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 تمهيد 

 

 هن من المواضيع التي تناولتها العديد منتعتبر مشاركة النساء في وسائل اإلعالم وحضور                  

فنشر ثقافة  .النقابة الوطنية للصحفيين التونسيينعليها  من المسائل التي تنكّب ، كما تعّد الدراسات

انتهاك الحقوق اإلنسانية للبشر، بما في ذلك، حقوق النساء واحترام المواثيق الدولية والحرص على عدم 

حقوق النساء، هي جزء ال يتجزأ من ميثاق المهنة الصحفية، الذي نّص على التزام الصحفي)ة( "بالدفاع 

ونشير إلى أن  .1عن قيم المساواة بين الجنسين وبعدم التمييز وبالدفاع عن الحريات الفردية والعامة"

لى إرأة بوسائل اإلعالم وصورتها وحضورها ومشاركتها في وسائل اإلعالم، يعود عالقة الم ،التطّرق لمواضيع

جهت المشاركات في ندوة (. 1995( ومؤتمر بيجين )1995)مارس  Torontoو تاريخ انعقاد ندوة طورنط
ّ
فقد ات

ق النساء حقو  اتطورنطو إلى تحديد األطراف المتدخلة والتدابير الواجب العمل عليها للقضاء على انتهاك 

. وهو ما أفض ى إلى مجموعة من ضّدهن س التمييزوعلى الصور النمطية التي تنال من كرامتهن وتكرّ 

أرضية عمل بيجين، من أبرزها: "إحداث آلية متابعة لصورة المرأة في وسائل اإلعالم  التي وردت فيالتوصيات 

ن من  عبر الدول. ويهدف هذا اإلجراء بصفة أساسية إلى دراسة الوضع
ّ
السائد للحصول على صورة تمك

إعداد تقييم دقيق لوضعية المرأة في وسائل اإلعالم وتحديد األعمال التي يجب القيام بها لإلرتقاء بصورة 

 2المرأة في وسائل اإلعالم ودعم حضورها فيها"

جه               
ّ
مكن يمؤسسة تنشيئية،  تهفره، بصو الرأي العام الدولي إلى مزيد االهتمام باإلعالم وبد إذن، ات

ية المرتبطة وفي تغيير التمثالت االجتماع ،تغيير في الثقافة املجتمعية المرتبطة بدور المرأة أن تلعب دورا في

قد بّينت العديد من الدراسات الصادرة أعقاب ول بالتقسيم التقليدي للعمل وبأدوار النوع االجتماعي.

جهت لرصد صورة المرأة في وسائل اإلعالم، وجود صورة سلبية ونمطية للنساء، فـ "على 
ّ
مؤتمر بيجين التي ات

                                                           
 مقتطف من ميثاق الشرف الصادر عن النقابية الوطنية للصحفيين التونسيين. 1 

 .5، ص 2222صورة المرأة في الصحافة التونسية المكتوبة، دراسة مركز الكريديف بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان، جانفي  2 
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سبيل المثال، فإن الدراسات المسحية التي أجريت على املجالت النسائية العربية أكدت أنها تخّصص 

نب الجمالية والمظهرية للمرأة: كاألزياء وأدوات الزينة أو المشاكل العاطفية من صفحاتها للجوا %75حوالي 

للقارئات مع إغفالها األبعاد النفسية والداخلية للمرأة. وهكذا يتم تصوير المرأة وكأنها مظهر وشكل جميل 

رية مات المظهدون أي مضمون داخلي، وهذا يدل على أن القائمين عليها على قناعة بأن المرأة تولي االهتما

  .3والشكلية عناية قصوى على حساب قدراتها الذهنية والفكرية"

نساء نتهاكات حقوق الورصدهم ال  النقابة الوطنية للصحفيين التونسيينوإّنه في إطار نشاط                 

 إلىام، بشكل عالتي تهدف  تندرج هذه الدراسةداخلها، صورة النساء في وسائل اإلعالم وحضورهم ومتابعة 

تسليط الضوء على قضية مهمة، من قضايا املجتمع المعاصر، أال وهي، الصورة الذهنية التي تسوقها 

الوسائل اإلعالمية عن النساء، بشكل عام، وعلى الجوانب السلبية التي تتأثر بالقوالب الجاهزة واألفكار 

 إلى:ص، التمييزية، التي ترسم صورا نمطية عن النساء، وتتجه بشكل خا

 

 التعّرف على حضور النساء في وسائل اإلعالم بصفتهن منتجات لمضامين صحفية مختلفة -

معرفة درجة التمكين والنفاذ إلى مركز القرار في وسائل اإلعالم العمومي، بصفته، قاطرة لبقية  -

 وسائل اإلعالم

 تونس الشعبوية فيتحليل صورة المرأة في وسائل اإلعالم في سياق االنتقال الديمقراطي وصعود  -

تفكيك الصور النمطية التي يتم ترويجها في وسائل اإلعالم وبيان آثارها وأوجه االنتهاكات التي تمّس  -

 من كرامة النساء

 فهم آثار المضامين اإلعالمية وتأثيرها على نشر الحقوق اإلنسانية للنساء وعلى املجتمع. -

                                                           
 فاطمة حافظ، صورة المرأة في وسائل اإلعالم، منّصة بوابتي، رابط المقال: 3 

 https://myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=2460 



 

 5 

 النساء والتمكين ودور وسائل اإلعالمأّوال: 

 

 مقاربة سوسيولوجية ؟:وأي أثر دور لوسائل اإلعالمأي  .1

 

بة ســــوســــيولوجيا فيإشــــكالية ، وصــــورتهنوســــائل اإلعالم ب ومكانة النســــاءتطرح دراســــة عالقة 
ّ
 مرك

وهي إشــــــكالية مرتبطة بدور اإلعالم وووائفه وخاصـــــــة أثره.   .مســــــتوى المقاربة النظرية والمن جية

هو  ميمس البنيـة االجتمـاعية بكاملها أوســــــــــائـل اإلعالم تـأثير ممـا يطرح السســــــــــاذل حول مـا إذا كـان 

ــــــردي يحصل تــــــأثير  حكم بوسائل اإلعالم لوما ال شك فيه، أن ؟ وليس الجماعيعلــــــس المســــــتوى الفـ

فأي دور  .تجاه الجمهور المتلقي لمضـــامي ها نظام اجتماعي، وويفة ومســـؤولية اجتماعيةانتمائها ل

   وأهميته في املجتمع؟هي آثاره لإلعالم؟ وما 

 .خبار، أبرزها وويفة اإل تضـــطلع وســــائل اإلعالم بووائد متعّددةوفقا للمفهوم التقليدي لإلعالم،                

وبمعزل عن هذا التعريد فإن  نفســــــــــيـة اجتمـاعية.-تربويـة، ترفيهيـة-وهـذا إلى جـانـب ووـائد أخرى، فكريـة

في بلورة  فهي تســـاهم .4التنشــ ة االجتماعية أصــبي اليوم وا ــحااإلعالم في عملية وســائل لعبه ت الدور الذي

جـــاهـــات األفراد واملجموعـــات
ّ
الثقـــافـــة  وفي نشــــــــــر أو تثبيتهـــاوفي تغيير العقليـــات  ،ةوتمثالتهم االجتمـــاعيـــ ات

تســــاهم من موقعها في تحديا أســــاليب الحياة االجتماعية يمكن لها ان و  .الســـائدة أو الترويث لثقافة بديلة

صال األشد  والتلفزة . وتعتبر اإلذاعةيم الديمقراطية وثقافة المساواةق نشروفي 
ّ
 امن بين وسائل االت

ّ
 صاالت

دخـــل كـــل بيـــت وتبلت إلى ف ـــات واســــــــــعـــة من املجتمع وتمّس جوانـــب متعـــّددة من الحيـــاة بـــالجمهور. فهي تـــ

 االجتماعية. 

                                                           
4 Laurent TREMEL, Sociologie de la communication et des médias de, Eric Maigret, in, Education et sociétés, n°12, 

février 2003, pages 169-171. 
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تســــاهم في دعم التغييرات االجتماعية عن  ، فهيدورا بارزا في املجتمع ، إذن،اإلعالموســــائل لعب ت                  

جاهها إلى جمهور واســع، يمك ها أن تتّدخل في إرســـاء  صــحافة الحلول واالســتقصـــاء والرأي. كما أّنهطريق 
ّ
بات

عطس له، تأســـاليب الحياة أو تغييرها، ذلك أن " دور اإلعالم في املجتمع ينبع من أهميته، أو من األهمية التي 

فاق عام بين ف ات املجتمع الواحد ويقوم بحّ ها . من خالل عملية بناء املجتمع
ّ
فاإلعالم يســـــاعد على خلق ات

   ..5"على المشاركة في بناء مجتمع أكثر تطّورا

ة،تعّد وسـائل اإلعالم المرئية والمسـموعة و                   ا من مصــادر التوجيه والتثقيد في  خاصـّ ا مهما مصـدرا

وإّنه  باختالفهم وتباين توّجهاتهم الفكرية واالجتماعية.أي مجتمع، وهي ذات تأثير كبير في جماهير المتلقين 

جــاهــات اإليجــابيــة نحو التقــّدم المنشــــــــــود "قـد 
ّ
د أن اإلعالم يمكن أن يكّون االت

ّ
ن ع )...(بـات في حكم المؤكــ

ـــــــــانيــة المتقــّدمــة طريق نشــــــــــر القي م وكــل مــا يــدعو إلى اإليمــان بــالقــدرة على البنــاء وتصــــــــــّور النمــاذج اإلنســ

ل وســــــــائأصــــــــبحت "الثورة الديمقراطية التي يعيشــــــــها عالم اليوم،  ه بفضــــــــل ما أتاحتهأنّ كما  . 6".حضــــــــاريا

، كما أفرادهاإلعالم واحـدة من أقوى الوســــــــــائـل التي تســــــــــاعد في تشــــــــــكيل املجتمع والتأثير في صــــــــــناعة قرار 

  ،ســاهمت التكنولوجيات الجديدة على صـــناعة قراراته كذلك
ّ
لومات م في تدفق المعوتوجيه الكلمة والتحك

 وبناء على .7"ال يمكن الحـديـا عن حريـة اإلعالم بعيـدا عن حركة املجتمع وأفراده ،وانســــــــــيـاب ا راء. وعليـه

ن البرنامث  قائما، يبقس السســاذل ذلك
ّ
ن م ن اإلعالمية المرســلة عبر وســائل اإلعالموالمضــاميحول مدى تمك

جاهات 
ّ
ذل ، هذا باإلضـــــافة، للسســـــا؟جتمعاملداخل  القيم اإلنســـــانية وترســـــيخالســـــلوكية الجديدة بلورة االت

                                                           
االتصال واإلعالم في التنمية الشاملة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  األسعد، دورد. اسكندر الّديك ود. محّمد مصطفى  5

 . 68، ص 3991لبنان، 
 
6 حوار "المعرفة" مع الدكتور زكي الجابر، مجّلة المعرفة، عدد 6 أّيار، 3999، ص 15، في دور اإلعالم في دور االتصال واإلعالم في التنمية 

  .61، ص 3991الشاملة، للدكتور اسكندر الّديك والدكتور محّمد مصطفى األسعد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
لة الرسالة جآمال القاسمي، دور وسائل اإلعالم وتقنيات االتصال الجديدة في التنمية السياسية: تغيير لألنساق القيمية وتشكيل للثقافة السياسية، م 7 

 . 29، ص 2236الجزائر، المجلّد الثاني، العدد السادس، مارس -للبحوث والدراسات اإلنسانية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتبسة
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حول ما إذا كانت المضـــامين اإلعالمية تتضــــّمن انتهاكات للحقوق اإلنســـانية، بشــــكل عام، وحقوق النســــاء، 

مواقع  ، بما يسيي لها النفاذ إلىء تحظس بمكانة ضـــمن ســــلم التراتب الم يبشـــكل خاص؟ وما إذا كانت النســــا

 القرار صلب المؤسسات اإلعالمية؟

 

ث .2
ّ
 يشكو التمييز المبني على النوع االجتماعي نساء صحفيات وقطاع مؤن

 

وقد تطّورت تدريجيا في تونس عبر  مجاالت النشـــــــــاط في الحياة العامة ضـــــــــمن افةالصـــــــــحصـــــــــّند ت

 ة علىالّدال مؤشــــراتوتعتبر ممارســــة النســــاء للمهنة الصــــحفية من بين ال .مراحل من تاريخ نشــــأتها

والتقّدم االجتماعي. فقد كانت النســـــــاء الصــــــــحفيات شـــــــبه غائبات عن الســــــــاحة اإلعالمية  ر التطوّ 

مراحل  عبرخالل الفترة االســـــتعمارية وفي الســـــنوات األولى من االســــــتقالل. وتطّور عددهن تدريجيا 

من بين بعــد ســــــــــتـة عقود من االســــــــــتقالل من تـاريخ تونس المعـاصــــــــــر ليصــــــــــبي قطــاع الصــــــــــحـافـة 

ثة حاصــالت املحترفات وال نســبة النســاء الصــحفيات تبلغفي املجتمع التونسـ ي، إذ  القطاعات المؤنّ

بة بمناسبحسب اإلحصائيات الصادرة عن النقابة الوطنية للصحفية  %55 8على البطاقة المهنية

ويبين الرسـم البياني التالي توزعع الصحفيين . 2122سـنة ماي من  6اليوم العالمي لحرية الصـحافة 

: والصحفيات حسب
ا
 الجنس، عددا ونسبة

 

                                                           
 .2222ماي  28تقرير النقابة الوطنية للصحفيين التونسية بمناسبة االحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة يوم  8 
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ل للصحفيات                  
ّ
تعتبر وسائل اإلعالم العمومي، وخاصة م ها اإلذاعة والتلفزة، أكبر مشغ

في فلممارسة مختلد المهن المرتبطة بإنتاج المضامين اإلعالمية.  ها فضاء مهّم والصحفيين. كما أنّ 

  335 يعملوطنية وجهوية اإلذاعة التونسية التي تدير عشر قنوات إذاعية عمومية مؤسسة 
ا
، في صحفيا

ل مؤسسة التلفزة الوطنية 
ّ
 وكالة تونس أفريقيا لألنباء، فهي تستقطب  صحفي)ة(. 225حين تشغ

ّ
 131أما

غل اإلذاعات وال
ّ
 325ات تلفز صحفي)ة(. ويتوزع بقية الصحفيين والصحفيات على القطاع الخاص، إذ تش

يشتغلون بصفة  521مقابل  519صحفيا وصحفية، في الوقت التي تشغل الصحافة الورقية وااللكترونية 

 مستقلة. ويبين الرسم البياني أدناه توزعع الصحفيين والصحفيات في مختلد فضاءات المهنة:

 
        

864; 46%
997; 54%
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في مختلد المؤســـــســـــات اإلعالمية وخاصـــــة  وإّنه على الرغم من ارتفاع عدد ونســــبة الصـــــحفيات                  

خاذ القرار ما زالت ضعيفة، إذ بلغت  الصحفيات ، فإن نسـبة النساءم ها اإلعالم العمومي
ّ
 %15في مواقع ات

بر تقرير اعت فقدوهي نسـبة ال تختلد عن النســب الموجود في البلدان العربية،  حسـب نفس اإلحصــائيات.

واإلعالم، أن المشهد اإلعالمي العربي، بالنظر إلى العاملين فيه، العربية أة المر : تنمية المرأة العربية الثالا

 
ّ
ر قرارا، إذ ال تذكر اإلحصـــــــــائيات، إال اســـــــــت ناء ســـــــــيدات هو مشـــــــــهد مؤنا مظهرا فقط، وهو مشـــــــــهد مذك

يشـرفن على مؤسسات إعالمية وهو مشهد مذكر نشرا، إذ تتولى اإلعالميات عادة مهام إخبارية ونادرا كتابة 

وتفّسر  .9وهو مشـهد يصبي أحيانا مؤنثا مظهرا ومختلطا في دفع ثمن صعوبات المهنة .المقاالت أو األعمدة

هذه النســـبة المنخفضـــة بمجموعة من العوائق املجتمعية التي تحول دون وصـــول النســـاء إلى دوائر القرار. 

وأهم هــذه العوائق ـكـامن في الثقــافــة األبويــة المترســــــــــبــة في املخيــال الجماي. وهي ثقــافــة قــائمــة على الهيمنــة 

وفق  ية تحيل النســاء على الفضـــاء الخاصالذكورية وعلى فعل التمييز الذي تيهئ له تنشــ ة اجتماعية تقليد

تقســـيم تقليدي للعمل وبناء على أدوار تقليدية للنســـاء. وععتبر ضـــعد ولوج النســـاء إلى مراكز اتخاذ القرار 

 ،و ذلكهو ويرتبط العنف الرمزي بالهيمنة الذكورية شــــــــكال من أشــــــــكال العند الرمزي المســــــــلط عليهن. 

بالنســـــــبة إلى  ـــــــحاياه أنفســـــــهم، والذي يمارس في جوهره بالطرق العند الناعم والالمحســـــــوس والالمر ي "

 بالجهل واالعتراف، أو بالعاطفة كحد  أدنس
ا
. هو 10" الرمزيـة الصــــــــــرفة لالتصــــــــــال والمعرفة، أو أكثر تحديدا

 العندويتخذ  نســـــاء.االجتماعي الكامن والممارس يوميا ضـــــد النســـــاء لكونهن نمط خاص من العند  إذن،

م ها اســـــــــسبعاد النســـــــــاء من مراكز القرار وم ها فعل التمييز المباي على النوع االجتماع  أشـــــــــكالالرمزي عدة 

 بكافة مظاهره. 

                                                           
، صادر عن مركز المرأة 2225و 3995تقرير تنمية المرأة العربية الثالث: المرأة العربية واإلعالم؛ دراسة تحليلية للبحوث الصادرة بين  انظر 9 

 .2228كوثر، تونس -ة للبحوث والتدريبالعربي

 ،9002، 1بورديو: الهيمنة الذكورية، ترجمة: سلمان قعراني، مراجعة: ماهر تريمش، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط بيار 10 

 .11ص
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اســــــسبعاد الصــــــحفيات من مراكز القرار وضــــــعد نســــــب ولوجهم إلى المراكز القيادية في وســــــائل                  

اإلعالم، كان وال يزال مشـــــــغال رئيســـــــيا لقطاع مؤنا بامتياز. وقد كان هذا الموضـــــــوع محل تداول ونقا  في 

في الم ة  25صــــــيص كوتا تصــــــل إلى تخإلى  اللواتي دعون  11صــــــحفيات وكاالت األنباء العربيةالندوة الرابعة ل

ها اعتماد ويتم ،، ويلتزم بها القائمين على وسائل اإلعالممدونة سـلوك كإجراء تمييز إيجابي، يتّم تضـمي ها في

وتعد هذه  .مدراء وكاالت األنباء العربية خالل المؤتمر العام المقبل التحاد وكاالت األنباء العربية )فانا( من

يســــاعد على ما ب ،مجال تمكين النســــاء الصــــحفيات وتعزيز مكانتهن في الهي ات التقريريةالتوصــــية مهّمة في 

مســــــــــاهماتهن في تطوير المشــــــــــهد اإلعالمي بشــــــــــكل عام،  ، وبما يطّور دورهن في أداء هـذه الوكـاالتبـ االرتقـاء

 .حقوق النساء ومبادئ المساواة بين الجنسين يدّعم ، بماوأيضا

 

       نموذجا وطنيةال التلفزةالتونسية:  المؤسسات اإلعالميةالنساء والتمكين صلب  .3

 

ل حضور المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار               
ّ
عامال مهّما من أجل تمكي ها  في كل املجاالت، يشك

توفير بي ة وفرص مواتية للمرأة الستغالل  التمكينسياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وعشمل مصطلح 

 هاج م. وينص صالحياتها في معالجة مشاكل املجتمع األساسية على قدم المساواة مع نظرائها من الذكور 

خاذ التدابير الكفيلة بوصول المرأة إلى هياكل لحكومات بـ : على أن تلتزم افي النقطة زاي 12عمل بيجين
ّ
"ات

ّم ير التي تر والمشاركة الكاملة فيها"، وذلك من خالل مجموعة من التدابالسلطة وعمليات صنع القرا

                                                           
وناقشت موضوع "دور ومكانة المرأة في اإلعالم ووصول  ،2222ديسمبر  6و 5وكالة المغرب العربي لألنباء يومي عقدت الندوة في مقر  11 

  .الصحفيات العربيات إلى مناصب صنع القرار

 
 

مندوب حكومي، وخبير، وممثل  02 222أكثر من حضره عقب اجتماع  5995عتُمد إعالن ومنهاج عمل بيجين بتوافق اآلراء في عام ا 12 

المعني بالمرأة، وهما يجسدان التزام المجتمع الدولي بتحقيق المساواة بين الجنسين وتوفير عن المجتمع المدني في المؤتمر العالمي الرابع 

فتيات حول العالم، في سعيهّن إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وحقوق النساء والمنهاج العمل نضال  ثّمنفرص أفضل للنساء والفتيات. وي

بمعالجة أوجه عدم المساواة المدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية. وهو ال المرأة، ويؤمن استمرارية التزام المجتمع الدولي 

ى ليزال وثيق الصلة بوضع المرأة اليوم، إذ يؤكّد أن حقوق المرأة هي من حقوق اإلنسان، وأن المساواة بين المرأة والرجل تعود بالفائدة ع

 .الجميع
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ق الهدف االستراتيجي ياء  .مثل الكوتا أو التناصد، ضبطها في هذا الصدد
ّ
زيادة مشاركة بموضوع: -1-كما تعل

التصال االمرأة وتحسيـن فرصها للتعبير عن آرائها وصنع القرارات في وسائط اإلعـالم وتكنولوجيات 

 عدد من اإلجراءات من بي ها ما جاء في النقطة )ج( والنقطة )د(: من خاللذلك، و  ،الجديـدة

مجة دارة والبر إلعالم، بما في ذلك اإل)ج( تعزيز مشاركة المرأة الكاملة وعلى قدم المساواة في وسائط ا 

 والتعليم والتدريب والبحا؛

ية مجال تعيين الرجل والمرأة في جميع الهي ات االسسشار )د( الساي إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في 

لخاصة عالم اإلدارية أو التنظيمية أو هي ات الرصد، بما في ذلك الهي ات المتصلة بوسائط اإلأو ا

 .والحكومية أو العامة

النفـــاذ إلى مواقع وتطوير مشـــــــــــــاركتهن في مختلد املجـــاالت وتوفير تكــــافؤ من خالل  ،ذلــــكد ويتحـــّد             

 تقديم صــورة متوازنة وغير نمطية حول النســاء في وســائط اإلعالم.الفرص بين الجنســين. هذا باإلضــافة إلى 

 جه المؤســـســـات اإلعالمية عن أدوارأن أوضـــاع المرأة اإلعالمية المهنية من جهة، وما تنتجه وتروّ  ،يعايبما 

لنوع ا بةمبنية على مقار التدخل الرئيس ي لتباي مقاربة صحفية  مجال يمثالنالنساء وحقوقهن وأوضاعهن، 

فــإلى أي مــدى يمكننــا الحــديــا عن إدمــاج مقــاربــة النوع االجتمــاعي في وســـــــــــائــل اإلعالم؟ ومــا هي  االجتمــاعي.

كولة إليهن؟  لإلجابة عن هذه الصــــورة البارزة لحضــــور النســـــاء في صــــلب هذه الوســـــائل؟ وما هي األدوار المو 

األســـــ لة اتجه هذا البحا لدراســـــة حالة التلفزة التونســـــية. وتّم هذا االختيار بناء على معيار ارتفاع نســــــبة 

في مختلد أســـــالك مهنة إنتاج الصـــــحفيات صـــــلب مؤســـــســـــة التلفزة، وعلى معيار تنوع الحضـــــور النســـــا ي 

 المضامين اإلعالمية. 

 

ى  2121جويلية  25بداية، نشير إلى أنه بعد إعالن حالة االست ناء في تونس بتاريخ         
ّ
تّم تكليد امرأة لتتول

رئاســـــــة مؤســـــــســـــــة التلفزة الوطنية التونســـــــية. وهو اختيار ســـــــيافـــــــ ي في ورف اســـــــت نا ي انتقالي له أهداف 

ار. نة النســــــــــاء في مواقع القر ســـــــــياســــــــــية وال يمكن اعتباره مرتبطا بتوجه وا ــــــــــح نحو التمكين أو تعزيز مكا



 

 12 

ي ن مكســب التناصــد ففالتراجعات في مجال حقوق النســاء أصــبحت بارزة للعيان خاصــة بعد االســتغناء ع

 311عون مباشــــر في مختلد اإلدارة التابعة للمؤســــســــة، م هم  1179وتشــــغل التلفزة التونســــية  .13الترشــــح

 حسب الجنس واإلدارة على النحو المبّين أدناه: بكافة أصنافهم 14رجل. ويتوزع أعوان التلفزة 761امرأة و

 

 
 

كـل اإلدارات المبينـة في الرســــــــــم البيـاني معنيـة بـإنتـاج المضــــــــــامين الصــــــــــحفيـة ومعنية بما يصــــــــــل                

بصـــري. ويرتبط العمل الصـــحفي ارتباطا وثيقا بإدارتي اإلنتاج -للمشـــاهدات والمشـــاهدين من إنتاج ســـماي

لئن نالحظ ارتفاع عدد الصـــــحفيات مقارنة بعدد الصـــــحفيين فإن عدد النســـــاء ســـــواء في واإلدارة التقنية. و 

 مهنبين تميز الثقافة األبوية الســــــائدة ف  ( منخفض.% 19.35( أو في اإلدارة تقنية )% 26.27إدارة اإلنتاج )

ر ضــعد نســب النســاء في المهن التقنية بشـــكل عام ر  نفاذ غم الذكورية وأخرى موّجهة للنســاء وهو ما يفســّ

ويبين الرســــــم البياني أعاله، توزعع ســــــلك التقنيين صــــــلب التلفزة التونســــــية حيا نالحظ ارتفاع عدد إليها. 

 .الرجال مقارنة بعدد النساء

                                                           
يتعلّق بتنقيح  2222سبتمبر  55مؤّرخ في ال 2222لسنة  55مرسوم عدد في القانون االنتخابي بمقتضى التّم التخلي عن التناصف في الترشح  13

 المتعلّق باالنتخابات واالستفتاء وإتمامه 2250ماي  26المؤّرخ في  2250لسنة  56القانون األساسي عدد 

 .2222جوان  22كافة اإلحصائيات الخاصة بالتلفزة التونسية صادرة عن مؤسسة التلفزة بتاريخ  14 
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ضــعد حضــور النســاء في ســلك التقنيين يقابله ضــعد آخر في هندســة الصــوت والصــورة وغيرها                 

من التخصــــــــــصــــــــــات المرتبطـة بـاملجـال العلمي، إذ تغيـب النســــــــــاء في خطـة مهنـدس عام، مقابل وجود امرأة 

ويو ــــــــــح مهنــدس ومهنـدســـــــــــة.  35رئيس واثنتين في خطــة مهنــدس أول من مجموع واحـدة في خطـة مهنـدس 

 :هذه المؤشرات وتوزععها حسب الجنسالرسم البياني التالي 

 

 

إن مختلد خطط الهنــــدســـــــــــــة المبينــــة أعاله، تبين نوع من التــــدّرج الم ي المنصــــــــــوص عليــــه في القوانين 

المنظمة للووائد العمومية، فهي ليســت خطط وويفية.  أما توزعع الخطط الوويفية في مؤســســة التلفزة 

 صناعة القرار فهي على النحو الذي يبينه الرسم البياني التالي:والذي يفيد 
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تعطي اإلحصـــــائيات المبينة في الرســـــم البياني والصـــــادرة عن مؤســـــســـــة التلفزة، صـــــورة دالة على                  

بمعزل عن خطة رئاســـة و أي قبل تكليد امرأة برئاســـة المؤســـســـة.  2122الخطط الوويفية إلى غاية جوان 

ما فإن اإلحصــــائيات المبينة لم يطرأ عليها تغيير كبير. وهي تبين ســــســــة المؤ 
ّ
ه كل في الخطط  لياتدرجنا تناز أنّ

ما 
ّ
ما ارتفع حضــــــور الحضــــــور المرأة، وكل

ّ
ما انخفضــــــت النســــــبة تدرجنا تصــــــاعديةالوويفية كل

ّ
 .عددوال كل

 ميةفي اإلدارة العمو  وهذه وضـــعية ال تخص قطاع اإلعالم فحســـب بل تنســـحب على كافة الخطط الوويفية

ـــــــــات والتوثيق واإلعالم حول  ـــــــــات والمؤشــــــــــرات المتوفرة في مركز البحوث والـدراســ التونســــــــــيـة وفق الــدراســ

رســــــــ  تإلى  هذاوععزى . فجوة نوع اجتماعي في مجال نفاذ النســــــــاء إلى مواقع القرار . بما يعاي، وجود15المرأة

مني وتســــــــــتديم العند الرمزي وال ت تقليدي للعملالثقافة الذكورية صـــــــــلب املجتمع التي ترعى التقســــــــــيم ال

للنســاء فرصـــا متكاف ة. ونشـــير إلى أن القوانين المنظمة للوويفة العمومية تنظم التدرج الوويفي واالرتقاء 

الم ي، وكذا شـــــــــأن القوانين األســــــــــاســــــــــية المنظمة للمهن. ولئن كان حظ النســــــــــاء قليل في النفاذ الى مراكز 

. وهو مــا نتبينـه من خالل ل لهـا تــدرجـا مهنيــان صــــــــــند إلى آخر بحســــــــــب القـانون يكفــالقرار فـإن ارتقــائهـا م

 الرسم البياني التالي الخاص بسلك الصحفيات والصحفيين:

 

                                                           
 .2238الكريديف، -انظر، المرأة والرجل في أرقام، منشورات مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة 15 
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رتبط بســــــــــنوات األقــدميــة وبــالعـدد اإلجمــالي للصــــــــــحفيين والصــــــــــحفيـات متوزعع االرتقــاء الم ي إن               

ر ارتفاع عدد الصـــــحفيات حســـــب و لصـــــحفحي وصـــــحفيات التلفزة الوطنية.  الصـــــند مقارنة مع عدد يفســـــّ

 الصحفيين بارتفاع عددهن صلب المؤسسة. 

 

 

، سواء بنسب الصحفيات بمؤسسة التلفزة هذه المؤشرات اإلحصائية الخاصةمختلد تسـاعد                   

على جزء  إعطاء صـــورة دالةوالصــحفيين أو بنســب مختلد األســالك التي تشــتغل في التلفزة التونســية على 

من م هاج عمل بيجين. وهي نقطة تتعلق بنســـــــــب حضـــــــــور النســـــــــاء في وســـــــــائل اإلعالم  12من أجزاء النقطة 

ـــــــــامين وإلى المهنــة  وبـدرجـة نفـاذهن إلى مراكز القرار وإلى المهن الـذكوريــة المرتبطـة بعمليـة صــــــــــنــاعـة المضــ

 النقطة ال
ّ
نية ثانية المرتبطة بم هاج عمل بيجين في نقطته الثاالصــحفية كمحّرك رئيس لعملية اإلنتاج. أما

عشــــــــرة فهي تخص المضــــــــامين التي يتم ترويجها في وســــــــائل اإلعالم والمرتبطة بصــــــــورة النســــــــاء وبحقوقهن 

فما هي مضـــامين صـــورة النســـاء في اإلعالم؟ وهل ســـاعدت وســـائل اإلعالم التونســـية على الترويث  اإلنســـانية.

ى أي مدى اســــتطاعت وســـــائل اإلعالم نشــــر قيم المســـــاواة واالبتعاد على ترويث لصــــورة متوازنة للنســـــاء؟ وإل

 ء صلب املجتمع؟الصورة النمطية التي تؤبد الوضع التمييزي للنسا
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اقع واإلعالم بينالنساء -المرأة ثانيا:  التشريع والو

 

 السياسات العمومية وفي التشريعاتفي واإلعالم لمرأة لموضوع ا أي مكانة .1

المرأة في وسائل اإلعالم على إثر مؤتمر طونطو ومؤتمر بيجين المنعقدان -انطلق االهتمام بصورة النساء

. فقد قّررت املجموعة الدولية على إثر إعالم أرضية عمل بيجين، "إدراج مبدأ مقاومة األنماط 1995سنة 

بها  األعمال التي يجب القيام السلوكية والمواقد التمييزية القائمة على اعتبارات جنسية ضمن أولويات

"ال قسما تحت عنوان وسائل اإلعالم جاء فيه:  (1995.  فقد تضّمن برنامث عمل بيجين )16لفائدة المرأة"

تزال وسائل اإلعالم في العديد من الدول تقوم بترويث صورة سلبية عن المرأة وال تبرز تنوع حياة المرأة 

جه ا  .17ومساهمتها في املجتمع"
ّ
تشجيع تقديم صورة متوازنة وغير إلى: -2-لهدف االستراتيجي ياءوقد ات

عن طريق عدد من اإلجراءات التي يتعين على الدول اتخاذها م ها النقاط ، عالمإلنمطية للمرأة في وسائط ا

 التالية: 

                                                           
 .32صورة المرأة في الصحافة المكتوبة، مرجع سابق، ص  16 

 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html(، الرابط: 3995انظر إعالن ومنهاج عمل بيجين ) 17 
 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html
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هم مالك ، بمن فيعالمإلتشجيع التدريب الذي يراعي الفروق بين الجنسين للمهنيين في حقل ا)ج(  

 ، )...( عالمإلومديرو وسائط ا

االمتناع عن تصوير المرأة على أنها مخلوق أدنى منزلة واستغاللها عالم على إل)د( تشجيع وسائط ا

 ؛)...( في سوق الجنسكمادة وسلعة 

 عالمإلالتي تعرضها وسائط اأن القوالب النمطية القائمة على التحيز الجنس ي  ترويث مفهوم)ه( 

 ، ومهينة في طابعها ومنفرة؛تتسم بالتمييز على أساس نوع الجنس

 )...(؛  مالئم اتخاذ تدابير فعالة أو إرساء مثل هذه التدابير، بما في ذلك سن تشريع)و(         

ويفترض التصديق على م هاج عمل بيجين التزاما من الدول فهو بمثابة االتفاقية ولها نفس ا ثار وهو            

 إحداث آلية متابعة صورة المرأةإلى  توّجه مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأةما يفّسر 

 1995 سنة 18في اإلعالم
ّ
ه أن عملية الرصد، بلإلى مستديم جه بشكل إن هذه ا لية التي تّم إحداثها لم تتّ . إال

 1995سنة خطة العمل التي أقرها مركز الكريديد يندرج إحداث هذه ا لية ضمن . و ال نكاد نجد لها أثرا

ه للصحفيين والصحفيين من أجل إدماج مقاربة النوع االجتماعي في التدريب الموّج والتي تضّمنت أيضا، 

ة نالعمل الصحفي ومن أجل العمل على تقديم صورة متوازنة للنساء بعيدة عن الصور النمطية ومثّم 

 للنساء وألدوارهن املختلفة. 

ّنه على الرغم من التزام الدولة التونسية بالعمل على تطوير حقوق النساء ومصادقتها على العهود وإ           

واالتفاقيات الدولية وعلى أرضية عمل بيجين فإن مكافحة التمثالت االجتماعية والتصدي للنظم 

ك وكمظاهر التمييز كسلو االجتماعية التي تتحكم في التصرفات والسلوكيات البشرية بقي دون المؤمل. ف

تتطلب جهودا جبارة وسياسات عمومية  تهللتصرفات البشرية مترسب في المتخيل الجماي ومكافح

                                                           
لتنمية استجابة لتبني توجهات ندوة طونطو تّم إرساء آلية متابعة صورة المرأة في اإلعالم بمركز الكريديف بدعم من صندوق األمم المتحدة ل 18 

موضوع المرأة ووسائل اإلعالم ضمن برنامج عملها، واتجه البرنامج إلى  3995. فقد أدرج مركز الكريديف سنة 3995وألرضية عمل بيجين 

 تكوين الصحفيين والصحفيات من أجل إدماج مقاربة النوع االجتماعي. 
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ولئن كّنا نستطيع أن نتحدث عن سياسات عمومية في مجال تستهدف منظومة التعليم والثقافة واإلعالم. 

ي للسياسات  شهد اإلعالم 2111جانفي  15-17فإنه بعد ثورة  2111اإلعالم قبل 
ّ
ت وغياب كل

ّ
حالة من السشس

العمومية التي هي من اختصاص الحكومات بصفتها الجهة الرسمية الوحيدة الموكول لها وضع السياسات 

ب التزامات من الدولة وإمكانيات تضعها على العمومية في أي مجال
ّ
، ذلك، أو وضع السياسة العمومية يتطل

 ذّمة التنفيذ. 

وسط المشهد اإلعالمي الذي ترك لحاله ولجهود بناته وأبنائه حاولت الهي ة العليا المستقلة                

آليات التعديل الذاتي ووضعت وحدة رصد لإلعالم. كما نظمت ملتقيات  لالتصال السماي والبصري إرساء

ماي املجلس األعلى لالتصال الس اك معباالشتر وندوات حول متابعة صورة المرأة في اإلعالم، م ها ندوة دولية 

صورة النساء وموقعهن في وسائل  بروكسيل وبدهم من مجلس أوروبا حول:-والبصري لفدرالية ولونيا

حول "موقع وصورة النساء في  دراسةهذه الندوة تقديم نتائث . وقد تّم خالل 19اإلعالم السمعي والبصري 

عطيات موقد تضّمن تقرير الدراسة . بروكسل-ولونياوفدرالية األعمال الدرامية التلفزية" في كل من تونس 

وبيانات وجملة من المؤشرات التي تضبط الملمي العام لصورة النساء في االنتاج الدرامي التلفزي التونس ي، 

من خالل دراسة خمسة مسلسالت تلفزيونية تونسية عرضت خالل شهر رمضان على أربع قنوات تلفزية 

 وقد  .تونسية

ة في االعمال الدرامي االجتماعية المرتبطة بالنساءتمثالت دالة مرتبطة بالهذه الدراسة صورة  وفرت

، دراميموكلة للمرأة في االنتاج الصلة باألدوار الرات المتّ التونسية من خالل دراسة كمية ملجموعة من المتغيّ 

وقد كان تقديم الدراسة  .واالبداعية الفن مس من حرّ ت يمكن أنأخالقية  تقييماتالخوض في يعيدا عن 

لت تشجيعا 
ّ
فرصة للتحسيس بقضايا النساء وبالصور النمطية التي يمكن أن تمس من كرامتهن، كما مث

                                                           
 8والجمعة  7يومي الخميس  بالعاصمة تونس، لنساء وموقعهن في وسائل اإلعالم السمعي والبصريصورة ا نظمت الندوة الدولية حول 19 

 .2257ديسمبر
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ضمنيا للمنتجات والمنتجين وصناع المسلسالت للتوجه إلى إنتاج أعمال درامية يمكن من خاللها نشر 

 ع االجتماعي. ثقافة المساواة المناهضة للتمييز على أساس النو 

لئن غابت السياسات العمومية اإلعالمية التي تستهدف تحسين صورة المرأة في وسائل اإلعالم فإن            

السشرععات التونسية الخصوصية ذات العالقة بهذا الموضوع غير موجودة، عدا ما جاء في الفصل من 

منه في الفقرة الثانية  11جاء في الفصل  المناهض للعند المسلط على النساء فقد 2117-51القانون عدد 

 ما يلي: 

ويمنع اإلشهار وبا المواد اإلعالمية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال ")...(  -

لة من خطورته، وذلك بكل 
ّ
مسي ة لصورة المرأة أو المكّرسة للعند المسلط عليها أو المقل

هي ة االتصال السماي البصري اتخاذ التدابير والعقوبات  وعلى .الوسائل والوسائط اإلعالمية

المستوجبة حسب القانون للتصدي للتجاوزات المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا 

 ."الفصل

هذا باإلضافة إلى دعوة صريحة للتوعية بمخاطر العند المسلط على النساء. وعلى الرغم من وجود          

م ومن وجود وجوب احترام حقوق النساء في كراسات الشروط الخاصة بالتلفزات هذا الفصل القانوني المه

واإلذاعات إال أن االلتزام بتطبيق ما جاء في النصوص ول ضعيفا ألسباب متعددة، م ها غياب الرصد 

الشامل لكافة المضامين اإلعالمية وضعد التعديل الذاتي واسسبطان القيم والمبادئ الكونية لحقوق 

. فما يمكن معاينته بالعين املجّردة هو ترسيخ للصور النمطية وللثقافة السائدة رغم الدور المهم اإلنسان

وتجدر المالحظة، أنه بمقتض ى الفصل البصري. -قطاع السمايلكمؤسسة تعديلية ل 20الذي لعبته الهايكا

نساء خاصة أصبي يحق للجمعيات المدنية الناشطة في مجال حقوق ال 2117-51من القانون عدد  11

                                                           
الذي تّم تعليقه في  2232تّم حذف الهيئة العليا التصال السمعي البصري التي اعتبرت أحد المكاسب األساسية في دستور  2222مع دستور  20 

حول دستور جديد وضع  2222جويلية  25ثم تعديله واالستغناء عنه بموجب استفتاء  2223جويلية  25مرحلة أولى إثر إعالن حالة االستثناء ليلة 

 مداولة وبشكل انفرادي من رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي ركز كل السلطات بين يديه لتدخل تونس في مرحلة سياسية جديدة. دون
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وحقوق اإلنسان وغيرها من الجمعيات إشعار الهايكا بأي تجاوز يخص صورة المرأة أو حقوقها. وقد وضعت 

ي لعدد من اإلشعارات التاالهي ة العليا لالتصال السماي البصري استمارة للغرض وتلقت بموجب ذلك 

 تولت على إثرها القيام بمهامها في مجال التعديل الذاتي لإلعالم.

النساء في وسائل اإلعالم والقانون الدولي وما جاء في -بين الواقع السشرعع في عالقة بصورة المرأة                

خاذها تظل غير كافية رغم جهود مركز ا
ّ
كريديد لإعالن وأرضية عمل بيجين بون شاسع. فالتدابير التي تّم ات

لجنسين يمثل إحدى القواعد األساسية في السشرعع والهايكا في هذا املجال، ورغم ان مبدأ المساواة بين ا

على مبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين دون  2115التونس ي خاصة إثر الثورة. فقد نص دستور 

 . 23المبدأ في الفصل قد حافظ على نفس هذا  2122كما أن دستور  21تمييز في الفصل 

 

دة  .2  ومضامين متنّوعةمدّونة البحث: برامج تلفزيونية متعدّ

قنوات ل برامث تلفزية وإذاعية أربعةلتحليل صورة المرأة في وسائل اإلعالم، اعتمدنا على عينة تضمنت 

 ، توزعت كا تي: وإذاعات خاصة

 " تبثة قناة التاسعة الخاصة9برنامث "روندفو  -

 برنامث "الوطنية ا ن" تبثه القناة الوطنية األولى -

 تبثه قناة الحوار التونس ي الخاصةوهو برنامث  "إنتي الموجيرة"برنامث  -

 " وهو برنامث تبثه قناة التاسعة الخاصة9ديو و ستأبرنامث " -

-  

وبرنامث الوطنية ا ن،  9لكل من برنامث رونديفو ستة عشرة حصة مضمون العينة تضمنت تحليل 

وهما برنامجان يوميان يسناوالن األحداث ا نية بالتحليل وعستضيفان ضيوف لتأثيا حوارات حول 
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مواضيع مرتبط بما يجري على الساحة االجتماعية والمدنية والسياسية. والهدف من تحليل 

 البرنامجين هو: 

 ء وعلى الزمن املخصص لهن وعن نوعية المواضيع التي التعرف على حجم مشاركة النسا

 يشاركن من خاللها الجمهور المتفرّج

جهنا               
ّ
وبما أن المشهد اإلعالمي ال يقتصر على البرامث الحوارية التي تسناول األحداث اليومية فقد ات

د تّم رصد التونس ي وقناة التاسعة. فقلقناتين خاصة: قناة الحوار "،  برنامجين "ترفيهيينإلى تحليل مضامين 

بغاية رصد ، وذلك، 2123جانفي  21و 2122 ديسمبر 19المتراوحة بين  الحصص التي تّم ب ها خالل الفترة

حجم معيار  :معيارين أساسيين سسنادا إلىا برامثتّم اختيار هذه اللقد و الصورة المرأة والتوقد عند داللتها. 

 أو مدّونة البحا، قد لعينة فاع. اضيع المو ومعيار تنوّ ، المشاهدة على اليوتوب
ّ
م زت على مضامين اإلعال رك

   مؤسستين إعالميتين خاصة، وهي قناة الحوار التونس ي وقناة التاسعة.السماي البصري التي تقوم بصناعتها 

حفي ال تعتمد فقط، على الصمث عة كما أنها براتعتبر البرامث التي تّم اختيارها ذات مضـامين متنوّ                 

قات المق
ّ
قين ومعل

ّ
 من مشــــــارب مختلفة ووفقا لمقاييس مرتبطةّدم أو المقّدمة للبرنامث بل تســــــسند إلى معل

إلى "أن الســــــاحة اإلعالمية اليوم تشــــــهد دخول عدد من الممثلين في هذا الصــــــدد، نشــــــير . و باإلثارة والفرجة

قين 
ّ
ذوي مالمي متنّوعــــة، إذ نجـــــد ممثلين وفنـــــانين،  Chroniqueursللتنشــــــــــيط التلفزي وعـــــدد من المعل

وأشــــخاص لهم متابعين على أنســـــتغرام وغيره من مالمي أخرى. واختيار هذه المالمي المتنّوعة يخبر في ذاته 

 
ّ
ه العــام الــذي ات ل في اختيــار منشــــــــــطينعن التوجــّ

ّ
ات أو طــ-جهــت إليــه بعض القنوات التلفزيونيــة والمتمثــ

رى أو بلغة أخ ،يســــــاهموا في ارتفاع حجم المشــــــاهد وفي اختالق المشــــــهدية الفرجويةات يمكن أن -معلقين

في إحداث ما يســــــّمى بالبوز. فالقنوات التلفزيونية الخاصــــــة تعيا من األموال المتأتية من اإلشـــــــهار وتتجه 

ـــــــــائــل اإلعالم الخـاصــــــــــّ  هــذه الظـاهرة ال تخّص  نؤكــد على أنو  .21أكثر فــأكثر نحو الربي المــادي" هــا ل أنبـ ةوســ

                                                           
، اتحاد 2222، 3انظر، فتحية السعيدي، اإلعالم وصورة المرأة؛ بأي أسلوب؟ وبأيّة مضامين؟، مجلّة اإلذاعات العربية )مجلة فصلية(، عدد  21 

 عربية، تونس.إذاعات الدول ال
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جـــه  ولكن مع اختالف نوعي. فلئن اإلعالم العمومي موجودة في
ّ
قينات

ّ
قـــات م-اإلعالم العمومي العتمـــاد معل

ّ
عل

ة وأن  ــــــــــــّ فهو يمني الفرصـــــــــــــة لوجوه صــــــــــحفيــــة أو لخبراء في مجــــاالت متعــــدّدة، وذلــــك، لتنوعع ا راء خـــاصــ

ة به بما أّنه مطال الصـــــــحفي)ة( المنشـــــــط)ة( ال يســـــــتطيع إبال  ب بالحياد وباحترام أخلقيات مواقد خاصـــــــّ

ة والكرونيكور في القنوات العمومية.  المهنة. وهذا ما يقيم الفارق بين مالمي الكرونيكور في القنوات الخاصـــــّ

ة حــــّد أدني يحترم في اإلعالم العمومي الــــذي ال يرّوج إلى حــــّد ا ن لمــــا ســــــــــّمي بظــــاهرة االســــــــــتغراموز أو  ثمـــّ

 اليوتوبير.

 

 البرامج الحوارية، وبأي حجم؟ أي مشاركة للنساء في .3

اإلعالم وضـــــعد حضـــــورها مســـــألة قائمة الذات. فالصــــــورة التي يبرزها المرأة في وســـــائل إن تهميا               

اإلعالم هي صــــورة ذكورية بامتياز. وهي صـــــورة تكّرس فكرة أن النســــاء ال مكان لهن في الفضـــــاء العام أو أّنهن 

وهذا رغم دخول النسـاء إلى سـوق الشغل ومشاركتهن في النشاط والعمل االجتماعي والمدني دخيالت عليها، 

 من برامثوفي ال خباريةاإل النســاء أقل بروزا وحضــورا في التغطية فقد أثبت عديد الدراســات بأن  والســيافــ ي.

مي ا االتحاد العال. وقد انطلق رصـد صـورة المرأة وحضـورهن في وسـائل اإلعالم على إثر دراسة قام بهالرجال

ها تتالت عمليات ومن أبرزها، الرصد وبعد 1995دولة حول العالم في جانفي  71لالتصال المسيحي شملت 

جه إلى دراســة تمثيلية النســاء في األخبار. 2119دولة سـنة  111الذي تّم في 
ّ
ومنذ ذلك، بدأ االهتمام  الذي ات

ربي. واليوم بعد ثمانية وعشـــرون عام، نطرح الســـؤال من يتوســـع لنشـــهد جهودا في هذا املجال في العالم الع

لتونســــية تالفي ضــــعد مشــــاركة النســــاء؟ ولإلجابة اســــتطاعت وســــائل اإلعالم العربية واجديد، إلى أي مدى 

جهنا إلى تحليل مضمون ثمانية حصص تلفزيونية لبرنامث الوطنية ا ن الذي يبا على 
ّ
على هذا السساذل، ات

الذي يبا على قناة التاســـــــــعة الخاصـــــــــة.  9لى، وثمانية حصـــــــــص أخرى لبرنامث رونديفو القناة الوطنية األو 

للمضمون. نتائث هذا التحليل الكّمي 2و 1ويو ح الجدولين رقم 
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 1الجدول رقم 

 نسبة ال الضيفةمّدة مشاركة  رجال-نساء الحضور  ملمح الضيفة والموضوع تاريخ البث البرنامج

الوطنية 

 اآلن

 

القناة 

الوطنية 

 األولى

 

 

 

 مّدة البث:

 ساعتان

02-01-2023 

 

 مديرة االتصال بشركة نقل تونس

 : إضراب قطاع النقلالموضوع

معلقين  12منشطة و

 ضيوف م هم امرأة 15و

 امرأة واحدة

 

 % 17.16 د 21.51

 مديرة عامة للتعليم االبتدا ي 03-01-2023

 : إضراب قطاع التعليم1 الموضوع

 مختصة طبية: 2الموضوع 

معلقين  12منشطة و

 ضيوف  13و

 د 15.15: 1الموضوع  امرأتان

 د 12.99: 2الموضوع 

% 71.11  

% 12.11  

 

 ناشطة في املجتمع المدني 04-01-2023

 حصول الجمعية على جائزةالموضوع: 

معلقين  12منشطة و

 ضيوف 15و

% 12.61 امرأة  56.11.  

 متحدثة باسم عمال الحضائر 09-01-2023

 : إضراب عمال الحضائرالموضوع

معلقين  12منشطة و

 ضيوف  15و

 % 9.119 د 11.91 امرأة واحدة

 رئيسة االتحاد الوطاي للمرأة 10-01-2023 

 بادرة االتحاد للحوار الوطاي الموضوع:

معلقين  12منشطة و

 ضيوف  15و

 د 6.29 ةامرأ

 

%  .175.25  

معلقين  12منشطة و ال وجود لضيفة امرأة 11-01-2023

 ضيوف 13و

------------------

-- 

----------------------- ----------- 

 عضوة سابقة في هي ة الحقيقة والكرامة  17-01-2023

 : حول الهي ةالموضوع

معلقين  12منشطة و

 ضيوف م هم امرأة 13و

ضيفة عبر 

 الهاتد

 % 5.15 د 6.11

 مديرة مهرجان الموسيقس 18-01-2023

 المهرجانالموضوع: تقديم 

معلقين  12منشطة و

 ضيوف م هم امرأة 13و

 % 11.15 13.12 امرأة واحدة

  %  11.16 د 96.61 ساعة وستة وثالثون دقيقة ،ساعة با 16مّدة مشاركة النساء خالل  الخالصة

 

تّم اختيــار نفس الفترة الزمنيــة تقريبــا لكال البرنــامجين التلفزيونين، األّول يخص اإلعالم العمومي                

ص وتوّزعت الحصــــــــــوالثـاني يخص اإلعالم الخـاص، وذلـك، بغرض المقارنة بين نموذجين لإلعالم في بالدنا. 

 11و 12بين الفترة المتراوحــة بين نيــة األولى، القنــاة الوطاملختــارة من برنــامث الوطنيــة ا ن الــذي يبــا على 

 19و 11الذي يبا على قناة التاسعة بين  9، في توّزعت الحصص املختارة من برنامث رونديفو 2123جانفي 

. يتميز البرنــامجين بــدوريــة منتظمــة كــل يوم، ويسنــاول كــل م همــا التعليق على األحـداث اليوميــة 2123جـانفي 

 ن اجتماعيين أو سياسيين للتداول حول مواقد وقضايا راهنة. إلى جانب استضافة فاعلي



 

 24 

ضــــــيفات م هن واحدة عبر الهاتد.  11ضـــــيد مقابل  21على امتداد ثمانية حصـــــص تّم اســـــتضـــــافة            

قين من 
ّ
وينضـاف إلى هذا المشـهد الذي يغلب عليه الضـيوف الرجال تكرار صور المنشطة التي يرافقها معل

امرأة باحسســــــــــاب التكرار  16رجل مقابل  37بي عـدد الـذكور في الحصــــــــــص الثمـانيـة الـذكور، وبـذلـك، يصــــــــــ

ثان معها الحصـــــــص. 
ّ
قين اللذان يؤث

ّ
هذه األرقام على داللتها تظل غير كافية وهو ما دفعنا للمنشـــــــطة وللمعل

الحسســـــــاب المّدة اإلجمالية املخصـــــــصـــــــة للنســـــــاء للتعبير عن آرائهن في كل حصـــــــة على حدة وفي الحصـــــــص 

مانية مجتمعة. فتحليل المضــــــــمون اإلعالمي، له معايير قياس وا ــــــــحة، اخترنا م ها: معيار قياس الزمن الث

ومعيار الموضـــــــوع. ويبين التحليل المباي على معيار قياس الزمن أن النســـــــاء شـــــــاركن الجمهور آرائهن خالل 

ـــــــــاعتين على امتـداد ثمـانيــة أيـام، أي مـا ينــاهز  دقيقـة لبقيــة  163.5مقـابــل دقيقـة  96.6مـّدة لم تتجـاوز الســ

 المشاركين في الحصة بما في ذلك الوقت املخصص لطرح األس لة من المنشطة.

 

 

 

بتحليل مالمي النســـــاء المشـــــاركات في برنامث الوطنية ا ن ونوعية المواضــــــيع التي تّم التطّرق لها،                 

نسبين أن اسـتضـافتهن ارتبطت بمســؤوليات إدارية يتحّمل ها صـلب اإلدارة التونســية وعددهن اثنتان )مديرة 

ة في جتمع المدني )ناشــــــطومديرة عامة(، أو بارتباط بتخصـــــصــــــهن الم ي )طبيبة(، أو بحكم نشـــــاطهن في امل

جمعية تربوية ورئيســـة االتحاد الوطاي للمرأة(، أو عضــــوة ســــابقة في هي ة وطنية )هي ة الحقيقة والكرامة( 

 أنهن أو على رأس مهرجان ثقافي )مديرة مهرجان قرطاج للموسـيقس(. 
ّ
لئن تنوعت مالمي النسـاء الضيفات إال

4,77%

95,23%

امتداد نسبة توزيع الوقت في برنامج الوطنية اآلن حسب الجنس على

(2023جانفي 18الى 2من )ثمانية حصص 

نسبة الوقت املخصص 

9للنساء في رونديفو 

نسبة الوقت املخصص 

يفو للرجال في برنامث روند

9



 

 25 

الحياة العامة. كما تبين المالمي نوع من النجاح لف ة  عكســـــن صـــــورة على تنوع مجاالت مشـــــاركة النســـــاء في

من النســـــاء اللواتي اســـــتطعن النفاذ إلى مراكز القرار أو تألقن في الدراســــــة فتخصـــــصــــــن في مجاالت مهنية، 

ــــــــاء للنشــــــــــاط المدني  او االجتماعي. بما يفيد أن ما يبرز هو الدور -الحقوقي–وهذا إلى جانب ممارســــــــــة النســ

بالمشاركة في إدارة الشأن العام. وهذه أدوار من  ق الشغل والدور املجتماي المرتبطبسو  اإلنتاجي المرتبط

 مجموع ثالثة أدوار للنوع االجتماعي تضطلع بها النساء في املجتمع.

أما المواضـــــــــيع التي تّم التطّرق لها خالل هذه االســـــــــتضــــــــــافات فقد ارتبط بأحداث يومية بارزة تخص          

ة والسياسية. تنوعت بين طلب توضيي بخصوص تحركات احتجاجية واضرابات )إضراب الحياة االجتماعي

قطــاع النقــل، واإلضــــــــــراب اإلداري للتعليم واحتجــاجــات عمــال وعــامالت المنــاولــة(، وبين التطّرق للوضــــــــــع 

 نالوبـا ي في البالد أو تغطيــة المهرجـان مهرجـان أو حــدث ثقــافي بغــايــة اإلشــــــــــهــار لــه. أمــا التــداول والحوار ع

ق بمبادرة االتحاد العام التونســ ي للشــغل وبرأي أحد المنظمات النســـائية 
ّ
الشــأن العام الســيافــ ي، فقد تعل

المشــــــــــاركـة والحوار الخـاص بـالحيـاة الســــــــــيـاســــــــــية للبالد قد حظي بتدخل يسيم لرئيس حولهـا. بمـا يعاي أن 

ؤشــرا ات التي تمت. وععد ذلك، ماالتحاد الوطاي للمرأة بين ثمانية مواضــيع تّم التطّرق لها خالل االســتضــاف

د في 
ّ
داال في ذاته، فالتداول في الشـأن الســيافــ ي ذكوري باألســاس رغم مشــاركة النســاء في تونس بشــكل مكث

(.  وهـــذا، في 2111جـــانفي  15-17كـــل املحطـــات التي رافقـــت ثورة الحريـــة والكرامـــة والعـــدالـــة االجتمـــاعيـــة )

هميا للنساء ولحقهن في التعبير عن آرائهن بخصوص الحياة الواقع األمر يعكس صـورة نمطية سائدة وفي ت

الســـــياســـــية وإدارة الشـــــأن العام. كما أن صـــــورة كهذه، تؤّبد التقســـــيم التقليدي للعمل وتجعل من النســـــاء 

مواطنــــات من درجــــة ثــــانيــــة، فــــالــــدور الرئيس لهن هو الــــدور اإلنجــــابي ويليــــه الــــدور اإلنتــــاجي على اعتبــــار 

غيل النســاء ولدورهن االقتصــادي. أما الدور املجتماي المرتبط بمشــاركة النســاء في االســسيعاب النســتي لسشــ

الجمعيات والنقابات واألحزاب فهو دور يأتي في المرتبة األخيرة رغم ارتباطه بالحقوق الســـــياســـــية والمدنية 

 وبمفهوم المواطنة. 
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ومي ضــعيد فإن هذه المشــاركة أضــعد في كان عدد مشـاركة النســاء في بالتوهات اإلعالم العملئن               

ق ببرنامث رونديفو 
ّ
 :9اإلعالم الخاص. وهو ما يبّينه الجدول رقم المتعل
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 2الجدول رقم 

 نسبة ال الضيفةمّدة مشاركة  مالحظات هوية الضيفة الحضور  رقم الحصة البرنامج

  9روندفو 

قناة 

التاسعة 

 الخاصة

 

 

 

ة البث:  مدّ

ساعة 

 ونصف

86 

 

 معلقين + ضيفان 13منشطة + 

 مشاركات رجالية 15

 % 11 ----------------- مشهد ذكوري بامتياز ----------

قة +  11معلقين +  12منشطة +  87
ّ
معل

 ، امرأة وفضي 12

رئيسة الجمعية 

التونسية للنساء 

  الديمقراطيات

التعبير على الموضوع: 

مواقد الجمعية من 

 الشأن العام

 دقائق للضيفة 19

د للمعلقة=  1.15+ 

 د 11.15

% 26.11  

 

 11معلقين رجال +  15منشطة +  88

 عبر الهاتد ضيفة 11ضيد +

األمينة العامة 

المساعدة التحاد عمال 

 عبر الهاتد تونس

 13ريبورتاج فيها  12

 رجال

 16.1% د 6.12

قة +  11معلقين+  13منشطة +  89
ّ
معل

 ضيوف 12

ال وجود لضيفات  -----------------

قة
ّ
 والمرأة هي معل

 16.11% د 5.57

قة+ 11 معلقين+ 13منشطة +  90
ّ
 1 معل

 ضيفة 11+  ضيد

رئيسة غرفة المهندسين 

 المعماريين

: تحركات الموضوع

 الغرفة ونقدهم

13.21 % 15.75.  

 % 11 ----------------------- -------------------- --------------------------- ضيوف  12معلقين+  13منشطة +  91

قة+  11معلقين+  12منشطة +  92
ّ
 12معل

 ضيوف + ضيد عبر الهاتد

ال وجود لضيفات  ----------------------

قة
ّ
 والمرأة هي معل

 % 5.3 د 5.77

ضيد +  11معلقين+  13منشطة +  93

 ضيد اخر عبر الهاتد 11

 % 11 --------- مشهد ذكوري ----------------------

 2123جانفي  21جانفي إلى  11تّم با الحصص من  الخالصة

 ساعة وستة وثالثون دقيقة ساعات وخمسون دقيقة با، 9مّدة مشاركة النساء خالل 

  %  5.57 د 51.15

 

م هن واحدة كانت  9ثالثة نســـاء فقط، تّمت اســـتضـــافتها خالل ثمانية حصـــص من برنامث رونديفو              

قة
ّ
نة كرونيكور التي تشــــــارك بين في-عبر الهاتد. أما نســــــبة الزمن املخصــــــص لهن باحسســــــاب تدخالت المعل

الزمن املخصـــــص للنســـــاء في (. وهي نســـــبة أقل من نصـــــد % 5.77وأخرى، فهو لم يتجاوز الخمســــة بالم ة )

ه يبــــدو أن دورهن   أنــــّ
ّ
اإلعالم العمومي. فعلى الرغم من اضــــــــــطالع امرأة بــــالتنشــــــــــيط في كال البرنــــامجين إال

وار يط وتيســـير الحضـــعيد أو غائب تمام في اإلعداد للحصـــص، بما يعاي أن دورهما قد اقتصـــر على التنشـــ

 ا . دون طرح أس لة إشكالية حول المواضيع المطروحة للنق
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قين من بي هم امرأة واحدة.                  
ّ
هذا إلى جانب، التصــــــــّور العام للبرنامث القائم على مجموعة من المعل

قين
ّ
وتقتصــر على  كرونيكور -وباالســسناد إلى ذلك التصــّور، تؤثا الحصــة األخيرة ل هاية كل أســبوع بأربعة معل

لهاتد، باإلضـــافة إلى ريبورتاج أو اثنين يلخص أبرز أحداث األســـبوع. وإنه اســتضـــافات وجيزة لضـــيوف عبر ا

ة عدد  جانفي تّم با ريبرتاج اعتمد على تصـــــريي واحد لرجل، وريبوتاج  13التي تّم بّ ها يوم  11خالل الحصـــــّ

ـــــــــأن العــام. والجــدير  ـــــــــايـا مرتبطـة بـإدارة الشــ ثـاني، اعتمــد تصــــــــــريحين لرجلين. وتنــاولـت التصــــــــــريحـات قضــ

من قام بهذا العمل الصـــــحفية صـــــحفية امرأة لم يسبادر إلى ذه ها تشـــــريك نســـــاء في القضـــــايا مالحظة أن بال

المطروحة. وهذا مؤشــر دال إلى جانب مؤشــرات أخرى على ضـــعد اســسبطان ثقافة حقوق النســـاء ومقاربة 

عربية أن صـــــــورة المرأة ال ال يختلد باحثان اثنان في مجال المرأة واإلعالم فيفإّنه " وعليه، النوع االجتماعي.

)بشـــــكل عام( في وســـــائل اإلعالم هي صـــــورة نمطية، وفي أن وســـــائل اإلعالم قد أســـــاءت إلى المرأة إّما بتغيي ها 

عن مشــــــــــاهد الحياة العامة، أو بنقل صــــــــــورة مغلوطة أو متجزأة عن أوضــــــــــاعها وواقع مشــــــــــاركتها في الحياة 

 .  22"العامة

                                                           
، صادر عن الشبكة العربية لرصد 2233انظر، تقرير الرصد اإلعالمي للشبكة العربية لرصد وتغيير صورة المرأة والرجل في اإلعالم لسنة  22 

 .9، ص ACT-وتغيير صورة المرأة والرجل في اإلعالم بالتعاون مع مركز وسائل االتصال المالئمة للتنمية

4,77%

95,23%

الى 11من )حسب الجنس على امتداد ثمانية حصص 9نسبة توزيع الوقت في برنامج رونديفور 

(2023جانفي 19

نسبة الوقت املخصص للنساء في

9رونديفو 

نسبة الوقت املخصص للرجال في

9برنامج رونديفو 
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الفــاعلــة صــــــــــوت فيــه  الــذي يكــاد يغيــب 9ففي هــذا المشــــــــــهــد الــذكوري بــامتيــاز في برنــامث رونــديفو             

دقيقة با  721الســـــياســـــية أو الفاعلة في املجال المدني، ذلك، أن ناشـــــط واحدة تّمت اســـــتضـــــافتها خالل 

ص لها  قةدقيقة للتعبير عن رأيها، ينضــاف ضـــياع لصــوت  11.15خصــّ
ّ
ما حضـــ-المعل

ّ
ت وهي ر الكرونيكوز كل

ط زميليها بما يوحي من خالل قراءة سيميائية للصورة أنها محاصرة من الجانبين بالرجال، أو بالسلطة تتوّس 

ـــــــــا، الزمن املخصــــــــــص لهــا للتعليق وطرح األســــــــــ لــة.  والهيمنـة الــذكوريــة بمعاى آخر، وهو مــا يــدل عليــه أيضــ

لكبرى يرّوج للمنتجات الغذائية، وينضــاف إلى هذه المشــهدية فاصــل إشــهاري إلحدى المســاحات التجارية ا

ـــــــــاف إلى  تظهر من خاللــه امرأة وهي تقتاي المواد الغــذائيــة وتروج للســــــــــلع. وهــذه صــــــــــورة أخرى نمطيــة تنضــ

المشـهد الفرجوي التلفزي تحيل النسـاء على الفضـاء الخاص وعلى الدور االنجابي بما ال يدع مجاال للشك. 

تقســـــــيما تقليدي لألدوار قائم على النوع االجتماعي وعلى  إنها صـــــــورة مترســـــــبة في المتخيل الجماي تتضـــــــمن

تمثالت الدور بين الجنسية.
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 صور نمطية متعّددة وعدم وعي بالحقوق اإلنسانية للنساءثالثا: 

 

 Buzzمشهد إعالمي باهت ومضامين فرجوية  .1

ببعض المراجعات ، فقد قام 2111جانفي  15-17عرف اإلعالم التونس ي تحّوال ملحووا إثر ثورة            

وارتفع حجم الدفاع عن استقاللية المؤسسات اإلعالم وحرية اإلعالم والصحافة. كما أّن ارتفاع حجم 

المؤسسات اإلعالمية سواء الخاّصة أو الجمعياتية. فقد أتاح تركيز الهي ة العليا لالتصال السماي البصري 

 115ّم وضعه بعد الثورة إلى جانب المرسوم الذي ت 116وسهرها على التعديل الذاتي اسسنادا للمرسوم 

لتنظيم اإلعالم وللدفاع عن حّرية التعبير والصحافة واحترام استقاللية المؤسسات اإلعالمية وعدم 

ة الجزائية كما سائدا زمن الديكتاتورية.
ّ
 معاقبة الصحفيين على معاى املجل

وواهر سلبية أو جديدة، ومن بي ها واهرة البحا عن  لم يمّر هذا التحّول في المشهد اإلعالمي دون              

اإلثارة والبوز لغاية الحصـــول على نســــب مشــــاهدة مرتفعة يمكن من خالل جلب المســـسشــــهرين. ونشــــير إلى 

عملية اإلشــــهار قد كانت قبل الثورة تحت الســــيطرة الكاملة للدولة. فهي المتحكمة في توزععها على القنوات 

الســـيطرة. وبعد الثورة أصـــبي ســـوق اإلشـــهار، بشـــكل من األشـــكال، مرتبط بإرادة وحج ها بقصـــد المعاقبة و 

المســـــسشــــــهرين دون رقيب أو حســـــيب وخاصــــــة دون تنظيم محكم. كما غالب تدريجيا الدعم العمومي مما 

ل في بعض الحاالت 
ّ
جعل القنوات واإلذاعات الخاصــة تحت رحمة المســسشــهر الذي تجاوز مهمته إلى التدخ

حريري للبرامث. هـذا المعطس فّجر وـاهرة البوز أو اإلثـارة وشــــــــــّجع على إنتـاج مضــــــــــامين إعالمية في الخط الت

باهتة أو قائمة على السسـطيي وعلى الترفيه غير المفيد. وضاع تدريجيا، دور اإلعالم كشريك في التنمية كما 

واألســـــ لة ".  Télé Poubelleبالة تنص على ذلك المواثيق واالتفاقيات الدولية ليحل معه ما يســـــّمى "بتلفازات الز 

 املحورية التي تطرح، هي: 

 أال يمكن لبرامث هادف ولصحافة الجودة أن تتحقق نسب مشاهدة عالية؟  -
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ولماذا هذا االسسسهال وهذا التوّجه إلى برامث ترفيهية باهتة وفارغة أو إلى برامث اجتماعية تسسثمر  -

 في مآف ي الناس دون معالجات حقيقية؟ 

ــان التنـــاول -الصــــــــــور التي تّم تمريرهـــا حول المرأةومـــا هي  - ـــــــــــاء في مثـــل هـــذه البرامث؟ وكيد ـك النســ

 اإلعالمي؟

ه توجه تجاري بحت تضــــعد في" تســــسند إلى لقنوات التليفزيونية الخاصــــةاأن  مما ال شــــك فيه،           

ي كل انتقادات كثيرة. وفالمســؤولية االجتماعية التي يضــطلع بها اإلعالم. وهو ما جعل هذه البرامث محّل 

الحاالت، لقد ســـاهمت هذه النوعية من البرامث في نشـــر ثقافة "السســـطيي" و"االســـسســـهال" و"ال ـــحك 

المفربك" و"التهريث" و"الصــخب" الذي أصــبي يؤثا حيوات المشــاهدات والمشــاهدين. ونشــير إلى هذه 

بة أو عناوينا تســـــتعمل النوعية من البرامث التي تتجه إلى شـــــّد المشـــــاهد)ة(، عادة ما تختا
ّ
ر عناوينا مرك

فيهــا اللغــة العــاميــة التي ال تكتفي بــذاتهــا فيتّم إضـــــــــــافــة كلمــة بــالفرنســــــــــيــة لهــا أو يكون العنوان ـكــامال 

  .23"بالفرنسية وكأن اللغة العربية غير قادرة على التعبير وعلى إنتاج المعاى

عالمي الذي يتضـــــــــّمن اإلثارة على اختيار أســــــــــماء البرامث ال تقتصـــــــــر فقط، صــــــــــناعة املحتوى اإل            

بة أو مرتبطة بالحس العام المشــــــــــترك ومثيراته
ّ
رويث أو بعبارات فيها ت باســــــــــتعمال عبارات غريبة أو مرك

، بل أنها تخلق أجواء فرجوية من خالل اســــــــتضــــــــافة جمهور مهّمته وترســــــــيخ الســــــــم القناة أو صــــــــاح ها

ء التي توحي للمتفرج بأنه بصـــــــدد مشـــــــاهدة مســـــــرحية أو مقابلة لكرة التصـــــــفيق وخلق حالة من األجوا

 Leالجدول التالي التصــــــــــّور  يبن. ويالقـدم. تتجـه هـذه البرامث إذن، إلى خلق مشــــــــــهـديـة فرجويـة متكـامـل

Concept  التي اتجهنا إلى متابعة برنامجين م ها بهدفالعام الذي تســــسند إليه هذه النوعية من البرنامث 

:المرأة في اإلعالم بصفتها موضوعتحليل صورة 

                                                           
 .58سابق، ص  فتحية السعيدي، مرجع 23 
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الجينيريك  الحقل الداللي لموسيقى الحقل الداللي لأللفاظ

 الصاحبة ةوالصور 

 ملمح المنشط استعدادات نفسية-نتظاراتا

 / قناة الحوار التونس ي اسم البرنامج: إنتي والموجيرة

  : اسم فيه دعوة للمشاركة والتقاسمإنتي

 ورقة مؤنثة لعبة "الكارطة" وهي لعبة شعبية منسشرة :املجيرة

 تحيل على صورة المؤنا كموضوع للعب الداللة الرمزية

 

موســـــــــــــيقي احتفـاليـة مع يشـــــــــــــد االنسبـاه،  إيقـاع

صــــــــــورة مصــــــــــاحبة للمنشـــــــــــط وهو يلقي بأوراق 

ــــأنــــــه بصـــــــــــــــــــدد توزععهــــــا على  لعبـــــة الكـــــارطــــــة وـك

المشـاهدين. وهذا يعكس تصّور مدروس يشد 

 تفرجانسباه الم

 

الجينيريك  بعد االستماع لموسيقس

وللمشهدية المصاحبة مع التحفيز على 

المشاركة من خالل عرض سيارة لمن 

 سيربي

يمكن أن ينخرط المتفرج ال شعورية في 

البرنامث ويمكن أن يقوم بإرسال اإلرساليات 

القصيرة لعّل الحظ يحالفه ويربي. هذا 

باإلضافة، لألجواء الصاخبة للجمهور 

 حاضر التي توحي بأجواء مفرحةال

 

 

-السعدينضال 

  ممثل

 / إذاعة إي آف آمRaf Magاسم البرنامج: 

بة من جزءين
ّ
 كلمة مرك

 هي الثالثة حروف األولى من اسم المنشط :Rafراف 

هو واحد هي الثالثة حروف األولى من المغنسيوم. : Magماغ 
من  %22من المعادن الستة األساسية التي تشكل 

ضروري إلنتاج الطاقة  . وهوالمحتوى المعدني للجسم
 ...من الغذاء وحرق الدهون 

 

أغنية معدة للبرنامث وصورة مصاحبة 

 للمنشط وهو وسط فيلق الكرونيكور 

 

 وبعد يتم الدخول لألستوديو

قين
ّ
ات ويتوسطهم -حيا يتحلق فريق المعل

 المنشط

 

 

الجينيريك  بعد االستماع لموسيقس

 المصاحبة  صورةولل

ثّمة رغبة في التعّرف على هذا الفيلق وعلى 

 ما يمكن أن يتضّمنه الحوار فيما بي هم

وفي كل الحاالت مضمون أغنية الجيريك 

 تحيل على أجواء خفيفة ومرحة  

 رفيق بوشناق

 

كرونيكور  20+ 

 بمالمح متنوعة

الجينيريك  الحقل الداللي لموسيقى الحقل الداللي لأللفاظ

 والصورة الصاحبة

 ملمح المنشط استعدادات نفسية-نتظاراتا

 فكرة سامي الفهري / قناة الحوار التونس ياسم البرنامج: 

تحيل الكلمة على الملكية الفكرية لصاحب الضمون : فكرة

وهي أيضا، ترويث وإشهار لشخص  فهي مرتبط باسمه إعالمي.

سم قد ارتبط بقضايا إعالمية صاحب القناة خاصة وأن ا

لت جدال واسعا. وقد يكون ربط البرنامث باسمه لغاية 
ّ
شك

 الترويث صورة المنتث لمضامين بدل المتهم 

 

موسيقي بسيط وصورة متحركة عليها  إيقاع

اسم البرنامث وإحالة على بالتو منقسم إلى 

قسم يتم من خالله الحديا مع الضيوف 

ا، قي وقسم ثالوقسم ثاني يحتله فريق موسي

 فيه الجمهور 

 

ال ش يء يمكن أن يشد االنسباه غير الدخول 

 الصاخب للمنشط

المنشط يستقل ضيوفه وهو يتحرك في 

اتجاههم وهذا يضفي حركية على البرنامث 

ز للمشاهد
ّ
 وهذا عامل محف

 

 

 الهادي زعّيم 

 قناة التاسعة/ 9أستوديو اسم البرنامج: 

 

استوديوهات قناة التاسعة وفي اسم يحيل على : 9استوديو 

 ذلك، ترسيخ السم القناة لدى المشاهد وترويث لها

لمنتث أو  وصور  إيقاع موسيقي صاخب

خدمات المسسشهرين الذين يمّولون البرنامث 

 ثم دخول صاخب لألستوديو.

 

 

 ور صالجينيريك ولل بعد االستماع لموسيقس

 المصاحبة 

 ثّم استعدادات نفسية تتكّون ألن الصور 

مرتبطة بحاجات أساسية وحيوية لإلنسان 

 )األكل + إقامة االفراح(

-سوسن معالج

 ممثلة

 

كرونيكور  20+ 

 بمالمح متنوعة

 

تحيل مختلد الحقول الداللية التي تضـــّم ها الجدول، على مثيرات نفســـية اجتماعية وعلى مضـــامين             

ز رغبات كامنة لدى 
ّ
أريد إبالغها للمتلقي. فهي تخلق اســـــتعدادات ودوافع نفســــــية للتقّبل، بمعاى آخر، تحف
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ا يفيد أن فكرة كل برنامث مبنية اإلنســــــان وتلّتي حاجة المشــــــاركة وتقاســــــم أجواء مرحة أو صــــــاخبة. وهو م

 على تصّور متكامل ومدروس بهدف خلق مناخ فرجوي أو ترفيهي جاذب للجمهور. 

 مترسخةتمثالت اجتماعية نمطية تعكس صور بناء فرجوي و  .2

 قصص وتمثالت؛ زوجة المستقبل والحاضر -المرأة .2.1

عناصر فرجوية متعّددة تنطلق من الصور على باي المشهد الفرجوي لبرنامث "انتي الموجيرة"               

الممثل وهو يستقبل أوراق لعبة الورق )الكارطة( في -المصاحبة لجينريك البرنامث المتضّمنة للمنشط

مشهد فرجوي قائم على الحركة وعلى إلقاء األوراق وتنظيمها وبعثرتها لتنتهي هذه المشاهد باستقبال 

الحصة الذين قدموا للبرنامث من أجل المشاركة في مسابقة  صاخب للجمهور يليه مباشرة استقبال ضيوف

قصد ربي جائزة تتمثل في سيارة. ينقسم الضيوف إلى أزواج تدخل للبالتو في مشهد صاخب هو ا خر. فكل 

زوج يدخل وهو يرقص على أنغام موسيقية أو أغاني صاخبة وفي إطار أجواء تحيل بشكل من األشكال على 

أربعة أزواج، قّدم زوج  19عدد  24ا التقليدية وم ها العصرية. فقد استقبلت الحصةرمزيات مختلفة، م ه

نفسه بطريقة خاصة به. فقد قدّم الزوج أول نفسه بشكل كانت تلتحد فيه الزوجة بغطاء نسوي تونس ي 

تقليدي معروف باسم "السفساري". فالزوجة تلبس لباسا عصريا )سروال وقميص في حدود الركبتين( 

ي رأسها والزوج قد حلق شعره بطريقة عصرية شبابية. أما صورة الزوج الثاني فهي تحيل على  ولك ها
ّ
تغط

شخصين يبرز بي هما فارق السن وتفاوت في الطول ملحوظ. يلي ذلك، زوج ثالا، وهرت فيها الزوجة وهي 

، فقد ا الزوج الرابعتلبس لباسا عصريا مع تغطية للشعر. وتتقارب مواصفات هذا الزوج مع الزوج األول. أم

 أثار صخبا كثيرا وهو يرقص مبرزا بعض الفنون الرياضية.

ترتكز تقديم الضيوف على التعّرف على األزواج األربعة من خالل عرض قصص التعارف قبل الزواج،           

 ةمع اعتماد المنشط على التركيز على بعض جوانب عملية التعارف. وتبرز من خالل هذه القصص مجموع

من الصور والتمثالت االجتماعية المرتبطة بسلوكيات وتصّرفات يسندها املجتمع لكل من الجنسين. ففي 

                                                           
 على قناة الحوار التونسي 2222-32-29بثت الحصة بتاريخ  24
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العرف االجتماعي، الرجل هو من يختار الزوجة وليس العكس، ولذلك، أثارت فكرة طلب المرأة الرجل 

زت عللزواج  حكا و جيجا وتركيزا من المنشط على هذ السلوك. وإنه على الرغم من أن 
ّ
لى الضيد قد رك

 أن الرواية في حّد ذاتها 
ّ
أن طلب زواجها من زوجها الحالي كان في قالب فذلكة عندما كانت صغير السن إال

تعّدإغيجابية نسبيا ألنه تساعد على تفكيك إحدى الصور النمطية التي تعطي للرجل حق االختيار وحق 

اءت في سياق تقليدي تمثل في اختيار العائلة لزوجة التوجه للخطبة. وإن ما يعيب هذه الصورة هو كونها ج

 المستقبل بعد أن ألغى الزوج زواجه من أخرى. 

رواية الزوج األول الذي تزوجا عن طريق الصدفة وبناءا على رغبة العائلة واختيارها ترّوج للزواج              

لة على الثقافة الجمعاوية التقليدي ولتدخل العائلة في الحياة الحميمية للزوج. وهي صورة دا

Communautariste  .التي يرتبط فيها الفرد بالجماعة )األسرة( التي يمكن أن تتدخل في أدق خصوصياته

عية وعلى التوجيه بوهي تنش ة تقليدية ال ترّبي األبناء على االستقاللية واالستقالل الذاتي بل تربيهم على الت

مشروعا اجتماعيا يخص المعاي بقدر ما هو مشروع العائلة الموسعة  وعلى الوالية، حتى أن الزواج ال يصبي

وفق تصّور نمطي للعالقات االجتماعية السائدة، واسسنادا على "رضاء الوالدين" بمضمونه الدياي 

كما وهرت صورة نمطية أخرى، وهو صورة تشّبه العالقة بين الزوجين النساء "باللباس من خالل  التقليدي.

قاء األول بالزوج أو الزوجة صورا "، أي التصقت به مثلها مثل لباس. عبارة لبستاي
ّ
عكس التعّرف على الل

اجتماعية متعّددة ومتنّوعة حول الذوات اإلنسانية التي تساى إلى بناء عالقات حميمية في ول مجتمع ما 

ة بتفصيالت التقليدية" "زال رهين العرف والتقاليد. فبرز صورة المرأة 
ّ
يد خالل العادات والتقالالمتمسك

 المظ"جهاز"،  وبكل تفاصيل ما يسمى الفترة التي تسبق الزوج
ّ
اهر لتبرز صورة المرأة التي ال ترى نفسها إال

االجتماعية المادية. كما قّدم الزوج كونه، ذاك الذي يقع عليه الِحمل والعبء االجتماعي بصفته "القوام" 

 ي للكلمة. على األسرة بالمعاى الدياي واالجتماع
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ة اختبار درجة التفاهم بين               
ّ
ارتكزت أس لة المسابقة التي توّجه بها المنشط لألزواج المسسابقين بتعل

الزوجين على اختيار مواضيع ال تخرج على الحس العام المشترك، وهي مواضيع تحمل صور نمطية مرتبطة 

ص في 
ّ
 مجموعة من الثنائيات هي: بتصورات سائدة عن المرأة وعن الرجل. وتتخل

 

في مقابل صورة الرجل الذي يتحّمل  تحب المظاهر االجتماعيةالتي  المرأة المسرفةصورة  -

 المصاريد الزائدة نسيجة ذلك السلوك، 

 صورة المرأة الغيورة مقابل صورة الزوج الذي يعاقب جّراء الشك -

 هصورة المرأة ال تقّدر قدرات الزوج وتطلب منه ما يفوق طاقت -

 صورة المرأة "االنفعالية" التي ال تثق بالرجل وترد الفعل بسرعة -

كة" التي تخنق الزوج مقابل وتتصّرف بعدوانية -
ّ
 صورة المرأة "المتمل

ل أنساقا ثقافية  تتجذر هذه الّصور في املخيال الجماي          
ّ
وهي صور ترسبت على مّر السنين وأصبحت تمث

ي أو التي تعمل بشكل واعوسائل اإلعالم تتداول من جيل إلى آخر عبر عملية التنش ة االجتماعية ومن خالل 

 بما تتضّمنه من معاني تحيل على ما هو ثابت ومترس  ثقافيا. صور نمطية ال غير واعي على نشر مجموعة من

 

 أو المرأة كش يء للزينة المرأة الموضوعصورة  .2.2

اإلعالمي الترفيهي القائم على اإلثارة على خصائص محّددة، م ها اختيار  املحتوى  ةصناعتخضع               

قين
ّ
ل مشاهد فرجوية في بالتو تلفزي يفترض أن عدد من المعل

ّ
ات -وجوه نسائية ورجالية تثير الجدل وتمث

 -لهم
ّ
 أن هذه النوعية من البرامث ترك

ّ
ل مشغال اجتماعيا. إال

ّ
 زهن دور التعليق على مواضيع وا حة وتمث

على مضامين باهتة وسطحية أو على مشاهد تمثيلية يكثر فيها التهريث وافتعال المواقد والمشاهد وفق 

جه مثال، برنامث استوديو 
ّ
قين وهو متأثر  9سيناريو معد سلفا. فقد ات

ّ
إلى اختالق مشهد يظهر أحد المعل
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ق به زمالئه في محاولويبكي كتعبير منه عن ألم فقدان األب. برز الموقد سخيفا جدا خاصة عند
ّ
ة ما تحل

 لمواساته وسط أجواء "مقهى" انفعل زبائنه ألمر ما. 

من بين الخصائص األخرى لمثل هذه النوعية من البرامث هو اختيار ممثلين وممثالث ويوتوبير              

قات أو باألحرى دور المهرجين والمهرجات الذين
ّ
قين والمعل

ّ
اولون واللواتي يح وانستغراموز للعب دور المعل

ممثلة هي في أغلب األحيان سلبية وباهتة ومهمتها الرئيسية  9جلب انسباه المتلقي. وينشط برنامث استديو 

 م هن دورا محّددا.-الربط بين ثمانية كرونيكور لكل م هم

 المتدخلين" هو أحد أساليب اإلثارة، إذ تنقلب الحصة إلى تبادل االنفعاالت بين Clasch"الكال           

أما ما يسّمى مواضيع فهي تقتصر على كلمة، من نوع "الحب، الصداقة، المكتوب، الخيانة، والمتدخالت. 

قين
ّ
ات التفاعل سواء بمقطع أغنية أو بأي حركة أو كلمة -ال ( تلقي بها المنشطة وتطلب من فيلق المعل

النوعية من البرامث من أكثر البرامث كانت. وععقب ذلك، تصفيق من الجمهور. وما يشار إليه هو أن هذه 

 ال-الموضوعالتي تمّرر عديد الصور النمطية السائدة حول المرأة والرجل. هذا إلى جانب، صورة المرأة 

المرأة الذات التي تعّبر ع ها الكرونيكورات من خالل لباسهن وطريق زينتهن وأسلوب كالمهن وتعاملهن في 

شخصية، ال قضاياالبالمرأة التي تهتم صورة بية جدا للمرأة. ويرسخن البرنامث. فهن يعّبرن عن صورة سل

ما أن ك والمهتّمة بجسدها بصفته موضوعا لإلغراء أو سلعة معروضة في السوق. والهامشية، والسطحية، 

يؤسس إال للسسطيي والتجهيل وتكرعس كل المظاهر ال  في مثل هذه البرامث سطحيةالمواضيع تناول ال

 تهنعن مكانصورة متوازنة عن النساء و عكس السلبية السائدة. هذا إلى جانب أنها برامث ال تالسلوكية 

بة أصبحت في ارتفاع مستمر لهثا وراء نس . كما أن لهذه الصورة الباهتة للمحتوى اإلعالمياالجتماعين ودوره

 ي مدونات السلوكالمشاهدة على حساب مضامين جادة وعلى حساب مبادئ وقيم مهنة اإلعالم المثبتة ف

التي تكّرس مظاهر لتصّورات وتمثالت هذه النوعية من البرامث اإلعالمية كما أن  وفي كراسات الشروط. 

ل عائقا حقيقيا في مجال ال هوض وبأوضاع النساء 
ّ
اجتماعية ولنظرة سائدة في املجتمع، أصبحت تمث

م رئيسية التي تساهم في تعطيل التقدواالعتراف بحقوقهن وتطوير صورهن. فهي بمثابة أحد العوامل ال
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والتطّور، على اعتبار أن تطور الثقافة االجتماعية واسسبطان القيم الحقوقية وثقافة المساواة مرتبطة 

بدرجة وثيقة بتطور مكانة النساء وبالصور اإليجابية المرتبطة بمختلد أدوارهن في املجتمع وفي املجال 

  العمومي.

ذه البرنامث مثاال حيا عن فضــــــاء للترويث لصــــــور نمطية وســــــلبية عن النســـــــاء فإن دورها وإذا كانت ه           

ق األمر بعملية التنشـــــــ ة االجتماعية التي تعتبر وســـــــائل اإلعالم أحد مؤســـــــســـــــتها. فما من 
ّ
أخطر عندما يتعل

تماهي لشــــك، أن وســــائل اإلعالم تســــاهم في تشــــكيل الصــــور املخيالية عند األطفال كما أنها مجال وفضــــاء ل

يمثل التماهي عملية اســـسيعاب لمســــالك ا خر. ويتّم ذلك، بصــــفة غير واعية وغير إرادية. عند المراهقين. و 

جــاهــات "و
ّ
ق علمــاء النفس على هــذه العمليــة أهميــة كبرى، ألّنهــا تســـــــــــاهم في تــأســــــــــيس األنــا وفي بلورة ات

ّ
يعل

يـة أو هّويـة، متفـاوتة من حيا األفراد، إذ يســــــــــتعين الفرد بـأواليـة تســــــــــام تسيي لـه التـدّرب على  اكسســــــــــاب إنّ

م طــاب التمييز كمــا أن خ .25وذلــك لحلول مقــام المثــالي الّنموذجي في مت هــا"… الواقعيــة واإليهــام ال يتجســــــــــّ

طر هذا الخطاب غير اللفظي، هو األخ. و في فعل الكالم أو الكلمة بل يتجاوزه إلى الخطاب غير اللفظي  فقط

مر ي ليجســم بشـكل كلي الهيمنة الذكورية ويكّرســها فتصـبي شــكال من أشــكال ألنه يمر بشـكل ســلسـل وغير 

. وهو ما يجب أن تنسبه هياكل المهنة اإلعالمية وتشــتغل عليه مع نظرائها من الممارسـة المشـرعنة والعادية

خالل نشـــــر الوعي بالحقوق اإلنســــــانية بشــــــكل عام وثقافة المســــــاواة بشــــــكل خاص، بما يســــــتجيب لجوهر 

 لتي تمثل العمود الفقري للشرعة الدولية ولثقافة حقوق اإلنسان الكونية.الحرية ا

 

 مقترحات وتوصيات .3

يتعّين على النقابة الوطنية للصـحفيين التونسـيين أن تلعب دورا أكثر فاعلية في مجال التحســيس والتوعية 

ل نمطية الســــــــــلبية حو من اعتبـار الصــــــــــور الانطالقـا إنـه و بـالحقوق اإلنســــــــــانيـة وبمقـاربـة النوع االجتمـاعي. 

                                                           
، 3998المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ج.ب.هوق، د. ليفيك، إ. موران، الجماعة السلطة واالّتصال، ترجمة نظر جاهل،  25

 .15ص 
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سلط كافة أشكال العند المل المعين والحاضـنة الرئيسية بصـفتهالعند الرمزي  شـكال من أشـكالالنسـاء 

العند الرمزي الممارس عبر وســــــــــائل اإلعالم نحو مقـاومـة  دولـةالـ توجـه وانطالقـا، من عـدمعلى النســــــــــاء، 

 ولغاية تحسين صورة المرأة في اإلعالم ومضاعفة العمل حول هذا الموضوع، فإّنه مطروح على النقابة: 

 

العمل على بلورة ميثاق وطاي لتحسين صورة المرأة في وسائل اإلعالم بالتعاون مع الهايكا والمؤسسات  -

مالت قبل العاملين والعاات والشركاء الدوليين واعتماده كوثيقة توجهية من -اإلعالمية والصحفيين

 في القطاع وخاصة صناع املحتوى بكافة أصنافه

إدراج موضوع العند الرمزي وصورة المرأة ضمن وحدة الرصد التابعة للنقابة واالشتغال عليه مع  -

 شركائها وإصدار المؤشرات الدالة بغاية التعديل الذاتي

اية التحسيس بضرورة نشر صور خلق شبكة مع شركائها من الجمعيات الحقوقية والنسوية بغ -

 متوازنة للنساء ومعاضدة الجهود الرامية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء

العمل على بلورة سياسات عمومية إعالمية قائمة على احترام حرية اإلعالم واستقاللية المؤسسات  -

 العمومية ومكافحة لنشر الصور النمطية عبر وسائل اإلعالم 

ى إدراج التربية على وسائل اإلعالم كمشروع مهم يساعد الناش ة على فهم الصورة دون أن العمل عل -

 يتأثر بها ويتماهى معها.

توحيد الجهود مع الهايكا من أجل مزيد دعم التعديل الذاتي ودعم التدريب حول مقاربة النوع  -

 االجتماعي

 النمطية والتمثالت السلبية على ال هوض بأوضاعتكثيد عمليات التحسيس حول آثار ترويث الصور  -

النساء وعلى الجهود المبذولة في مكافحة التمييز من قبل الجمعيات والمنظمات الدولية والدولة
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