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الملخص:

نسعى من خالل هذه الدراسة إىل معرفة التمثالت االجتماعية -كشكل من أشكال املعرفة الفردية واجلماعية –
لألم املثالية يف اجملتمع العريب من خالل برنامج تلفزيوين حواري عريب يعرض على قناة  mbc1ومن النتائج اليت توصلت
اليها هذه الدراسة هي :الربنامج يعكس احلميمية بعيدا عن التخصص واملهنية ،حيث يكتفي بسرد التجارب واملشاعر
وعرض جمموعة من النصائح واالرشادات اليت جيب ان تتبعها أي ا مرأة لكي تكون أما مثالية ،بعيدا عن فكرة كيف هي
هذه املرأة العاملة اليت اصبحت أم ،معظم مضام ني وسائل اإلعالم العربية تعكس االهتمامات واألدوار التقليدية للمرأة،
فهي األنثى املهتمة بالطبخ واألزياء والتجميل واإلجناب والعالقات األسرية السطحية ،وهي مشغولة باملظاهر والشكليات.
كلمات مفتاحية :التمثالت االجتماعية ،املرأة ،األم املثالية ،اجملتمع العريب
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Abstract:
The social representation of ideal woman in Arabic talk-show The present
study addressed the issue of social representation to the subject of
idéal mother in Arab society through an Arabic talk show on MBC1 . The
result of this study are :
The program reflects intimacy away from specialization and
professionalism where simply listing experiences and feeling and offer a
set of advice and guidance ,which should be followed by any woman to be
ideal mother away from the idea of how this working woman became a mother
.
Key words: social representation, woman, ideal mothers, Arab society.

 .1إشكالية الدراسة:
تواجه املرأة العربية حتديات كبرية عل مستوى االقتصادي واالجتماعي والسياسي والتقين ،وحىت تتمكن من
االلتحاق بعملية التنمية وحتقيق مستوى معيشي أفضل يتطلب منها جهودا كبرية يف إدارة واستغالل قدراهتا العملية
واملهنية ملواجهة اجملتمع بكل حتدياته ،ومع التطورات االق تصادية واالجتماعية والسياسية املتسارعة يف املنطقة العربية،
أخدت األوضاع تتغري وأصبحت حقوقها وأوضاعها االجتماعية تفرض نفسها وحتتل موقعا بارزا ،ولكن رغم ذلك
توجد معوقات للحد من نشاطها وهو سيطرة العادات والتقاليد االجتماعية ذات النظرة السلبية هلا واليت حتمل
م فاهيم منطية ألدوارها يف اجملتمع أدت إىل تكوين نظرة دونية للمرأة باإلضافة إىل التنشئة االجتماعية للنشء الصغري
على هذه األطر السلبية ومن مث يأيت دور الرتبية والتعليم ووسائل اإلعالم يف ترسيخ النظرة املتدنية لوجود املرأة
وأدوارها يف اجملتمع وتضييق تلك األدوار يف إطار اإلجناب والعمل املنزيل و دورها كأم يف اجملتمع.
سنحاول من خالل هذه الدراسة تسليط الضوء على التمثالت االجتماعية لألم املثالية يف اجملتمع العريب من
خالل حتليل مسيولوجي حللقة من برنامج كالم نواعم وذلك من خالل طرح التساؤل التالية:
ما هي التمثالت ا الجتماعية لألم المثالية في المجتمع العربي من خالل برنامج كالم نواعم؟
 .2أهداف الدراسة:
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التعرف على الكيفية اليت تقدم هبا املرأة العربية يف االعالم العريب.الكشف عن التمثالت االجتماعية لألم املثالية من خالل برنامج تلفزيوين.حماولة التعرف على التمثالت االجتماعية لفكرة دعم الرجل لالم املثالية يف اجملتمع العريب. .3تحديد المفاهيم:
 1- 3التمثالت االجتماعية" :هي نظام ادراكي معريف يتيح للفرد عملية إدراك الواقع وفهمه وتفسريه( ".سعيدة،
 ،2016صفحة )54
 2- 3برنامج تلفزيوين" :هو فكرة أو جمموعة أفكار تصاغ يف قالب تلفزيوين معني ،باستخدام الصورة والصوت
بكامل تفاصيلها الفنية لتحقيق هدف معني( ".الشمريي)،
 .4التعريف بالحصة التلفزيونية كالم نواعم:
برنامج حواري نسائي يعرض على قناة ام يب سي منذ عام 2002ويعترب الربنامج النسخة العربية من
الربنامج األمريكي . THE VIEWالربنامج تقدمه جمموعة من نساء (اعالميات ،كاتبات ،مدربات حياة)...
يناقشن قضايا النساء واجملتمع ،يهتم هذا الربنامج بالكثري من القضايا العائل ية واالجتماعية واليت هتم املرأة العربية وهو
برنامج ذو شعبية كبرية يف الوطن العريب( .نواعم)2018/03/02 ،
 1.4لمحة عن الحلقة  :عرضت احللقة يوم  29أكتوبر  ،2017عددها  ، 495مدة احللقة ساعة و 6دقائق،
مقدمات الربامج هن مهرية عبد العزيز ،هالة كاظم ،مىن سليمان ،مسر املقرن( .نواعم ،حللقة -- 495-ما -معىن -
أن -تكون -األم --مثالية -وهل -تلقى -الدعم -من -الرجل -واجملتمع)2018/03/02 ،
تتناول احللقة موضوع املرأة ودورها كأم يف اجملتمع وهل تلقى الدعم من الرجل واجملتمع على حد سواء،
ومتحور النقاش بني النواعم حول سؤال يطرح نفسه وهو "ما الذي تغري يف دور األم بني األمس واليوم؟" ويف هذه
متزوجة وأم
احللقة استضافة مذيعات الربنامج كل من الكاتبة والناشطة االجتماعية السعودية "مها الوابل" – ّ
(متزوجة وأم لطفلني) ،ومن األردن زينب شعبان أو
مجعية "سند" لبىن ّ
عز الدين ّ
عاملة (خلمسة أطفال)  ،رئيسة ّ
كأمهات ،كج ّدة مع أحفادها وكأم
جتارهبن
اجل ّدة «زوزو» (لديها  7بنات وصيب و 16حفيد) ويناقشن
ّ
اخلاصة ّ
ّ
عاملة ،كما استضفن موظف من األردن ليمثل اجلنس اخلشن وقذ تطرق ملوضوع مساعدة زوجته يف اعمال املنزلية.
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 .4منهج الدراسة :نظرا لطبيعة موضوع حبثنا اليت تطلبت منا استخراج التمثالت االجتماعية من برنامج
تلفزيوين حواري ارتأينا استخدام املنهج السميولوجي الذي يعرف على " :أنه يدرس العالمات واإلشارات
والرموز واأليقونات البصرية كما تسند السميولوجيا منهجيا إىل عملييت التفكيك والرتكيب" (محراوي،
 ،1997صفحة )89
 .6نتائج الدراسة:
 1- 6برنامج كالم نواعم ال يعلن عن توجه إيديولوجي واضح وذلك بإتباع فكرة تعدد املذيعات الذي يضعف
مستوى التقمص عند املتلقي ويشوش عليه توجه الرسالة اإلعالمية املرجوة من هذا الربنامج.
 2- 6الغموض يف الرسالة يعكسه الفضاء الذي تشغله املذيعات يف أرائك منفصلة كل مذيعة بعيدة عن األخرى
بشكل يؤثر على إدراك الصورة والفكرة كوحدة.
 3- 6فضاء الربنامج يعكس احلميمية بعيدا عن التخصص واملهنية ،حيث يكتفي بسرد التجارب واملشاعر وعرض
جمموعة من النصائح واإلرشادات واإلجابات عن سؤال ملاذا تغري دور األم وربطه بطريقة مباشرة بعمل املرأة خارج
البيت .بعيدا عن فكرة كيف هي هذه املرأة العاملة اليت أصبحت أم (طريقة تفكريها مباذا تشعر حيال جتربة األمومة
كإمرأة ماكثة يف البيت أو عاملة) اثارة النقا ش حول ما هو موجود وليس ما جيب ان يكون"التعرف على الذات"
البحث عن املعىن واثارة ذلك العمل الذهين عند املتلقي.
 5- 6استخدام إسرتاتيجية اإلقناع بإمالء مجلة من النصائح اليت جيب ان تتبعها أي امرأة لكي تكون أما مثالية.
 4- 6نالحظ من خالل خطاب اإلعالميات أهنم استخدموا إسرتاتيجية ترتكز على جمموعة من املؤشرات اليت
ترتكز على اجلانب الوجداين أكثر مما هو منطقي هذا مما يضخم عمل الوظيفة الالشعورية لإلسقاط كل ما هو سليب
على منوذج األم العاملة اليت ال تشبه هؤالء املذيعات وال املدعوات (موقف املدافع).
 6- 6غياب التحليل املوضوعي لوظيفة األم داخل اجملتمعات العربية أضعف حلد بعيد حتقيق فكرة اثارة التفكري
الناقد عند املتلقي (املشاهدة العربية) .وحصر دورها يف أن تكون مثالية.
 7- 6توظيف مناذج من أمهات من املستوى الدخل العايل ،وعذم التطرق إىل مناذج من املستوى الضعيف.
 8- 6حصر دعم الرجل يف البيت يف الطبخ وغسل الثياب.
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 9- 6اختصار دور األم واألب يف قيامهم مبهام حمددة تتمثل يف إعداد الطعام وتدريس االطفال -عند املثقف
العريب -اعادة تسويق لفكرة األم املثالية يف اجناز هذه املهام وقياس انفتاح الرجل يف مساعدة زوجته يف اعداد الطعام
= سطحية يف تناول املوضوع ختتصر مستوى النضج الثقايف عند األسرة العربية.
 10- 6إثارة موضوع الصراع بني األجيال يف الرتبية ،مع تقدمي منوذج أمهات األمس أحسن من أمهات اليوم.
 11- 6إن معظم مضامني وسائل اإلعالم العربية تعكس االهتمامات واألدوار التقليدية للمرأة ،فهي األنثى املهتمة
بالطبخ واألزياء والتجميل واإلجناب والعالقات األسرية السطحية ،وهي مشغولة باملظاهر والشكليات.
 12- 6تصور هذه املضامني املرأة على أهنا عاطفية شديدة احلساسية غري قادرة على التفكري السليم أو اختاذ
القرارات وأخذ زمام املبادرة ،كما أن صورة الذات عندها سلبية تتمثل باالستسالم لصورة الرجل.
 13- 6تفتقر هذه املضامني إىل معاجلة حقيقية ألوضاع املرأة العربية وقضاياها ومهومها اجلوهرية يف اجملتمع ،فالرتكيز
يكون عادة على القضايا ذات الطابع العاطفي والعالقات مع الرجل ومع األوالد والوالدين.
 15- 6املرأة العربية الفقرية والكادحة واملناضلة والبسيطة مهملة يف وسائل اإلعالم العربية.
 14- 6تركز وسائل اإلعالم اجلماهريية على النساء الناضجات الشابات والنساء يف املدن واملنتميات إىل الطبقات
الوسطى والعليا.
 16- 6معظم وسائل اإلعالم العربية ال تعكس أي دور للمرأة العربية أو تطلعاهتا يف عملية التنمية وتعجز عن
مواكبة تطور املرأة العربية.
 17- 6يصور اإلعالم العريب عادة املرأة العاملة املتعلمة على أهنا جمردة من مشاعر األمومة أو األنوثة ،مغرتبة عن
العادات والتقاليد ،ويف صراع دائم ال ينتهي إال بعودهتا إىل البيت.
 .7خاتمة:
تساهم وسائل اإلعالم العربية يف التسويق الرمزي للصورة الدونية للمرأة العربية ويتضح ذلك يف استعراض
اجلنس اخلشن كرجل املهمات الصعبة وهذا ما يعكس التمثل الذهين للفرد العريب على أن الرجل يساهم يف التنمية،
بينما يستعرض دور األنثى يف مهام الطبخ واألزياء والتجميل واإلجناب وهذا يعكس التمثالت اليت تقلص دور املرأة
يف األمور السطحية وإقصاءها يف أدوار التنمية.
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