالقها وجاء  ،٢٠١٣ عام اإلعالم كلية إنشاء من سنوات بعد ا�لة وتنطلق 

 املستدامة للتنمية اسيةأس كركائز العلمي، والبحث واالبتكار املعرفة ٢٠٣٠ مصر لرؤية الرابع

 ودعم ثقافته ونشر االبتكار على والتحفيز اإلبداعية قدرا�م وبناء   البشر، يف واالستثمار

  . والتنمية بالتعليم وربطه العلمي البحث

 لتجميع    اخلالق، العلمي التواصل تكفل حبثي جتمع كمنصة ا�لة من الرئيس اهلدف ويأيت 

 املبنية الدراسات وتوصيات نتائج وعرض ونشر وفروعه صصاتهخت مبختلف اإلعالم باحثي رؤى

 رؤية إطالق يف يساهم ما  الواقع، تطوير يف منها لالستفادة منضبطة علمية أسس على

  . اإلعالم حبوث لتطوير مستقبلية رؤية صياغة أجل ومن لإلعالم شاملة متكاملة اسرتاتيجية

 واالختالف التكرار عدم على مبنية علمية الةأص ذات دراسات  تقدمي على ا�لة يف وسنحرص 

 تعتمد الوقت نفس ويف أصيلة منهجية باستخدام مدروسة موضوعات واستكشاف والتميز

 تقود دقيقة تفصيلية رؤى بتكوين يسمح تراكمي معريف رصيد خللق واإلبداع واالبتكار التجديد

 لصناعة َمْعرِِفي�ا إطاًرا تكون أن نميك متكاملة اسرتاتيجية ورؤى  للمشكالت، األعمق الفهم إىل

  . ا�تمع يف إجيايب تغيري خلق يف تساهم رشيدة، قرارات

 يف واملنهجية والنظرية املعرفية واإلضافات االجتهادات وحتليل لرصد أيضا ا�لة وتسعى 

 املمارسات منها تنطلق اسرتاتيجية كرؤية لتقدميها واألجنبية العربية اإلعالمية الدراسات

  . الدولية  التصنيفات يف مكانة ولتحتل.  اإلعالمية

  

  

  كلمة رئيس التحرير 



 

 

  

  : ويضم هذا العدد جمموعة من األحباث اهلامة يف جمال اإلعالم وهي

حنو أجندة إعالمية ...الرؤى والتحديات: اإلعالم العريب واألمن القومي... ويلاأل الدراسة
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االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة ...  العاشرة الدراسة

  التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات
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  التحرير رئيس

  ألبرت أماني.  د. م  . أ



 

 

  
  

  

  نحو أجندة إعالمية مستقبلية...الرؤى والتحديات: اإلعالم العربي واألمن القومي 

 ازميد مبارك بن واصل الح. أ                                                                     

  االتجاهات الحديثة في بحوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيراتها االجتماعية

  إسالم أحمد أحمد عثمان. د.م.أ                                                           والنفسية

 تهم ُهِويَّ ا على تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية الموجهة بالعربية وتأثيره

  إسماعيل عبدالرازق رمضان الشرنوبي.د                                                 الثقافية

 دور صحافة المواطن فى نشر ثقافة التسامح  

  أحمد محمد إبراهيم. د                                                                               

 التنمر اإللكتروني ألضراروإدراكهم  دام المراهقين لمواقع التواصل االجتماعياستخ  

  أسامة محمد عبدالرحمن . د، أحمد محمد رفاعي. د                                                   

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس

 شريهان محمود أبوالحسن. د                                    نية لمواقع التواصل االجتماعيالف

  تقييم فعالية اعالنات الصفحات الرسمية للشركات عبر موقع التواصل االجتماعي ودورها في

  فولي عثمان  رضا.د      بناء هوية العالمة التجارية مقارنة بالوسائل التقليدية الفيس بوك نموذًجا 

 السفارة نقل حول ترامب دونالد األمريكي الرئيس خطاب "السياسية الخطب في الحجج 

 محمد فيض.د                                "كنموذج إلسرائيل عاصمة القدس وإعالنه األمريكية

  

 محتویات العدد   

٩ 

٩٨ 

٤٧ 

١٤١ 

١٦٧ 

١٩٦ 

٢٣٩ 

٢٧٢ 



 

 

 

 فى المواقع االخبارية المصرية الكاريكاتير فى النهضة سد لقضية الصحفي التناول 

  رفاعي محمد أحمد. حسن، د عثمان محمد. د                                                    

  االستراتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها في تعزيز الثقافة التنظيمية في الشركات

  ره شعبان حسن زغلولسا                                        دراسـة تطبيقية  متعددة الجنسيات

 دراسة تحليلية علي عينة من إعالنات موقع ( صورة المرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكترونية

  أمنية بكري صبرة امين الجبلي. د                                                           )فيسبوك

 

٣٠٣ 

٣٣١ 

٣٨٠ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  صورة المرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكترونية

  )دراسة تحليلية علي عينة من إعالنات موقع فيسبوك(

  

  منية بكري صبرة امين الجبليأ. د

  معهد االسكندرية العالي لإلعالم مدرس العالقات العامة واإلعالن 

 

 

  

  



 

)٣٨١( 

  

  صورة املرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكرتونية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  ملخص الدراسة

اليت تستهدف دراسة احلقائق الراهنة  Descriptive Studyتندرج هذه الدراسة ضمن إطار البحوث الوصفية 

املتعلقة بطبيعة ظاهرة من الظواهر، وهي معرفة صورة املرأة يف اإلعالنات االلكرتونية وذلك من خالل حتليل اإلعالنات 

املقدمة عرب موقع فيسبوك، وذلك اعتمادا على منهج املسح بالعينة، الذي يُعد من أبرز املناهج املستخدمة يف جمال 

سات اإلعالمية خاصة البحوث الوصفية، ويتميز هذا املنهج يف إمكانية احلصول على بيانات ومعلومات وأوصاف الدرا

عن الظاهرة اإلعالمية من خالل جهد علمي منظم، ويف إطار هذا املنهج مت مسح املضمون املقدم يف اعالنات موقع 

، من خالل ٢٠١٩إىل فرباير  ٢٠١٨ة من ديسمرب اليوتيوب حمل الدراسة ملدة ثالث شهور متتالية تبدأ يف الفرت 

  . استمارة حتليل املضمون

  :وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج أهمها

  إعالن، ومتثلت ) ١٩٨(بينت نتائج الدراسة التحليلية أن إمجايل عدد اإلعالنات االلكرتونية اليت مت حتليلها

بوك جاء يف أغلبها إعالنات املصورين املبتدئني واهلواة ومراكز  العينة االلكرتونية يف اإلعالنات املمولة للفيس

  التجميل وأيضاً اإلعالنات عن املالبس واالكسسوارات

  عام باعتبارها الشرحية ) ٤٠ – ١٨(ركز املعلن على استخدام املرأة الناضجة والشابة يف املرحلة العمرية

من بني املراحل السنية للمرأة عموما، االمر الذي يؤكد على   األقوى اجتماعياً واقتصادياً وانتاجياً وحىت جنسياً 

  . كون املرأة دمية قيمتها يف مجاهلا ودورها جبسدها، وعمرها بأدائها، وال قيمة لروحها وال رجاء حليا�ا

  أما من حيث تقدمي املعلومات اخلاصة بالسلع يف اإلعالنات فقد انتهت الدراسة اىل تراجع املعلومات الواردة

  ). عينة الدراسة(يف اإلعالنات 

  

  الفيس بوك -٢االعالنات االلكرتونية            -١  :الكلمات المفتاحية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

)٣٨٢( 

  

  صورة املرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكرتونية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  :مقدمة

حنن حماطون اليوم بالصور، ففي كل زاوية نتلفت إليها تواجهنا الصور،يف البيت حيث جند التليفزيون 

  )٢. (، فنحن نعيش اليوم عصر الصورة)١(واإلنرتنت، يف وسائل املواصالت ويف الشارع حيث اإلعالنات الثابتة واملتحركة 

املتلقي، للتشجيع على االستهالك، ويف معظم وقد استخدمت صورة املرأة يف اإلعالن على أ�ا أداة جلذب 

األحوال، تظهر املرأة يف اإلعالنات بوصفها خملوقا ساذجا ال هم له إال األكل والشرب والتجمل، فاملرأة تستخدم 

لإلعالن عن السلع جلذب الرجل، من هنا فإن اإلعالن يدعو املرأة ايل أن جتعل نفسها يف دور املرأة اليت حصلت علي 

باحلصول على املرأة اجلميلة اليت تعرض السلعة   -رمبا–أمنية بشراء السلعة وهي الرجل، أما الرجل فيغريه اإلعالن أعلي 

  )٣(.كجائزة لشراء هذه السلعة

وتظهر صورة املرأة كما هي يف اإلعالن، ففيه ما يكشف عن خماطر كبرية البد من التنبه إليها والعمل على 

مل قضية أساسية بالنسبة للمرأة، تكمن يف مشكلة استخدام املرأة بوصفها سلعة إلثارة معاجلتها، إذ أن اإلعالن حي

االنتباه ولفت األنظار اليها، بغية تشجيع الناس القتناء هذه السلعة املادية، واإلعالن يف الدراسات اإلعالمية، رسالة 

ملتداولة يف األسواق، وغالبا ما يأيت اإلعالن يف يراد �ا تغيري اجتاهات شرحية حمددة حنو سلعة استهالكية من السلع ا

  )٤(.اجلمهور املتلقي مبقدار ما يعكس استخدام السلعة يف سياق اجتماعي وثقايف حمدد

ويعد وضع املرأة يف ا�تمع مقياسًا لدرجة تقدم ذلك ا�تمع ورقيه، فاملرأة هي نصف ا�تمع وهي املشاركة 

عل ذلك بسبب ازدياد االهتمام بتعليمها واألخذ بيدها لكي يلحق ا�تمع بركب للرجل يف شيت جماالت احلياة، ول

  )٥(. احلضارة والتقدم

وقد استغلت املرأة يف بعض اإلعالنات املقدمة عرب املواقع االلكرتونية، فجعلوا منها سلعة جتارية أو بأسلوب 

اعتبارًا لكرامتها، فهم يستهدفون اغراء املشرتي بإثارته،  اخر دمية حيركو�ا كيفما شاءوا، فال يقيمون وزنًا ألمهيتها، وال

ويعتربون اإلعالن ناجحًا بوجود امرأة )٦(.وجذب القوى الشرائية باي وسيلة من الوسائل وبطرق مشروعة وغري مشروعة

  شبه عارية أو امرأة تظهر مفاتنها بطريقة ختدش احلياء العام 

  :استغالل املرأة يف اإلعالن وهي وهناك جمموعة من العوامل اليت تقف وراء

 .استغالل جسد املرأة كإغراء جلذب االنتباه .١

 .التشبه بالغرب .٢

 .حتريك نزعة االستهالك لدى املرأة األخرى املتلقية لإلعالن وخاصة يف منتجات التجميل .٣

 )٧.(حتريك نزعة االستهالك لدى الرجل أيضاً املتلقي لإلعالن .٤

حمتوى عينة من اإلعالنات االلكرتونية، وقد أولت الدراسة اهتمامها وتسعي هذه الدراسة إيل حتليل  .٥

إىل فرباير  ٢٠١٨لدراسة صورة املرأة يف اإلعالنات املمولة املقدمة من موقع فيسبوكفي الفرتة من ديسمرب 

، من خالل حتليل صورة املرأة وادوارها، والبيئة املقدمة، ونوعية اإلعالنات، واالستماالت ٢٠١٩

 .دمة، واللغة املقدم �ا اإلعالناملستخ

 :الدراسات السابقة 

وهو صورة املراة يف وسائل االعالم مرتبة ترتيبا زمنيا من  الدراسة مبوضوع املرتبطة واألجنبية العربية الدراسات مسح مت

  االقدم ايل االحدث



 

)٣٨٣( 

  

  صورة املرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكرتونية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

يف الكشف عن جمموعة القيم املتضمنة يف ) ٢٠٠٥(لدراسة سماح المحمدىاهلدف الرئيسي متثل

اإلعالنات املنشورة يف ا�الت، وحتليل تأثريا�ا مع غريها من العوامل على اجتاهات املرأة املصرية حنو هدف هذه 

 : اإلعالنات، معتمدة يف ذلك علي منهج املسح، وآداه حتليل املضمون، وتوصلت الدراسة إيل عدة نتائج أمهها

لدراسة عن ارتباط بني ظهور قيم اجلمال واألناقة وجذب اجلنس اآلخر والشباب واإلعالنات عن سلع كشفت ا -

 .مستحضرات التجميل والعطور

ارتبطت قيمة املظهرية بإعالنات الساعات وا�وهرات، وأرتبط ظهور قيمة اجلودة والكفاءة بإعالنات السلع  -

 .الكهربائية واإللكرتونية
سعادة واملتعة بإعالنات األغذية واملشروبات وكذلك إعالنات خدمات السياحة كما ارتبطت قيمة ال - 

 )١١(.والطريان

للكشف عن صورة املرأة يف التلفزيون كما هدفت التعرف )٢٠٠٧(دراسة هناء صالح الترك سعت 

اإلعالنات اليت على شعور ا�تمع القطري باخلجل عند مشاهدة إعالنات مثرية للغرائز اجلنسية أمام أفراد أسرته و 

 .قد تظهر �ا املرأة تعرب عن أدوارها التقليدية، معتمدة على أداة حتليل املضمون

وتوصلت الدراسة ايل أن اإلعالنات تعاملت مع املرأة كسلعة مثرية لرتويج املنتجات، باستخدام املرأة غري 

إلعالنات تقدمها املرأة  من ا%  ٣٥يف عرض مالبس غري مناسبة% ١٧من اإلعالنات و% ٣٠احملتشمة يف 

كامرأة مبدعة فثالثون ثانية كافية لرتويج الصورة السلبية للمرأة اليت مت استغالهلا % ١٨كالسلع استهالكية و

لتسويق السلع واخلدمات على حساب إنسانية املرأة وكرامتها فاإلعالن التجاري هو املادة األكثر تكريسا للصورة 

ان مصممو اإلعالنات التجارية تعدوا كل احلدود املوضوعية واألخالقية ويف بعض الذهنية املشوهة عن املرأة، و 

وكذلك عرض صورة منطية للمرأة يف تلك اإلعالنات،  .  األحيان بعرضهم للمرأة كمسوق رئيسي ألي نوع بضاعة

يف اإلعالنات وتقييمها  كان له كبري االثر يف تشويه تقييم ا�تمع للمرأة فكان البد من دراسة وافية عن صورة املرأة

وعرض البحث أهداف الدراسة وهي التعرف بصورة املرأة يف . وما هي اسقاطات هذه الصورة يف الواقع املعاش

اإلعالنات التجارية التلفزيونية ومبعرفة الدور الذي تلعبه تلك الصورة الذهنية على املرأة فيمحاولة الوصول ايل الطرق 

  )١٢. (املشوهة يف اإلعالنات خصوصا واإلعالم عموماالكفيلة لتغري هذه الصورة 

التعرف على صورة املرأة األردنية كما قدمتها الصحافة األردنية  )٢٠٠٩(دراسة ميس فريد بدرهدفت

اليومية، وبيان دور حارس البوابة اإلعالمية، واألجندة اإلعالمية يف بيان تلك الصورة ، وقد مت حتليل املضامني 

أة باعتماد عينة مكونة من عدداً من الصحف اليومية الثالث، واعتمدت الدراسة علي املنهج الوصفي املتعلقة باملر 

التحليلي، وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن صورة املرأة األردنية يف الصحف عينة الدراسة صورة إجيابية لكنها غري 

هنًا عليا ، ومتعاونة مع جمتمعها كما أبرزت النتائج متوازنة متامًا ، لقد أثبتت الدراسة أن املرأة األردنية متقلده م

االهتمام بالنشاطات غري الرمسية للمرأة عن النشاطات الرمسية هلا ، وتركز االهتمام علي املرأة يف العاصمة عنها يف 

  )١٣(.أي مكان آخر

إىل التعرف على الدور الذي تلعبه اإلعالنات  )٢٠٠٩(دراسة ايمن عبد الواحد محمود  استهدفت

التليفزيونية يف تكوين الصورة الذهنية للفتاة لدى املراهقات وذلك حسب اختالف املستويات االجتماعية واالقتصادية 

ستبيان والتعليمية والعمرية وغريها من املتغريات الدميوغرافية، وأعتمد الباحث علي استمارة حتليل املضمون واستمارة اال

  :جلمع البيانات، وتوصلت الدراسة ايل ان



 

)٣٨٤( 

  

  صورة املرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكرتونية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

 .الفتاة هي اجلمهور املستهدف األول من أغلب اإلعالنات  -

اللغة العامية هي اللغة األكثر استخداما يف اإلعالنات مث يأيت استخدام اللغة العامية والفصحي يف املرتبة الثانية   -

 .ثةبينما يأيت استخدام اللغة الفصحى يف املرتبة الثال

اإلعالنات اليت تظهر فيها الفتاة مسات سلبية جاءت يف املركز األول تليها اإلعالنات اليت تضع فيها ماكياج  -

صاخب تليها اإلعالنات اليت ظهرت فيها الفتاة هلا إمياءات مثرية تليها اإلعالنات اليت ظهرت فيها الفتاة ترتدى 

 )١٤(.مالبس مبهرجة

التعرف علي وسائالحلملة اإلعالنية ملاركة  )٢٠١١(Amber Remkeدراسة هدفت 

)(Dove وذلك للرتويج عن أدوات التجميل " من اجل مجال حقيقي"وذلك يعمل دراسة متهيدًا حلملتها بعنوان

  :واملالبس الداخلية القطنية وقد اسفرت نتائج الدراسة ان

لعادية، والبد من استخدام مناذج وسائل اإلعالم وضعت معايري للجمال غري قابلة للتحقيق من قبل املرأة ا -

 .حقيقية يف اإلعالن

 .عرض صور اجلمال املثالية يف اإلعالنات يقلل من الثقة بالنفس لدى املستهلكات -

كما أظهرت الدراسة ان اإلعالنات تعتمد على شكل األنثى ودورها والطبقة االجتماعية اليت تنتمي هلا الن  -

 .بطبقتها شكل األنثى االمريكية غالبا ما يرتبط

 .عملت اإلعالنات علي تشيئ املرأة للرجل فينظر ايل املرأة كأداة للمتعة اجلنسية -

من املمارسات غري األخالقية لإلعالن هو استخدام اجلمال غري الواقعي الذي يعتمد على برامج حمسنات الصور  -

  )١٥(.والفوتوشوب

استخدام املرأة يف تصوير تلك األمناط ايل التعرف على مدى )٢٠١٢(دراسة داليا مصطفي السواحوسعت 

املختلفة للحياة اليت يعكسها اإلعالن، واستخدمت الباحثة يف ذلك استمارة حتليل املضمون للوصول إىل عدة نتائج 

  :أمهها

تركيز كٍل من السوق األوروبية والسوق األمريكية على اإلعالن عن األكالت الصحية السريعة والتأكيد على  -

لناحية الصحية واجلمالية بينما لوحظ أن كال من السوق املصرية واخلليجية قد قامت بالرتكيز على آثارها على ا

 .حداثة املنتج وما يضيف للمستهلك

إال أن ذلك الدور قد برز يف إعالنات ) عينة الدراسة(ظهرت املرأة بدور األم يف إعالنات القنوات الفضائية  -

 .يكية مث اخلليجية وأخرياً اإليطاليةالقناة املصرية، يليها القناة األمر 
استخدم املعلنون يف القنوات األمريكية اسرتاتيجيات تقدمي املعلومات بأكرب معدل استخدام مقارنة  - 

باالسرتاتيجيات األخرى من جهة، بينما قل استخدامها من قبل املعلنني العرب يف ا�تمعات اخلليجية 

 )١٦(.واملصرية

التعرف على الصورة )٢٠١٢(Yunmi Choi&Kayoung Kim  دراسة هدفت 

النمطية للرجل واملرأة يف اإلعالن واستخدمت الدراسة منهج حتليل املضمون لدراسة اإلعالنات التليفزيونية من 

  :، واسفرت الدراسة عن النتائج التالية٢٠١٠وحىت عام  ٢٠٠٠عام 

مليون امرأة عاملة يف ٢٠الرغم من ان هناك  ظهرت املرأة يف كثري من اإلعالنات االمريكية تابعة للرجل على -

 .٢٠١٠الواليات املتحدة االمريكية حبسب إحصاءات يف 



 

)٣٨٥( 

  

  صورة املرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكرتونية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

 .تستخدم املرأة بشكل جذاب بالنسبة للرجل -

 .غالبا ما ميثل الرجل لألدوار الرئيسية يف اإلعالن واملرأة يف األدوار الثانوية وغالبا ما يظهر صاحب عمل وسلطة -

رات والكحول وشركات االنرتنت واالتصاالت على الذكور يف عرض هذه السلع، بينما اعتمدت إعالنات السيا -

 )١٧(.اعتمدت إعالنات املنتجات الغذائية واألدوات املنزلية وأدوات التجميل والعناية الشخصية

عينة (يف وصف حتليلي لصورة املرأة كما تقدمها القناة )٢٠١٣(دراسة لميس عالء الدينيتحدد هدف 

، وحتديد نوعية هذه اإلعالنات ومد�ا، قوالبها الفنية، ونصوصها، وبيئا�ا ومكان التصوير، وشخصيا�ا )الدراسة

احملورية والثانوية، وحتليل الصورة هلذه الشخصيات، وأنواع السلع واخلدمات أو نوع النشاط املعلن عنه، واألوتار 

وهي أوتار تثري ...) أكثر أماناً،  –أكثر جاذبية  –أكثر جناحًا  –أكثر سعادة (اإلعالنية املستخدمة واإلستماالت 

سيتم حتديدها عند عرض نتائج الدراسة التحليلية، .. الرغبة، إىل غري ذلك من االستماالت املختلفة واليت تثري الرغبة

تماعي والعائلي وأيضًا استخدام املوسيقي، التعليق، اللهجات املختلفة، باإلضافة إىل سن املرأة ووضعها االج

واملستويات التعليمية والوظيفية املختلفة، معتمدة يف ذلك علي حتليل املضمون لإلعالنات الفضائية عينه الدراسة، 

  :وجاءت نتائج الدراسة كما يلي

استنتجت الدراسة أن املرأة تستخدم إمياءات لفظية يف التعبري عن أشياء واليت هلا مدلول رمبا ال يكون مقبوًال  -

 .تماعيا وفيه كثريٌو من اإلثارة والشهوة للشباباج

يستخدم املعلن املرأة يف اإلعالن ليستغل أنوثتها يف الرتويج للكثري من السلع واخلدمات ليعطي املشاهد انطباعا  -

 .بأن سر مجال السلعة يف املرأة وليس يف جودة املنتج

ينني والشفتني وذلك بقصد جذب االنتباه ايل كما أثبتت الدراسة أن املرأة استخدمت حركات احلاجبني والع -

 .الشيء الذي يعرب عنه
كما تبني النتائج أن املرأة يف اإلعالنات املدروسة تقتبس الكثري من املوضة األوربية واملالبس املعملية  - 

 )١٨(.وغريها

، وتنتمي للتعرف علي صورة املرأة يف إعالنات التلفزيون العراقي )٢٠١٣(دراسة جواد محمد عيسي تسعي

  هذه الدراسة إىل الدراسات الوصفية اليت اعتمدت فيها الباحث علي آداه حتليل املضمون

  :تلك الدراسةنتائج وأهم 

جاءت إعالنات مستحضرات التجميل والسلع الغذائية واملالبس والسيارات على قائمة اإلعالنات اعتماداً على  -

 .وأجهزة الكمبيوتر واخلدمات البنكيةصورة املرأة تليهم إعالنات األثاث واهلواتف 

%) ٥٨.٩(جاء اإلعالن العراقي يف مقدمة جنسيات اإلعالنات اليت تبثها القنوات العربية عينة الدراسة بنسبة  -

 )١٩(يليه اإلعالن الدويل مث اإلعالن العريب

ضايا الكشف عن األطر اليت تقدم من خالهلا ق )٢٠١٦(نجالء جعفر عبد الوهاب استهدفت دراسة 

املراة يف الوسائل االلكرتونية لألعالم بالرتكيز علي املدونات وموقع فيسبوك، وعالقتها باجتاهات اجلمهور حنو القضايا 

  .املختلفة والتعرف علي أيديولوجية القائم باالتصال يف وسائل االعالم اجلديد، وعالقته باطر تقدمي صورة املرأة

من الذكور واالناث، وتوصلت الدراسة ايل ارتفاع درجة اهتمام  ٤٧٧وطبقت هذه الدراسة علي عينة قوامها 

متابعي االعالم اجلديد باحلصول علي معلومات عن املرأة ومتابعة قضاياها وباألخص بصفحات الفيسبوك 

  )٢٠(.واملدونات



 

)٣٨٦( 

  

  صورة املرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكرتونية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

ايل رصد استخدامات املراة املصرية للصفحات النسائية عرب ) ٢٠١٧( ساندى عبد الفتاحسعت دراسة 

موقع فيسبوك ومعرفة املوضوعات اليت تقوم املراة مبتابعتها علي الفيسبوك ملعرفة التطلعات اليت تتحقق للمراة املصرية من 

خالل متابعتها للصفحات النسائية واملضامني املقدمة، وطبقت الدراسة امليدانية علي عينة من املبحوثات املستخدمات 

  .مبحوث من املعجبات بتلك الصفحات ٤٠٠امها للصفحات النسائية عرب موقع فيسبوك قو 

وأوضحت النتائج ان معدل استخدام املبحوثات ملواقع التواصل االجتماعي كانت الكثر من مرة يف اليوم 

الواحد، وان املوضوعات اليت يتعرض هلا املبحوثات هي املوضوعات الرتفيهية مث االجتماعية، والدينية، مث املوضوعات 

  )٢١(. الفنية

رصد وحتليل املضامني اإلعالمية من عينة ا�الت واملواقع اإللكرتونية )٢٠١٨(أسماء قنديل هدفت دراسة و 

وخاصة جروبات النساء عرب موقع فيسبوك، وذلك ملعرفة صورة املرأة اخلليجية اليت يتم تقدميها يف تلك الوسائل 

بية، سواء اكانت تراعي او حترتم املبادئ والقواعد او  واملنصات اإلعالمية سواء اكانت صورة مبتذلة او منطية او إجيا

  .كانت تقدم صورة سلبية عناملرأة او تقدميها بشكل مهمش، وذلك من خالل أداة حتليل األطر اإلعالمية

  :وجاءت ام النتائج كالتايل

نية بفضل التطورات اشارت نتائج الدراسة ان برغم من التطورات الكبرية اليت شاهد�ا ا�الت واملواقع االلكرتو  -

 .التكنولوجية، اال ا�ا مل تستطع التعبري عن التحديات اخلطرية اليت تواجه االسرة واملرأة املصرية

اغفلت ا�الت واملواقع املدروسة فئات معينة من النساء مثل املرأة املسنة واملرآه املعيلة واملرآه حمدودة الدخل واملرآه  -

 .ل ملحوظ باملرأة الشابة اجلميلة ممشوقة القواممتحدية اإلعاقة بل اهتمت وبشك

 .ورة للمرأة التقليدية النمطية وخاصة علي االغلفةص قدمت مضامني املواقع وا�الت -

 .ركزت اغلب املواقع علي موضوعات كالطالق وتربية األبناء ونصائح للمرأة احلامل واملطبخ وهكذا -

رأة اليت تضع ماكياج صارخ لتجذب اعني اجلماهري ليشرتوا ا�لة او ركزت املواقع وا�الت املدروسة أيضا علي امل -

 .اعني القاري ليستمر يف القراءة عرب املواقع االلكرتونية

 )٢٢(. ركزت املواقع وا�الت أيضا علي املرأة االم ، واغفلت دور املرأة العاملة او اليت حتقق العديد من اإلجنازات -

  :التعليق على الدراسات السابقة

استخدمت الدراسات السابقة اليت تناولت صورة املرأة يف وسائل اإلعالم واإلعالن أداة حتليل املضمون وذلك 

لتحليل تلك الصورة، كما استخدمت بعض هذه الدراسات أيضا أداة استمارة االستبيان وذلك ملعرفة اجتاهات اجلمهور 

  . املتلقي حنو صورة املرأة يف تلك الوسائل

  :الدراسات السابقة التعرف عليهدفت 

 .الصورة النمطية للمرأة يف اإلعالن والتعرف على املالمح اإلجيابية والسلبية لتلك الصورة .١

 . الوضع االجتماعي للمرأة يف ا�تمعات ومدي انعكاس تلك الصورة على حمتوى وسائل اإلعالم .٢

 .اإلعالنات التقليدية وااللكرتونيةرصد اهم القضايا واملشكالت اليت ختص املرأة واليت تقدمها  .٣

 .االستماالت العاطفية والعقالنية املستخدمة يف اإلعالنات التقليدية وااللكرتونية .٤

 .اهم عناصر اجلذب يف اإلعالن .٥

 .األساليب الفنية والنصية لكتابة النص اإلعالين يف وسائل اإلعالم املختلفة .٦

 . رتنت كوسيلة اعالن تفاعليةاألسباب وراء اقبال املعلنني على استخدام االن .٧



 

)٣٨٧( 

  

  صورة املرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكرتونية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

 .اجلمهور املستهدف من االشكال اإلعالنية املختلفة يف سائر الوسائل .٨

  :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة

بعد االطالع على الرتاث العلمي من الدراسات حول صورة املرأة يف وسائل االعالم املختلفة، مت حتديد 

اً، وحتديد االبعاد اخلاصة مبوضوع الدراسة، والتوجهات النظرية واإلجراءات مشكلة الدراسة حتديدًا دقيقًا وواضح

، كما زودت الباحثة بالعديد من )تساؤالت الدراسة –اداه الدراسة  -املنهج املستخدم - عينة الدراسة (املنهجية 

  .املراجع املرتبطة بالدراسة احلالية

  :مشكلة الدراسة

ابقة اليت تناولت صورة املرأة يف اإلعالن، مل جند دراسة تناولت صورة من خالل االطالع علي الدراسات الس

املرأة يف اإلعالنات االلكرتونية وخاصة موقع فيسبوك، علي الرغم من وجود العديد من اإلعالنات املمولة وغري املمولة 

األول يف تقدميها بوسائل : اليت ظهرت �ا املرأة عرب هذا املوقع، وتتجسد مشكلة قضايا املرأة يف جمالني أساسيني

اإلعالم املختلفة  إجيابيا واآلخر يف استغالل صور�ا سلبياً، حيث كان لكال الصورتني تداعيات سلبية وإجيابية، 

جسدت الصورة اإلجيابية كمظهر رقي األمم وتقدمها على الصعيدين احلضاري واالجتماعي واإلنساين فيما جسدت 

لتخلف والفقر واضطهاد املرأة،وبذلك انبثقت مشكلة الدراسة يف رصد وحتليل صورة املرأة الصورة السلبية منها مظاهر ا

  .يف اإلعالن االلكرتوين

  :أهمية الدراسة

نشأت أمهية البحث لدى الباحثة من خالل ما قرأته من دراسات حول قضايا املرأة، وما الحظته يف وضع 

لتدبري املنزيل وإكراهها بواجب التعايش مع أمناط عيش ال إرادة هلا فيها املراه يف أحيان عديدة يف إطار سلعة للرتفيه وا

وهو ما تتناوله وتكشف عنه  وسائل اإلعالم، كما يف مثال صور اإلعالنات اليت تستخدم  فيها املرأة للرتويج عن 

ق، من أجل حتقيق أهداف بضاعة ما، األمر الذي أدخل يف فلسفة تشيئ املرأة والتعامل معه كسلعة جتارية معدة للتسوي

  .جتارية ما

  :ترجع أمهية الدراسة ايل

ان موقع فيسبوك من أكثر الوسائل اإلعالمية انتشارًا وقبوًال بني اجلمهور، وذلك مبا تقدمه من اعالنات خمتلفة  .١

 .جلذب انتباه اجلمهور

دمة تؤثر يف سلوك اجلمهور ان اإلعالنات االلكرتونية مبا تقدمه من بيانات ومعلومات عن سلعة او فكرة او خ .٢

 .املستهلك

  .أمهية دور املرأة يف اإلعالنات االلكرتونية وتأثريها على اجلمهور من خالل الرتويج للسلع او اخلدمات .٣

  :اهداف الدراسة

تسعي هذه الدراسة إىل الوقوف على صورة املرأة يف اإلعالنات االلكرتونية، ومدى حتقيق هذه اإلعالنات 

املرجوة منها وذلك من خالل رصد األساليب واألشكال اإلعالنية املطوعة، والتعرف على تلك الصورة يف لألهداف 

  .شكل إعالن

  :و�دف الدراسة التعرف على دور املرأة يف اإلعالنات االلكرتونية كما �دف التعرف علي

 .صورة املرأة يف اإلعالنات االلكرتونية املقدمة عرب موقع فيسبوك .١

 .الدور املقدم للمرأة يف اإلعالن االلكرتوينطبيعة  .٢



 

)٣٨٨( 

  

  صورة املرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكرتونية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

 .نوعية السلع املعلن عنها يف اإلعالن االلكرتوين .٣

 .املستويات اللغوية املستخدمة يف اإلعالن االلكرتوين .٤

 .السمات النفسية للمرأة يف اإلعالن االلكرتوين .٥

 .املستويات اللغوية للمرأة يف اإلعالن االلكرتوين .٦

  . اإلعالن االلكرتويناالستماالت املستخدمة يف .٧

  :تساؤالت الدراسة

 ؟)عينة الدراسة(ما نوعية السلع املعلن عنها يف اإلعالنات االلكرتونية  .١

 ؟)حمايد –سليب  –إجيايب (ما طبيعة دور املرأة يف اإلعالن االلكرتوين  .٢

 ؟)عينة الدراسة(ما األدوار اليت تقوم �ا املرأة يف اإلعالنات االلكرتونية  .٣

 ؟)عينة الدراسة(ة السنية للمرأة يف اإلعالنات االلكرتونية ما املرحل .٤

 ما البيئة املقدمة يف اإلعالنات االلكرتونية اليت تقدمها املرأة؟ .٥

 ؟)عينة الدراسة(ما مستوى االثارة اليت تقدمها املرأة يف اإلعالنات االلكرتونية  .٦

 ؟)عينة الدراسة( ما السمات النفسية اإلجيابية للمرأة يف اإلعالنات االلكرتونية .٧

 ؟)عينة الدراسة(ما اجلمهور املستهدف يف اإلعالنات االلكرتونية  .٨

 ؟)ثانوي–هامشي  –رئيسي (ما دور املرأة يف اإلعالنات االلكرتونية عينة الدراسة  .٩

 ؟)حمايد –سليب  –إجيايب (ما طبيعة دور املرأة يف اإلعالن االلكرتوين  .١٠

 اإلعالين؟ما األساليب الفنية لكتابة النص  .١١

 ؟)عينة الدراسة(ما اللهجة املستخدمة يف اإلعالنات االلكرتونية  .١٢

 ؟)عينة الدراسة(ما اللغة املستخدمة يف اإلعالنات االلكرتونية  .١٣

 ؟)عينة الدراسة(ما احلالة االجتماعية للمرأة يف اإلعالنات االلكرتونية  .١٤

–اجلمهور الداخلي ملؤسسة  -سياسية –فنية  –رياضية (ما نوع الشخصية اليت تقدم اإلعالن  .١٥

Moodle(؟ 

 ؟)عينة الدراسة(ما املستوى االجتماعي واالقتصادي للمرأة يف اإلعالنات  .١٦

 ما هو مدخل تعريف اإلعالن بالسلعة؟ .١٧

 ؟)عينة الدراسة(ما هي مكانة املرأة بالنسبة للرجل يف اإلعالنات االلكرتونية  .١٨

 ؟)عينة الدراسة(النات االلكرتونية ما نوعية املالبس اليت تظهر �ا املرأة يف اإلع .١٩

  ؟)عينة الدراسة(ما االستماالت املستخدمة يف اإلعالنات االلكرتونية  .٢٠

 :نوع الدراسة

اليت تستهدف دراسة احلقائق  Descriptive Studyندرج هذه الدراسة ضمن إطار البحوث الوصفية  

وهي معرفة صورة املرأة يف اإلعالنات االلكرتونية وذلك من خالل حتليل  )٢٣(الراهنة املتعلقة بطبيعة ظاهرة من الظواهر، 

  .اإلعالنات املقدمة عرب موقع فيسبوك

  

  



 

)٣٨٩( 

  

  صورة املرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكرتونية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  : منهج الدراسة

تعتمد هذه الدراسة على منهج املسح بالعينة، الذي يُعد من أبرز املناهج املستخدمة يف جمال الدراسات 

ذا املنهج يف إمكانية احلصول على بيانات ومعلومات وأوصاف عن ويتميز ه)٢٤(اإلعالمية خاصة البحوث الوصفية،

ويف إطار هذا املنهج مت مسح املضمون املقدم يف اعالنات موقع  )٢٥(الظاهرة اإلعالمية من خالل جهد علمي منظم،

الل ، من خ٢٠١٩إىل فرباير  ٢٠١٨حمل الدراسة ملدة ثالث شهور متتالية تبدأ يف الفرتة من ديسمرب  الفيسبوك

  . استمارة حتليل املضمون

  :مجتمع الدراسة

  .يتحدد جمتمع الدراسة يف اإلعالنات املقدمة عرب موقع فيسبوك

  :عينة الدراسة التحليلية

استخدمت الدراسة التحليلية عينة عمديةلبعض اإلعالنات اليت تتناول صورة املرأة عرب موقع فيسبوك ملدة 

  . من االشكال املختلفة لإلعالنات) اعالن ١٩٨(بواقع )  ٢٠١٩-٢٠١٨(فرباير –يناير –ثالثة اشهر ديسمرب 

  :حدود الدراسة

مضمون اإلعالنات االلكرتونية املقدمة عرب موقع فسبوك الفرتة الزمنية اليت مت فيها حتليل : احلدود الزمنية

  ).٢٠١٩-٢٠١٨(فرباير –يناير –خالل ثالثة أشهر ديسمرب 

وتتمثل يف موضوع الدراسة وهو صورة املرأة يف اإلعالنات االلكرتونية املقدمة عرب موقع : احلدود املوضوعية

  .فيسبوك

  :آداة الدراسة

لإلعالنات االلكرتونية املقدمة عرب موقع فسبوك ومت حتليل مضمونتحليل الاعتمدت الدراسة علي آداه 

  فئات صورة املرأة يف اإلعالن وهي 

 أنواع اإلعالنات املقدمة .١

 .صورة املرأة يف اإلعالنات .٢

 .األدوار اليت تقوم �ا املرأة يف اإلعالنات .٣

 .اجلمهور املستهدف يف اإلعالنات .٤

 .تاملستويات اللغوية املستخدمة يف اإلعالنا .٥

  :صدق وثبات استمارة تحليل المضمون

  :إجراءات الصدق ألداة الدراسة التحليلية

مت عرض استمارة حتليل املضمون علي جمموعة من األساتذة احملكمني يف جمال االعالم وذلك للحكم علي 

ا النهائي بعد استبعاد مدى صالحية االستمارة للتطبيق، وبناءاً علي اراء السادة احملكمني مت تعديل االستمارة يف شكله

  )iii(.وتعديل بعض الفئات

  :إجراءات الثبات ألداة الدراسة التحليلية

ومت اجراء حتليل عليها باالستعانة باثنني من %) ٥( مت اخذ عينة من إعالنات عينة التحليل و نسبتها

  .استمارة حتليل املضمون للتطبيقوهي نسبة عالية تدل علي وضوح  ٠,٨٧الباحثني، وبلغت نسبة الثبات بني احملللني 

  



 

)٣٩٠( 

  

  صورة املرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكرتونية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

    :مفاهيم الدراسة

  :الصورة في اإلعالن

هي رسالة مرئية تستهدف نقل معلومات من املعلن إيل مجهور معني من املستهلكني عن سلعة أو خدمة 

أقل إعراضا  �دف إحداث تأثري يف سلوك هؤالء املستهلكني جيعلهم أكثر قبوًال وطلبًا للسلعة أو اخلدمة املعلن عنها أو

  )٢٦(.أو احتماال للتحول عنها

  :التعريف اإلجرائي

ويقصد �ا يف هذه الدراسة ا�ا الرسالة اليت يتم عرضها من املعلن، لتوضيح طبيعة املعلومات عن السلعة أو  

  .فكرة أو منتج وذلك �دف تروجيها ايل اجلمهور املستهلك

  : صورة المرأة

تنشأ عن املواقف املتعارضة الوصف من املرأة ومن دورها االجتماعيواإلنساين تلك الصورة أو القضايا اليت 

  .والتفاعلي مع اآلخر أو العالقة معها والتعامل مع وجودها وطبيعة دورها سلباً أم إجيابناً 

  :التعريف اإلجرائي

ويقصد �ا يف هذه الدراسة الصورة اليت تظهر فيها املرأة يف اإلعالنات التليفزيونية والصحفية وااللكرتونية،  

  .سواء اكانت صبية أو مراهقة أو ناضجة أو مسنة واألدوار اليت ظهرت �ا سواء اكانت رئيسية أو ثانوية أو هامشية

  : اإلعالن اإللكتروني

جتذب  تسويقّية يت تستخدم شبكة االنرتنت و الشبكة العاملية إلرسال رسائلهو شكل من اشكال الرتويج ال

تويات اليت ال حيدها الزبائن،ويتميز اإلعالن على اإلنرتنت عن اإلعالن التقليدي باإلصدار املباشر للمعلومات واحمل

هناك بالطبع منصات اإلعالن على الفيس بوك االكثر نشاطا عربيا و أيضا جوجل املكتسحة يف . املكان وال الزمان

  )٢٧(. جمال اإلعالن على املواقع و استهداف كلمات البحث يف حمرك البحث جوجل

 .Facebookواليت تقدم عرب موقع ال ويقصد �ا يف هذه الدراسة اإلعالنات املمولة  :التعريف اإلجرائي

 ):اإلعالنات الممولة للفيس بوك(الدراسة التحليلية لإلعالنات االلكترونية 

  :نوعية المنتج المقدم في اإلعالن االلكتروني-١

  يوضح نوعية المنتج المقدم في اإلعالن) 1جدول رقم (

  النسبة  التكرار  نوعية املنتج املقدم يف اإلعالن

  %٢٥,٢  ٥٠  خدمات 

  %٢٤,٢  ٤٨  سلع استهالكية 

  %٢١,٢  ٤٢  خدمات طبية 

  %١٢,١  ٢٤  سلع استهالكية غري معمرة

  %١١,١  ٢٢  خدمات تعليمية 

  %٤,١  ٨  سلع استهالكية معمرة 

  %٢,١  ٤  توعوية 

  %١٠٠  ١٩٨  اإلمجايل



 

)٣٩١( 

  

  صورة املرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكرتونية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

تشري بيانات اجلدول السابق ايل ارتفاع نسبة  السلع املعلن عنها يف اإلعالنات املمولة للفيس بوك ، ويتضح 

مثل إعالنات أماكن ومراكز التجميل مثل مملكة % ) ٢٥,٢بنسبة ( من هذا اجلدول ارتفاع نسبة اإلعالنات اخلدمية 

وإعالنات  Qatar Airوإعالن  Californiaوإعالنات شركات الطريان مثل إعالن  by la laالعروسة و 

وإعالن شركة آيات لنقل  Salah photoوإعالن    Soloمثل إعالن  Photographersعروض املصورين 

 New Sea، وإعالنات شركات السياحة مثل إعالن Wedding Plannerورفع األثاث، وإعالنات ال 

Princess  وإعالنBelaiaRoza Tours Egypt كوم . وإعالنات شركات املقاوالت مثل إعالن افرشها

،وقد اتضح من التحليل ان معظم اإلعالنات  Starbucks Middle Eastواإلعالن عن كافيهات مثل إعالن 

يف العينة املدروسة يف الفرتة اليت مت اختبارها للبحث تركز علي السلع االستهالكية مثل املالبس واإلكسسوار واالحذية 

 Divaو  la modaو  Matajerمثل إعالنات املالبس %) ٢٤,٢بنسبة (اخلاصة باملرأة وغريها  والسلع

، واإلعالن عن األحذية American Arabوغريهم، وإعالنات عن االكسسوار مثل إعالن  Three Girlsو

عالنات مراكز مثل إ  )%٢١,٢بنسبة ( ، و يأيت يف املرتبة الثالثة اخلدمات الطبية  indentitaمثل إعالنات 

 Dina medical centerوإعالن  El Ezz Beauty Clinicsوعيادات التجميل مثل إعالن 

woman's Care and Health  وإعالن عيادات االسنان مثلAl Dieb Dental Center واإلعالن ،

تشفى أندلسية عن الصيدليات مثل إعالن صيدلية اورجينال وصيدلية أنور، واإلعالن عن مستشفيات مثل إعالن مس

مسوحة واإلعالن عن االدوية مثل إعالن هريبال ماكس، و تأيت يف املرتبة الرابعة اإلعالنات عن السلع االستهالكية غري 

وهي إعالنات للسلع الغذائية مثل إعالن شاي ليبتون، وإعالن جهينة، وإعالن جبنة عبور %) ١٢,١بنسبة ( املعمرة 

ل املبللة ومشلت أيضا إعالنات أدوات التجميل مثل اإلعالن عن اوريفليم واإلعالن الند، وإعالن ماكس تاتش للمنادي

، وإعالن بامربووالويز، واإلعالن عن العطور مثل إعالن Iris Shopعن العدسات الالصقة مثل إعالن 

Perfumes brands  وهي % ) ١١,١بنسبة ( ، و يف املرتبة اخلامسة تأيت إعالنات اخلدمات التعليمية

وإعالن  Cambridge Corporate universityاإلعالنات عن الدورات والكورسات املختلفة مثل إعالن 

British council Egypt  وإعالنAMIDEAST.Egypt وكانت املرتبة السادسة لإلعالنات السلع ،

عالن عن زانوسي وهي اإلعالنات عن السلع االستهالكية املعمرة مثل اإل% ) ٤,١بنسبة ( االستهالكية املعمرة 

وإعالن سرياميك اجلوهرة، واإلعالن عن جموهرات  In Homeلألجهزة الكهربائية، وإعالن املوبيليات مثل إعالن 

gia middle east وهي اإلعالنات % ) ٢,١بنسبة ( ، أما املرتبة السابعة واألخرية فكانت لإلعالنات التوعوية

 Super، مثل أمور بعينها ، وتبصريه باجلوانب املختلفة احمليطة �ا إكساب الفرد وعيًا حول أمر ما أواليت �دف 

mama وإعالن وإعالن يال جواز ،Sudocrem Middle east  وإعالنIdentity Magazine.  

ودراسة مساح  )٢٦(ودراسة مليس عالء الدين)٢٥(دراسة جواد حممد عيسيوهذا ما تفقت معه نتائج 

مستحضرات التجميل والسلع الغذائية واملالبس والسيارات على قائمة اإلعالنات جاءت إعالنات ، فقد )٢٧(احملمدى

 .اعتماداً على صورة املرأة تليهم إعالنات اهلواتف وأجهزة الكمبيوتر واخلدمات البنكية

  :صورة المرأة المقدمة في اإلعالن االلكتروني-٢

  يوضح صورة المرأة في اإلعالن) 2جدول رقم (

  النسبة  التكرار  إلعالنصورة املرأة يف ا

  %٩٧,٩  ١٩٤  عصرية 



 

)٣٩٢( 

  

  صورة املرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكرتونية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  %٢,١  ٤  مثقفة 

  %١٠٠  ١٩٨  اإلمجايل

وتشري نتائج حتليل بيانات اجلدول السابق إىل ارتفاع نسبة استخدام صورة املرأة العصرية يف اإلعالنات 

وقد يرجع السبب يف استخدام هذه الصورة ايل طبيعة العصر والوسيلة املستخدمة يف %) ٩٧,٩بنسبة (االلكرتونية 

بس الفاخرة وتقدميها على أ�ا متثل قمة اهتمامات عرض تلك اإلعالنات اليت ركزت على العطور وأدوات الزينة واملال

واستخدمت أغلب إعالنات اخلدمة التعليمية هذا النوع من %) ٢,١بنسبة (املرأة العصرية، وظهرت املرأة بصورة مثقفة 

  .وإعالن اخلدمة مثل إعالن إدراك SP Jain School of Global Managementالنساء مثل إعالن 

  :في اإلعالن االلكتروني طبيعة دور المرأة –٣

  يوضح طبيعة دور المرأة في اإلعالن) 3جدول رقم (

  النسبة  التكرار  طبيعة دور املرأة يف اإلعالن

  %٢٨,٣  ٥٦  إجيايب

  %٣,١  ٦  سليب

  %٦٨,٦  ١٣٦  حمايد

  %١٠٠  ١٩٨  اإلمجايل

، بينما جاء سلبيا بنسبة %٢٨,٣أظهرت بيانات اجلدول السابق أن طبيعة دور املرأة كان اجيابيًا بنسبة 

، من إمجايل أدوار السيدات اللوايت ظهرن يف اإلعالنات عينة الدراسة، %٦٨,٦، وأخريا جاء حمايدا بنسبة %٣,١

بية يف اغلب اإلعالنات األردنية اليت كانت عينه ايل ان املراه ظهرت بصورة إجيا)٢٨(بينما توصلت دراسة ميس فريد 

  .الدراسة

  :أدوار المرأة في اإلعالنااللكتروني-  ٤

  يوضح أدوار المرأة في اإلعالن) ٤جدول رقم (

  النسبة  التكرار  أدوار املرأة يف اإلعالن

  %٥٦,٥  ١١٤  انثي مثرية 

  %٨,٩  ١٨  ربة منزل 

  %٨  ١٦  موظفة 

  %٤  ٨  طالبة 

  %٢,٩  ٦  ومتمرسةموهوبة 

  %١,٩  ٤  سطحية وهامشية 

  %١,٩  ٤  مثقفة

  %١٥,٩  ٣٢  غري واضح

  %١٠٠  ٢٠٢  اإلمجايل

بينت النتائج أنه يوجد أكثر من دور للمرأة يف اإلعالن الواحد، ويوضح اجلدول السابق أن املرأة تظهر يف  -

واختلف مفهوم االثارة يف اإلعالن عرب الوسائل االلكرتونية %) ٥٦,٥بنسبة (معظم أدوارها بوضعها إمرأة مثرية 



 

)٣٩٣( 

  

  صورة املرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكرتونية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

استخدامها للمرأة كنموذج للجسد يف وسائل وذلك الزدياد كم الدعايات واإلعالنات لشركات كبريةوصغرية و 

إعالمنا بشكل الفت للنظر، وقد يكون هذا أحد نتائج العوملة االقتصادية والثقافية اليت تبيحها شبكة االنرتنت، 

فقامت الشركات بالرتويج لسلعها بدعايات وإعالنات شبيهة بتلك اليت روج هلا يف الغرب وحتمل نفس 

وال ضوابط حتد من تبجحها يومًا بعديوم وهي تروج لتعميم ممارسات وسلوكيات اإلحياءات، حيث ال رقيب 

دخيلة يف ا�تمعات املتلقية عرب وسائل اإلعالم اجلديدة، فوجدنا املرأة يف الكثري من اإلعالنات مبالبس البحر 

تظهر أيضًا املرأة   ، مثin and outوظهرت أيضا دون مالبس مثل إعالن ) الالجنريي(ومبالبس النوم ) املايوه(

 مثلوخاصة يف اإلعالن عن السلع االستهالكية غري املعمرة واإلعالنات التوعوية %) ٨,٩بنسبة (كربة منزل 

بنسبة (، وظهرت املرأة موظفة mama super إعالن مثل التوعية وإعالنات الند عبور وجبنة بامربز إعالن

، وظهرت سطحية %) ٢,٩بنسبة (رأة موهوبة ومتمرسة وكانت امل%) ٤بنسبة ( ، وظهرت املرأة طالبة %) ٨

، وهذا ما %)١٥,٩بنسبة (لكل منهن، ومل يتضح دورها يف اإلعالنات %) ١,٩بنسبة (وهامشية ومثقفة  

اليت اشارت ان املرأة ظهرت بدور األم يف إعالنات القنوات الفضائية  )٢٩(توصلت اليه دراسة داليا مصطفي

 .ألمريكية مث اخلليجية وأخرياً اإليطاليةاملصرية، يليها القناة ا

  :المرحلة السنية للمرأة في اإلعالن االلكتروني -  ٥

  يوضح المرحلة السنية للمرأة في اإلعالن) 5جدول رقم (

  النسبة  التكرار  املرحلة السنية للمرأة يف اإلعالن

  %٨,٣  ١٨  صبية

  %٨٧,٢  ١٨٨  ناضجة 

  %١,٨  ٤  ٌمسنة 

  %٢,٧  ٦  غري واضح 

  %١٠٠  ٢١٦  اإلمجايل 

، حيث يركز %)٨٧,٢بنسبة (يوضح اجلدول السابق أن املرأة ظهرت ناضجة يف أغلب العينة املدروسة 

بنسبة (املعلن عليهن حيث ميثلن لديه شرحية هادفة مضمونة يف الرتويج للكثري من السلع، واستعان املعلن بالفتاة الصبية 

بنسبة (السنية للنساء اللوايت ظهرن يف اإلعالن ، ومل تتضح املرحلة %)١,٨بنسبة (، وظهرت املرأة مسنة %)٨,٣

وذلك يف % ٢,٧إعالنات بنسبة  ٦ومل تتضح املرحلة السنية للمرأة يف اإلعالنات عينة الدراسة يف %) ٢,٧

، أو  Fashion Jumia Egyptاإلعالنات اليت تظهر فيها أجزاء صغرية من جسد املرأة مثل قدميها يف إعالن 

  .Arab Americanرقبتها فقط يف إعالن عن اكسسوار 

  :االلكتروني بيئة تصوير اإلعالن -٦

  يوضح بيئة تصوير اإلعالن) 6جدول رقم(

  النسبة  التكرار بيئة تصوير اإلعالن 

  %٨٣,٨  ١٦٦  بيئة داخلية 

  %١٠,١  ٢٠  بيئة خارجية 

  %٦,١  ١٢  بيئة مصرية ساحلية 



 

)٣٩٤( 

  

  صورة املرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكرتونية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  %١٠٠  ١٩٨  اإلمجايل

نتائج التحليل يف هذه الدراسة إيل أن البيئة احلضارية الداخلية متثل أكثر البيئات من حيث مكان  تشري

وهي اإلعالنات املصورة تصوير داخلي يف بيئة (من إمجايل عينة الدراسة % ) ٨٣,٨وذلك بنسبة ( تصوير اإلعالن 

، وتقل يف % ) ١٠,١بنسبة ( خارجية ، تليها بيئة حضارية )حضارية داخلية قد تكون مصورة داخل االستوديو

، كما مل يظهر يف العينة املدروسة بيئات مصرية بدوية، بيئات ريفية وبيئات %)٦,١بنسبة ( البيئات املصرية الساحلية 

  .عربية غري مصرية

  :مستوى إثارة المرأة في اإلعالن االلكتروني -  ٧

  يوضح مستوى اثارة المرأة في اإلعالن) 7جدول رقم ( 

  النسبة  التكرار  توى إثارة املرأة يف اإلعالنمس

  %٢١,٥  ٨٤  ) عارية(ترتدى مالبس غري حمتشمة 

  %٢٠,٥  ٨٠  امياءات مثرية

  %١٩,٥  ٧٦  ألوان شعر فاقعة

  %١٣,٣  ٥٢  ماكياج صارخ

  %٦,٢  ٢٤  اكسسوارات زائدة

  %١,١  ٤  رقص 

  %١٧,٩  ٧٠  املرأة املعتدلة

  %١٠٠  ٣٩٠  اإلمجايل

بينت نتائج التحليل أن املرأة يف اإلعالنات يف عينة الدراسة تثري مفاتنها من خالل املالبس اليت ترتديها 

، %)٢٠,٥بنسبة ( ، و بإمياءات وإحياءات مثرية %)٢١,٥بنسبة ( حيث تظهر مبالبس ضيقة و شفافة و قصرية 

، ومباكياج %)١٩,٥بنسبة ( داخل اإلعالنات ومن حيث شكل الشعر فجاء النساء اللوايت ظهروا بألوان شعر فاقعة 

، واعتمدت نساء %)٦,٢بنسبة (، واستخدم نساء اإلعالنات االكسسوارت الزائدة %)١٣,٣( صارخ  بنسبة 

 Egypt's Dance Fitness Carnivalمثل إعالن % ) ١,١بنسبة ( اإلعالنات اإلثارة من خالل الرقص 

، وهذا ما % )١٧,٩بنسبة ( ، أما املرأة املعتدلة ظهرت يف اإلعالنات املدروسة Insanity Alexandriaوإعالن 

وهي ان اإلعالنات اليت تضع فيها املرأة )٣١(ودراسة هناء صاحل الرتك )٣٠(توصلت اليه دراسة امين عبد الواحد حممود 

ا إمياءات مثرية تليها اإلعالنات اليت ماكياج صاخب جاءت يف املركز االول  تليها اإلعالنات اليت ظهرت فيها الفتاة هل

  .ظهرت فيها الفتاة ترتدى مالبس مبهرجة

  :السمات النفسية اإليجابية للمرأة في اإلعالنااللكتروني -٨

  يوضح السمات النفسية اإليجابية للمرأة في اإلعالن ) 8جدول رقم (

  النسبة  التكرار  السمات النفسية اإلجيابية للمرأة يف اإلعالن

  %٧٦,٣  ١٨٦  بعرض السلعة �تم

  %١٤,٨  ٣٦  ترتدي مالبس حمتشمة

  %٤,٩  ١٢  اظهار احلب



 

)٣٩٥( 

  

  صورة املرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكرتونية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  %٣,٢  ٨  حتمل املسئولية

  %١٠٠  ٢٤٤  اإلمجايل

يتضح من بيانات اجلدول السابق أن للمرأة العديد من السمات اإلجيابية فظهرت �تم بعرض السلعة يف 

، %)١٤,٨بنسبة (وجاءت ترتدى مالبس حمتشمة ، %)٧٦,٣بنسبة (أغلب اإلعالنات عينة الدراسة وذلك 

من إمجايل %) ٣,٢بنسبة (، وظهرت تتحمل املسئولية %)٤,٩بنسبة (وتعمدت إظهار احلب يف اإلعالنات املدروسة 

  .العينة املدروسة

  :الجمهور المستهدف من اإلعالن االلكتروني -٩

  يوضح الجمهور المستهدف من اإلعالن) 9جدول رقم (

  النسبة  التكرار  املستهدف من اإلعالناجلمهور 

  %٤١,٧  ١٠٠  املرأة

  %٣٥  ٨٤  اجلمهور العام

  %١٨,٣  ٤٤  الفتيات 

  %٢,٥  ٦  الشباب

  %٢,٥  ٦  املرأة والطفل

  %١٠٠  ٢٤٠  اإلمجايل

ولعل السبب يف ذلك زيادة %) ٤١,٧بنسبة (بينت نتائج الدراسة التحليلية أن اإلعالنات اليت تتوجه للمرأة 

بنسبة ) مجيع أفراد األسرة(إعالنات مراكز التجميل وأدوات املاكياج واملالبس اليت ختص املرأة، وللجمهور العام أعداد 

، أما اإلعالنات املوجهة للشباب واملوجهة %)١٨,٣بنسبة (، وجاءت اإلعالنات اليت تتوجه للفتيات جاءت %٣٥

وبذلك اتفقت هذه النتيجة مع دراسة امين عبد  لكل منهما من عينة الدراسة،%) ٢,٥بنسبة (للمرأة والطفل 

  .اليت توصلت ان الفتاة هي اجلمهور املستهدف األول من أغلب اإلعالنات )٣٢(الواحد

  :دور المرأة في اإلعالن االلكتروني -١٠

  يوضح دور المرأة في اإلعالن) 10جدول رقم (

  النسبة  التكرار  دور املرأة يف اإلعالن

  %٩٩  ١٩٦  رئيسي

  %١  ٢  ثانوي

  %١٠٠  ١٩٨  اإلمجايل

يوزع اجلدول السابق دور املرأة يف اإلعالنات عينة الدراسة حيث أثبتت الدراسة أن دور املرأة كان رئيسياً 

فقط من إمجايل عينة الدراسة، مما يؤكد أن املعلنني يستخدمون املرأة يف % ١، وقامت بأدوار ثانوية بنسبة %٩٩بنسبة 

  االنتباه وكعنصر تشويقي وهذا أعطي املرأة دوراً جديداً حبيث أصبحت عنصراً اساسياً يف هذا النشاطاإلعالنات جلذب 

  

  

  



 

)٣٩٦( 

  

  صورة املرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكرتونية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  :األساليب الفنية لكتابة النص في اإلعالن االلكتروني - ١١

  يوضح  األساليب الفنية لكتابة النص اإلعالني) 11جدول رقم (

  النسبة  التكرار  األساليب الفنية لكتابة النص اإلعالين 

  %٢٧,٩  ١٢٢  احلديث املباشر 

  %٢٧,٩  ١٢٢  الصور الثابتة

  %٢٥,٧  ١١٢  االستمالة و اإلغراء 

  %١٣,٨  ٦٠  األسلوب التوضيحي

  %٣,٢  ١٤  األسلوب الوصفي 

  %١,٥  ٦  املشكلة واحلل

  %١٠٠  ٤٣٦  اإلمجايل

كتابة النص اإلعالين هي اليت ومن بيانات اجلدول السابق يتضح أن أكثر األساليب الفنية املستخدمة يف  

لكل منهما، وأسلوب االستمالة واإلغراء ) ٢٧,٩بنسبة (تعتمد علي أسلوب احلديث املباشر وأسلوب الصور الثابتة 

بنسبة (، يليه بعد ذلك األسلوب الوصفي %)١٣,٨بنسبة (، يليه األسلوب التوضيحي وكان %)٢٥,٧بنسبة (

  .وهي عبارة عن دراما مبسطة  ال تؤدى ايل امللل%) ١,٥سبة بن(، مث أسلوب املشكلة واحلل %) ٣,٢

  :اللهجة المستخدمة في اإلعالن االلكتروني - ١٢

  يوضح اللهجة المستخدمة في اإلعالن) 12جدول رقم (

  النسبة  التكرار  اللهجة املستخدمة يف اإلعالن

  %٦٧,٨  ١٩٨  ) العامية اإللكرتوين(الشبابية 

  %٣٢,٢  ٩٤ )هلجة احلضر(القاهرية 

  %١٠٠  ٢٩٢  اإلمجايل

أكثر اللهجات استخدامًا، حيث إ�ا ) العامية االلكرتونية(تشري نتائج اجلدول السابق إىل أن اللهجة الشبابية 

اهلاشتاج #هلجة مستخدمي الفيس بوك وهم الشرحية املستهدفة من هذه اإلعالنات  فلم جند إعالنًا واحدًا خيلو من 

  % .١٥,٤بنسبة ) هلجة احلضر(، يليها اللهجة القاهرية %) ٦٧,٨بنسبة (ميوشن ، وذلك أو الفرانكو عريب أو اال

  :اللغة المستخدمة في اإلعالن االلكتروني - 13

  يوضح اللغة المستخدمة في اإلعالن االلكتروني) 13جدول رقم (

  النسبة  التكرار  اللغة املستخدمة يف اإلعالن 

  %٠,٧  ٢  فصحي املثقفني

  %٣,٣  ١٠  املبسطةالفصحي 

  %٥,٩  ١٨  عامية املثقفني

  %٣٦,٢  ١١٠  عامية العوام

  %٥٣,٩  ١٦٤  لغات اجنبية

  %١٠٠  ٣٠٤  اإلمجايل



 

)٣٩٧( 

  

  صورة املرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكرتونية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

لغات اجنبية  بأكثر من : تشري بيانات اجلدول السابق إىل أن اللغة املستخدمة يف اإلعالنات االلكرتونية جاءت -

،وفصحي % ٥,٩، مث عامية املثقفني بنسبة %٣٦.٢بنسبة ، يليها عامية العوام %٥٣,٩نصف العينة بنسبة 

من إمجايل عينة الدراسة، وهذا ما أكدته دراسة امين عبد % ٠,٧وفصحي املثقفني بنسبة % ٣,٣مبسطة بنسبة 

الواحد حممود اليت توصلت ايل ان اللغة العامية هي اللغة األكثر استخداما يف اإلعالنات مث يأيت استخدام اللغة 

 .ة والفصحي يف املرتبة الثانية بينما يأيت استخدام اللغة الفصحى يف املرتبة الثالثةالعامي

  :الحالة االجتماعية للمرأة في اإلعالن االلكتروني - ١٤

  يوضح الحالة االجتماعية للمرأة في اإلعالن) 14جدول رقم (

  النسبة  التكرار  احلالة االجتماعية للمرأة يف اإلعالن

  %٢٦  ٥٢  متزوجة

  %٧  ١٤  غري متزوجة

  %٦٧  ١٣٤  غري واضح

  %١٠٠  ٢٠٠  اإلمجايل

، %٢٦مرة بنسبة  ٥٢يتضح من النتائج اليت يعرضها اجلدول السابق أن املرأة ظهرت يف اإلعالنات متزوجة 

امرأة يف اإلعالنات املدروسة  ١٣٤، ومل يتضح احلالة االجتماعية ل %٧مرة بنسبة  ١٤بينما ظهرت غري متزوجة 

  % .٦٧بنسبة 

  :الشخصية التي تقدم اإلعالن االلكتروني - ١٥

  يوضح الشخصية التي تقدم اإلعالن االلكتروني) 15جدول رقم (

  النسبة  التكرار  الشخصية اليت تقدم اإلعالن

Moodle  ٩٥,٩ ١٩٠%  

  %٤,١  ٨  اجلمهور اخلارجي 

  %١٠٠  ١٩٨  اإلمجايل

لتقدمي أغلب اإلعالنات وذلك بنسبة " "Moodleتوضح نتائج اجلدول السابق أن املعلن استعان بال 

 - املصور–وجاءوا يف العينة على أ�م األفراد الذين قام املعلن % ٤,١، واستعان باجلمهور اخلارجي بنسبة %٩٥,٥

  .بتصويرهم وعرض تلك الصور يف شكل إعالن له كنموذج لعمله

  :رونيالمستوى االقتصادي واالجتماعي للمرأة في اإلعالن االلكت - ١٦

  يوضح المستوى االقتصادي واالجتماعي للمرأة في اإلعالن)  16جدول رقم (

  النسبة  التكرار  املستوى االقتصادي و االجتماعي للمرأة يف اإلعالن

  %٢,١  ٤  مرتفع جداً 

  %٥,١  ١٠  مرتفع

  %٣,١  ٦  متوسط

  %٨٩,٧  ١٧٨  غري واضح

  %١٠٠  ١٩٨  اإلمجايل



 

)٣٩٨( 

  

  صورة املرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكرتونية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

يتضح من بيانات اجلدول السابق أن املستوى االجتماعي واالقتصادي ظهر مرتفع جدًا بالنسبة للسيدات 

 مثل املرأة اليت ظهرت يف إعالن تشرتي طاقم جموهرات فئة السولتري% ٢,١الاليت ظهرن يف اإلعالنات املدروسة بنسبة 

  %.٨٩,٧غري واضح يف اإلعالنات بنسبة ، وكان مستواها %٣,١، وكان متوسط بنسبة %٥,١، ومرتفع بنسبة 

  :مدخل تعريف اإلعالن االلكتروني بالسلعة - ١٧

    يوضح مدخل تعريف اإلعالن بالسلعة) 17جدول رقم (  

  النسبة  التكرار  مدخل تعريف اإلعالن بالسلعة 

  %٥٠,٣  ١٩٠  عرض خصائص و مميزات السلعة

  %٢٥,٤  ٩٦  الرتكيز علي سعر السلعة

  %١٤,٨  ٥٦  السلعةشرح مكونات 

  %٩,٥  ٣٦  كيفية استخدام السلعة

  %١٠٠  ٣٧٨  اإلمجايل

استخدمت اإلعالنات االلكرتونية أكرت من مدخل لتعريف املستهلك بالسلعة أو احلدمة ومنهم من 

استخدمهم مجيعا، ويرجع ذلك بسبب أن اإلعالنات االلكرتونية حتمل مزيدًا من املعلومات املفصلة واليت ميكن أن 

حيتاج العميل إليها ليتخذ قرار الشراء بكامل قناعته، ودون أى غموض أو تسرت مقارنة باإلعالنات عرب الوسائل 

  اإلعالمية التقليدية األخرى

ويتضح من بيانات اجلدول السابق أنه مت االعتماد علي مدخل عرض خصائص ومميزات السلعة بنسبة 

، وعلي كيفية %١٤,٨وعلي شرح مكونات السلعة بنسبة ، %٢٥,٤، وركز علي سعر السلعة بنسبة %٥٠,٣

  %.٩,٥استخدام السلعة بنسبة 

  :مكانة المرأة بالنسبة للرجل في اإلعالن االلكتروني -١٨

  يوضح مكانة المرأة بالنسبة للرجل في اإلعالن االلكتروني) 18جدول رقم (

  النسبة  التكرار  عالقة املرأة بالرجل يف اإلعالن

  %١١,١  ٢٢  مثرية ومفتعلة 

  %١٨,٢  ٣٦  املرأة مساوية للرجل 

  %٧٠,٧  ١٤٠  ال يوجد رجل يف اإلعالن

  %١٠٠  ١٩٨  اإلمجايل

، بينما ظهرت %) ٧٠,٧بنسبة (إعالن  ١٤٠تشري نتائج حتليل اجلدول السابق إىل أن املرأة ظهرت مبفردها يف  -

أي أن املرأة كانت حمورا أساسيا يف اإلعالن، كما أوضحت النتائج %) ٢٩,٣بنسبة (إعالن  ٥٨مع الرجل يف 

ملرأة يف اإلعالن مساوية للرجل بنسبة ، وظهرت ا%١١,١ان عالقة املرأة بالرجل كانت مثرية ومفتعلة بنسبة 

وإعالنات اوبر ماركت ، ومل تظهر يف عينة اإلعالنات  Qatar Airwaysمثل إعالنات % ١٨,٢

االلكرتونية شكل لعالقة مهشت من دور الرجل أو املرأة، واختلفت هذه النتيجة مع النتائج اليت توصل اليها 

صت ان املرأة يف كثري من اإلعالنات االمريكية اليت خل)٣٣(Yunmi Choi&Kayoung Kimدراسة  

مليون امرأة عاملة يف الواليات املتحدة االمريكية حبسب إحصاءات يف ٢٠تابعة للرجل على الرغم من ان هناك 



 

)٣٩٩( 

  

  صورة املرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكرتونية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

، وان غالبا ما ميثل الرجل لألدوار الرئيسية يف اإلعالن واملرأة يف األدوار الثانوية وغالبا ما يظهر الرجل ٢٠١٠

  .ةذو سلط

  :نوعية المالبس التي ترتديها المرأة في اإلعالن االلكتروني - ١٩

  يوضح نوعية المالبس التي ترتديها المرأة في اإلعالن االلكتروني) 19جدول رقم (

  النسبة  التكرار  نوعية املالبس اليت ترتديها املرأة يف اإلعالن

  %٥٦,٣  ١١٦  كاجوال 

  %٢٩,٢  ٦٠  خليعة

  %٦,٨  ١٤  كالسيك 

  %٧,٨  ١٦  غري واضح 

  %١٠٠  ٢٠٦  اإلمجايل

أحدث  –ترتدى املالبس الكاجوال ) عينة الدراسة(تبني نتائج اجلدول السابق أن املرأة يف أغلب اإلعالنات 

وهي املالبس املقتبسة من الغرب لقد لعب اإلعالم دوراً فاعًال يف تكوين وزرع % ٥٦,٣وذلك بنسبة  -موضات العصر

وأن كل ما يفعل يف الغرب هو حرٌي بالتقليد للوصول إىل ما وصلوا إليه، وزادت نسبة ) يعىن احلضارةأن الغرب : (قيمة 

، ومبالبس خليعة بنسبة استخدام ذلك النوع من املالبس يف اإلعالنات حيت تشبه مالبس مستخدمي الفيس بوك

مثل النساء % ٦,٨وهي نسبة كبرية ال تتوافق مع طبيعة املرأة العربية، وظهرت املرأة مبالبس كالسيك بنسبة % ٢٩,٢

 ١٦، ومل تتضح نوعية املالبس يف  SP Jain School of Global Managementاللوايت ظهرن يف إعالن 

وهذا ما تفقت معه دراسة مليس عالء الدين اليت توصلت ال  أن املرأة  من إمجايل عينة الدراسة،% ٧,٨إعالن بنسبة 

  يف اإلعالنات املدروسة تقتبس الكثري من املوضة األوربية واملالبس املعملية وغريها

  :االستماالت المستخدمة في اإلعالن االلكتروني - ٢٠

  .يوضح االستماالت المستخدمة في اإلعالن) 20جدول رقم (

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
  

وقد اتضح ان االستماالت العقالنية استخدمت بشكل أكرب يف اإلعالن عن االستماالت العاطفية، وقد 

، والرتكيز على األسعار بنسبة %٤٤,٤متيل االستماالت العقالنية يف اإلعالن ايل الرتكيز علي السمات بنسبة 

  العبارة              
  

  نوع االستمالة
  النسبة  التكرار  العبارة

  االستمالة

  العقالنية

  املستخدمة

  %٤٤,٤  ١٩٨  الرتكيز علي السمات

  %٢١,١  ٩٤  الرتكيز علي األسعار

  %٣,٦  ١٦  الرتكيز علي الندرة

  %٢,٦  ١٢  الرتكيز علي مسعة املنتج

  %١,٤  ٦  الرتكيز علي املكانة

  املستخدمةاالستمالة العاطفية 

  %٢٣,٨  ١٠٦  اجلاذبية اجلنسية 

  %٣,١  ١٤  املرح 

  %١٠٠  ٤٤٦  اإلمجايل



 

)٤٠٠( 

  

  صورة املرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكرتونية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

، و كانت نسبة الرتكيز على %٢,٦نسبة و الرتكيز على مسعة املنتج ب%  ٣,٦، والرتكيز على الندرة بنسبة %٢١,١

ركز املعلنون يف أغلب اإلعالنات عينة % ٢٣,٨، مقابل استخدام استمالة اجلاذبية اجلنسية بنسبة % ١,٤املكانة 

الدراسة علي اجلنس واإلغراء وذلك من خالل أن اإلعالنات اليت تستخدم األساليب األجنبية يف الرتويج من خالل 

اإلعالن باجلنس واإلثارة واإلغراء، واستخدام املرأة �دف أساسي وهو لفت االنتباه لإلعالن فقط،  ربط دور املرأة يف

واستخدام املرأة بصورة املرأة اجلميلة، دون أي دور سوى جذب االنتباه لإلعالن، مثل اإلعالنات اليت ظهرت فيها املرأة 

الليزر، واإلعالنات اليت تركز علي شفاه املرأة مثل إعالن دون مالبس مثل إعالن مركز الدكتور امحد السبكي للسمنة و 

Dalia Dream Clinic،  مثل إعالن % ٣,١والرتكيز علي املرح بنسبةinsanity Alexandria   وإعالن

  .Ezz Clinicاكيد -منك-احلي-ماما#

اءات لفظية يف أن املرأة تستخدم إمي )٣٥(Amber Remkeو  )٣٤(وهذا ما استنتجته دراسة مليس عالء الدين

التعبري عن أشياء واليت هلا مدلول رمبا ال يكون مقبوًال اجتماعيا وفيه كثريٌو من اإلثارة والشهوة للشباب، وأن املرأة 

 .استخدمت حركات احلاجبني والعينني والشفتني وذلك بقصد جذب االنتباه ايل الشيء الذي يعرب عنه

اإلعالنات االمريكية استخدم االستماالت العقالنية بشكل   ان املعلن يف )٣٦(وأكدت دراسة داليا مصطفي

  .كبري من اجل الوصول ايل املستهلك 

  :النتائج العامة علي الدراسة

  :نوعية املنتج املقدم يف اإلعالن -

إعالن، ومتثلت ) ١٩٨(بينت نتائج الدراسة التحليلية أن إمجايل عدد اإلعالنات االلكرتونية اليت مت حتليلها 

االلكرتونية يف اإلعالنات املمولة للفيس بوك جاء يف أغلبها إعالنات املصورين املبتدئني واهلواة ومراكز التجميل العينة 

وأيضًا اإلعالنات عن املالبس واالكسسوارات، كما خلت العينة من إعالنات اخلدمة البنكية  والتنويه للربامج 

ونية بكلفتها القليلة مما يتيح للشركات الناشئة فرصة الرتويج واملسلسالت، ويرجع ذلك بسبب متيز اإلعالنات االلكرت 

ملنتجتها عن طريق شبكة االنرتنت ومنافسة أكرب الشركات علي عكس اإلعالنات التقليدية اليت تتصدرها الشركات 

  .الكربى والسبب يف ذلك هو ارتفاع تكلفة هذا النوع من اإلعالنات

  :صورة املرأة يف اإلعالن -

، كما أ�ا )عينة الدراسة( التحليل أن صورة املرأة جاءت عصرية بنسبة كبرية جداً يف اإلعالنات  بينت نتائج

ظهرت بصورة بسيطة جبانب دورها كامرأة حنونة وحمبة وتقليدية ومثقفة، حيث جاء دورها يف بعض اإلعالنات إجيابياً 

  .والبعض اآلخر سلبياً واآلخر حمايداً 

عام باعتبارها الشرحية ) ٤٠ – ١٨(ام املرأة الناضجة والشابة يف املرحلة العمرية كما ركز املعلن على استخد

األقوى اجتماعياً واقتصادياً وانتاجياً وحىت جنسيًا من بني املراحل السنية للمرأة عموما، االمر الذي يؤكد على كون املرأة 

فهي غاية عندما تكون فاتنة . لروحها وال رجاء حليا�ادمية قيمتها يف مجاهلا ودورها جبسدها، وعمرها بأدائها، وال قيمة 

  . ومقصودة عندما تبدو رائعة، ويقل تقديرها ومركزها كلما تقدم �ا العمر أو انطفأت جاذبيتها

  :استخدام املعلومات يف اإلعالن -

ومات الواردة أما من حيث تقدمي املعلومات اخلاصة بالسلع يف اإلعالنات فقد انتهت الدراسة اىل تراجع املعل

، فعلى الرغم من أن املعلن اعتمد على مدخل عرض خصائص السلعة والرتكيز على )عينة الدراسة(يف اإلعالنات 



 

)٤٠١( 

  

  صورة املرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكرتونية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

مكونا�ا وأسعارها، إال أنه اهتم بصورة أكرب بتقدمي الوعود احلاملة وإثارة خيال املتلقي والتحليق به يف أجواء غري واقعية 

  .ة كالصورة واأللوان واحلركة وأماكن التصوير اجلذابة وغريها من األساليب االستعراضيةوالرتكيز على اجلاذبية الشكلي

ويرى خرباء اإلعالن أن غياب املعلومات يف اإلعالنات ينعكس سلبًا على اجلمهور حيث يفقد قدرته على 

علومات مكون اخالقيًا مهماً االختيار املرشد، ذات املربرات املنطقية، أو املقارنة بني ماركة وأخرىويفقد غياب امل

لإلعالنات جيب أن يلتزم به املعلنون، فاملعلومات حق أساسي من حقوق املتلقي، اليت يبين عليها قراراته، وبالتايل فإن 

  .تراجعها يشكل انتهاكاً حلقوق املستهلك الذي كثرياً ما يتخذ قراراته الشرائية بناًء على ما يقدمه له اإلعالن

  :تقدم اإلعالن ومدى ارتباطها باملنتج الشخصيات اليت -

حيث شهدت أغلب اإلعالنات ظهوراً  ) عينة الدراسة(أوضحت النتائج حضورًا مكثفًا للمرأة يف اإلعالنات 

كبريًا للمرأة املوديل، وقدمت كشخصية رئيسية ضمن الرسالة اإلعالنية، حيث سيطر العنصر النسائي على إعالنات 

اد التنظيف، املواد الغذائية، واملالبس وذلك كله مقابل حضور حمدود للرجال، مع ارتفاع أيضا مواد التجميل، العطور، م

  .لإلعالنات اليت يظهر فيها كل من الرجال والنساء

وقد أدت املرأة يف مجيع اإلعالنات املذكورة ادواراً إغرائية، واستخدمت كدافع للشراء، وقدمت يف صورة منطية 

لراهن للمرأة العربية، حيث قلما ظهرت املرأة كطبيبة أو سياسية أو مقدمة برامج، بل جسدت تقليدية تعكس الوضع ا

أدوارا هامشية، فهي تقوم بغسيل املالبس، كما أ�ا طاهية جيدة، راقصة ووسيلة إغراء للرجل، ودافع أساسي يف تسويق 

  . ا فيهاالسلعة وهي �ذه الصورة تعيش على هامش اخليال وال متارس دوراً أساسي

أسفرت الدراسة عن وجود غموض يف العالقة بني شخصية املرأة املستخدمة يف اإلعالن وما هو معلن عنه، 

حيث مل تظهر عالقة واضحة بني الطرفني إال يف بعض اإلعالنات فقد ظهرت املرأة كمروج أساسي يف اإلعالنات 

فات، فقد ظهرت املرأة يف كل اإلعالنات سواء املرتبطة املنتجات اليت ختص الرجل، معاجني االسنان، احللويات واملنظ

�ا أو غري املرتبطة �ا، مما يدل على أن الغاية من استخدام املرأة هي غاية اغرائية اهلدف منها شد انتباه املتلقي ولفت 

  .نظره لإلعالن، األمر الذي يقلل من قدر املرأة، وحيط من مكانتها ويعزز من صور�ا السلبية

أي أن املرأة كانت ) عينة الدراسة(حت النتائج أن املرأة ظهرت مبفردها بدون رجل يف أغلب اإلعالنات وأوض

وأن عالقة الرجل باملرأة يف اإلعالنات اجاءت عالقة معتدلة ومساوية وكانت هناك عالقات  -حموراً أساسياً يف اإلعالن 

  .مثرية ومفتعلة أيضا

 :لثقافة ا�تمع مدى مالئمة اإلعالنات حمل الدراسة -

يرتبط اإلعالن بصالت وثيقة مع ا�تمع الذي ينتجه، ويعترب عاكسا لثقافته، وبالتايل فان اإلعالنات تتضمن 

  .يف أغلبها قيم ا�تمع وثقافته، حيث ميكن حتليل حمتويات اإلعالن كانعكاس جزئي للمجتمع الذي يفرزه

لثقافة ا�تمع العريب، وذلك من ) عينة الدراسة(اإلعالنات  وقد سعت الدراسة احلالية ايل معرفة مدى مالئمة

نوعية املالبس اليت ترتديها املرأة الظاهرة يف اإلعالن، وبيئة تصوير اإلعالن، واللغة املستخدمة يف : خالل املعايري االتية

  .اإلعالن

  :نوعية املالبس اليت ترتديها املرأة يف اإلعالن -

خالقي كبري فيما يتعلق مبعيار املالبس، فأغلب املالبس اليت ظهرت �ا أفصحت الدراسة عن وجود خلل أ

يتناىف مع أخالقيات ا�تمع العريب، حيث قلت فيه املالبس احملتشمة يف مقابل ) عينة الدراسة(املرأة يف اإلعالنات 

ن جسد املرأة، كما قل استخدام مفرط للمالبس القصرية والعارية واملالبس الكاجوال، واليت تكشف مواضع متعددة م



 

)٤٠٢( 

  

  صورة املرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكرتونية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

ظهور املرأة باملالبس التقليدية والشعبية، فقد كان واضحًا أن اهلدف األساسي من ذلك هو إبراز مفاتن املرأة للتأثري 

  .على متلقي الرسالة اإلعالنية

  : بيئة تصوير اإلعالن -

عليها الطابع اخليايل أظهرت الدراسة أنه قد مت استخدام بيئات حضارية داخلية خارجية تعكس أجواء يغلب 

مع الرتكيز على ما من شأنه أن يضفي صورة حاملة على املشهد العام لإلعالن كاستخدام املناظر اخلالبة، احلدائق 

  .العامة وشاطئ البحر وأحيانا غرف النوم، وذلك امعاناً يف اثارة اخليال والتأثري

  :اجلمهور املستهدف من اإلعالن -

تتوجه ايل املرأة، مث ايل اجلمهور العام، ) عينة الدراسة(ة أن اإلعالنات االلكرتونية كما بينت النتائج التحليلي

  . مث الفتيات، مث الشباب واملرأة والطفل

  :األساليب الفنية لكتابة النص اإلعالين -

ركزت أغلب اإلعالنات االلكرتونية ف على الصور الثابتة، واالستمالة واإلغراء، جبانب االعتماد على  

  .ليب أخري كاألسلوب احلواري واألسلوب الفكاهي واحلديث املباشر واألسلوب التوضيحي واألسلوب القصصيأسا

  :استخدام املغريات اجلنسية يف اإلعالن -

لقد جرت العادة أن يستثمر كل ما من شأنه تزيني صورة املادة املروج هلا، ولو كان ذلك بعرض االجسام 

ره عنصرًا مثرياً وجذاباً، بشكل ال تبدو معه أيه رابطة ظاهرة بني املرأة مثال واإلعالن البشرية خاصة جسد املرأة، باعتبا

عن معجون االسنان، فاملرأة أصبحت أداة جذب جنسي للتشجيع على االستهالك، ومن هنا أصبح جسد املرأة 

  .  واالثارة اجلنسية سبيالً للرتويج والتسويق ملنتجات ال متت بصلة للمرأة

عينة (أسفرت الدراسة عن وجود تركيز كبري ومستفز علي أماكن حمددة ومثرية من جسد املرأة يف اإلعالنات  

كالشفتني، األرداف، الساقني، الشعر، األكتاف والذراعني وكل هذه األجزاء تعرض عارية، كما أن الزمن ) الدراسة

ة اليت يدور حوهلا جمموعه من الفتيات يرتدين املخصص لعرض هذه اللقطات كثريًا ما فاق الزمن املخصص للسلع

مالبس كاشفة بألوان خمتلفة ويرقصن بطريقة مثرية، ويف آخر املشهد يتضح أن اإلعالن يروج جليل الشعر فاتيكا وهي 

  .سلعة ختص الرجل وبنفس الطريقة يتم الرتويج إلعالنات السلع الغذائية والسلع االستهالكية

فجاءت بوضعها أنثي مثرية ) اإلعالنات االلكرتونية(أدوار إعالنات الفيس بوك وأوضحت النتائج أن معظم 

، حيث أصبحت تستخدم املرأة أنوثتها يف عمليات البيع والتسويق من )عينة الدراسة(يف أغلباإلعالنات االلكرتونية 

هو الذي له التحكم االكرب يف أجل الرتويج ألغلب السلع االستهالكية ، خاصة وأن املعلن يف اإلعالنات االلكرتونية 

شكل اإلعالندون تدخل أي عنصر آخر وذلك لغياب الرقابة علي اإلعالنات االلكرتونية ، كما أن العوملة اليت أتاحتها 

شبكة االنرتنت قد أرهقت املرأة ودفعتها ألن تكون موضوعا للتسوق واالغراء واجلنس أكثر منها إنسانة قادرة على 

 .وحتقيق اإلجنازاتالتفكري واإلبداع 

كما أظهرت اإلعالنات مستوى إثارة املرأة يف اإلعالن بني ارتدائها مالبس غري حمتشمة، ومكياج صارخ، 

وألوان شعر فاقعة، واكسسوارات زائدة، ورقص، وامياءات مثرية، بشكل يتناىف مع ا�تمع الشرقي فهو ينقد الثقافة 

يف أداء اإلعالن وهي ترقص وتغين بأسلوب فج مرددة ألفاظًا أقل ما توصف به العربية لرتويج منتجاته باستخدام املرأة 

  .أ�ا غري مهذبة

  :االستماالت املستخدمة يف اإلعالن -



 

)٤٠٣( 

  

  صورة املرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكرتونية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

تستخدم اإلعالنات غالبًا نوعني من االستماالت، األول منطقي يركز على املعلومات والبيانات واحلقائق، 

والعواطف والوجدان، وقد انتهت الدراسة ايل سيطرة االستماالت العقلية والثاين عاطفي يركز على األحاسيس واملشاعر 

أو املنطقية على إعالنات الدراسة وهلذا فان نسبة كبرية من اإلعالنات كانت ختاطب عقل املتلقي حيث يتطلب 

تلك السلع، والرتكيز استخدام االستماالت املنطقية تقدمي احلجج والرباهني والبيانات واملعلومات املقنعة للمتلقي حول 

على إمكانيات السلعة وخصائصها واسعارها اليت تتيح لألفراد االختيار املناسب ما بني السلع املعروضة وبالتايل فان 

  .  ذلك يعكس احرتام املعلن لعقل املتلقي

   



 

)٤٠٤( 

  

  صورة املرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكرتونية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  : قائمة المراجع

  .٣٢٥. ص. ٢٠٠٥، عامل املعرفة، القاهرة، عصر الصورة اإليجابية والسلبيةشاكر عبد احلميد،  .١

 .٨٩. ص.٢٠٠٦، مطبعة البحرية، اإلسكندرية، دراسات سوسيو إعالميةحممد علي البدوي،  .٢

املــــــــــرأة يف إعالنـــــــــات القنــــــــــوات الفضـــــــــائية العربيــــــــــة ودورهـــــــــا يف تشــــــــــكيل اجتاهـــــــــات الشــــــــــباب  صـــــــــورةملـــــــــيس عـــــــــالء الــــــــــدين،  .٣

  .٥.، ص، مرجع سابقاملصري حنوها

  .٣٩، ص١٩٩٧يب، املكتبة اإلعالمية، اديب خضور، صورة املرأة يف االعالم العر  .٤

 .٣٢ص . ٢٠٠٨، دار الفكر العريب، القاهرة،  المرأة العربية ووسائل اإلعالمعاطف عديل العبد،  .٥

ـــــــة وعالقتهـــــــــا باتجاهـــــــــات مســـــــــاح حممـــــــــد حممـــــــــدي،  .٦ ــ ـــــــالت النســـــــــائية العربي ـــــــات المجــ ــ ـــــــي إعالن ــ القـــــــــيم المتضـــــــــمنة ف

ــــــــالن ــــــــو اإلعــ ــــــــــة اإلعــــــــــالم، جامعــــــــــة القــــــــــاهرة، ، رســــــــــالة ماجســــــــــتري غــــــــــري منشــــــــــورة ، قالمــــــــــرأة نحــ ســــــــــم الصــــــــــحافة، كلي

٢٠٠٥ .  

ــــــائياتهنــــــــاء صــــــــاحل الــــــــرتك، .٧ ــــــي إعالنــــــــات الفضــ ــ ــــــات ف ــ ، رســــــــالة دكتــــــــوراه غــــــــري منشــــــــورة ، جامعــــــــة قطــــــــر، كليــــــــة المحجب

 ٢٠٠٧االداب، 

، رســــــــالة ماجســــــــتري غــــــــري  ، صــــــــورة المــــــــرأة األردنيــــــــة فــــــــي الصــــــــحف اليوميــــــــة األردنيــــــــةمــــــــيس فريــــــــد جــــــــاد اهللا بــــــــدر .٨

 .٢٠٠٩منشورة ، قسم االعالم، كلية اآلداب، جامعه الشرق االوسط للدراسات العليا، 

ــــــــد الواحــــــــد حممــــــــود،  .٩ ــــــات، أميــــــــن عب ــ ــــــدى المراهق ــ ــــــاة ل ــ ــــــة للفت ــ ــــــورة الذهني ــــــوين الصــ ــــــي تكــ ــــــوني فــ ــ دور اإلعــــــــالن التلفزي

ــــــورة ــــــــر منشــ ــــــوراه غي ــ ــــــالة دكت ــــــــة األطفــــــــال، معهــــــــد الدراســــــــا رســ ــــــــا للطفولــــــــة، جامعــــــــة عــــــــني ،قســــــــم اإلعــــــــالم وثقاف ت العلي

 .٢٠٠٩مشس،

١٠. The Effects Of Using “REAL WOMEN” In Amber Remke, 
١, Oklahoma State University, 2011Advertising 

ــــــــا مصــــــــطفي الســــــــواح،   .١١ ــــــتير غيــــــــر منشــــــــورةدالي ــــــائية ، رســــــــالة ماجســ ــــــوات الفضــ ــ ــــــات القن ــ ــــــورة المــــــــرأة فــــــــي إعالن  صــ

 .٢٠١٢،جامعه عني مشس ، معهد الدراسات العليا للطفولة، 

١٢. Kayoung Kim, Who Is Wonder Woman? Gender Stereotypes and Heroism in 

TV Advertisements, at University of Florida, 2012.  

ـــــــدين،  .١٣ ـــــة ودورهـــــــا فـــــــي تشـــــــكيل اتملـــــــيس عـــــــالء ال ــ ـــــات القنـــــــوات الفضـــــــائية العربي ــ ـــــي إعالن ــ ـــــرأة ف جاهـــــــات صـــــــورة المــ

، رســــــــالة ماجســـــــــتري غــــــــري منشــــــــورة ، قســـــــــم االذاعــــــــة والتليفزيــــــــون، كليـــــــــة االعــــــــالم، جامعـــــــــة الشــــــــباب المصــــــــري نحوهـــــــــا

 ٢٠١٣القاهرة، 

ــــــي، جــــــــواد حممــــــــد عيســــــــي،  .١٤ ــــــون العراقــ ــ ــــــات التلفزي ــ ــــــــي إعالن ــــــورة المــــــــرأة ف رســــــــالة ماجســــــــتري غــــــــري منشــــــــورة ، قســــــــم صــ

 .٢٠١٣جامعة الدول العربية، الدراسات اإلعالمية، معهد البحوث والدراسات العربية ، 

 .  ٧٤،  ص٢٠٠٤، عامل الكتاب، القاهرة،مناهج البحث اإلعالميهشام عطية،  .١٥

 .٢٥٦، ص٢٠٠١، دار النهضة العربية،القاهرة، بحوث اإلعالمسلمى طايع،  .١٦

ـــــــــــــةحممـــــــــــــــد عبـــــــــــــــد احلميـــــــــــــــد،  .١٧ ــ ـــــــــــــــي الدراســـــــــــــــات اإلعالمي ، عـــــــــــــــامل الكتـــــــــــــــب ، القـــــــــــــــاهرة  ، البحـــــــــــــــث العلمـــــــــــــــي ف

  ١٥٨:١٥٩.ص.،ص٢٠٠٠

ــــــــــالت اإلعالنيــــــــــــةمــــــــــــود حمــــــــــــي الــــــــــــدين ، حم .١٨ ــــــــــــي المحــ ــــــــــة ف ــــــــــور الفوتوغرافيــ ، دار النشــــــــــــر احلديثــــــــــــة ، القــــــــــــاهرة ،  الصــ

 .١٢.، ص١٩٧٩

ـــــــاجي �ـــــــر النهـــــــر  .١٩ ـــــرأة فـــــــي ن ـــــة لتنـــــــاول صـــــــورة المــ ــ ـــــالم العربيـــــــة  دراســـــــة تحليلي ـــــرأة فـــــــي وســـــــائل االعــ ، صـــــــورة المــ

الرتبيـــــــــــة ، االكادمييـــــــــــة املفتوحـــــــــــة ، رســـــــــــالة ماجســـــــــــتري غـــــــــــري منشـــــــــــورة ، كليـــــــــــة االداب و  - نموذجـــــــــــاً  MBCقنـــــــــــاة ال 

 .١٥.، ص ٢٠٠٨يف الدمنارك ، 



 

)٤٠٥( 

  

  صورة املرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكرتونية

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

ـــــد وعالقتهـــــــا باتجاهـــــــات الجمهـــــــور جنـــــــالء جعفـــــــر عبـــــــد الوهـــــــاب،  .٢٠ ــ ـــــالم الجدي ـــــرأة فـــــــي االعــ ـــــايا المــ اطـــــــر تقـــــــديم قضــ

، رســـــــــــالة ماجســـــــــــتري غـــــــــــري منشـــــــــــورة، قســـــــــــم الصـــــــــــحافة، كليـــــــــــة االعـــــــــــالم، جامعـــــــــــة القـــــــــــاهرة، تجـــــــــــاه هـــــــــــذه القضـــــــــــايا

٢٠١٧. 

ــــــــع التواصــــــــــل االجتمــــــــــاعي تــــــــــاح، ســــــــــاندي ســــــــــيد عبــــــــــد الف .٢١ ــ ــــــــي مواق ــــــــفحات النســــــــــائية علــ ــــــــــة اســــــــــتخدام الصــ عالق

ـــــــرية ـــــــرأة المصــ ـــــــــة االعـــــــــالم، جامعـــــــــة بتطلعـــــــــات المــ ـــــــــون، كلي ، رســـــــــالة ماجســـــــــتري غـــــــــري منشـــــــــورة، قســـــــــم اإلذاعـــــــــة والتلفزي

 .٢٠١٦القاهرة، 

ـــــــرة الخليجيـــــــــة فـــــــــي االعـــــــــالم الخليجـــــــــي أمســـــــــاء قنـــــــــديل، .٢٢ ـــــــرأة واالســ ي دراســـــــــة تحليليـــــــــة علـــــــــ: اطـــــــــر تقـــــــــديم المــ

ـــــــر موقـــــــــع فيســــــــبوك ـــــــة والجروبــــــــات النســـــــــائية عبــ ـــــــع المتخصصــ ، حبـــــــــث منشــــــــور، ا�لـــــــــة العربيـــــــــة المجــــــــالت والمواقــ

 .١٢٤: ١٠٨. ، ص٢٠١٨، مارس٢٤لبحوث االعالم واالتصال، االهرام الكندية، العدد

٢٣. www.allacademic.com\\httpAVAILABLE AT:  
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