
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

2.14=  1027 لعام معامل التأثير العربي                                                                                                                        
 8102 يىَيى / أبريم  - عشر انتاسعانعدد  - انسادستانسُت    - دوريت عهًيت يحكًت تصدرها انجًعيت انًصريت نهعالقاث انعايت

 

 
  

  ٍحتهُم َقذٌ نظبهرح اإلقصبء انريزٌ -انسُبسٍ نهًرأح يف انتهفزَىٌ انعًىيٍ اجلزائرٌ احلضىر اإلعالي 

 

 9ص  ... (3الجزائر جامعة ) رضوان بو جمعة /د.أ                                                                         
 (3الجزائر جامعة )راجعً عٌشوش                                                                                

 

 ٌاألخجبر انسهجُخ عهً شجكبد انتىاصم االجتًبعٍ وعالقتهب مبستىي انقهق انسُبسٍ نذي انشجبة انسعىد 
 دراسخ يُذاَُخ عهً عُُخ يٍ انشجبة اجلبيعٍ        

 
 
 

 33ص   ... (اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة ) سعود آلسعد بن سعود بن محمد  /دم.أ.                                   
                                                        

 

 ىطٍ انعريبأثر اإلعالو املقروء عهً يُظىيخ انقُى يف ان 
     

 73ص   ... (البحرين -الجامعة الخليجية ) أ.م.د/ صابر حارص محمد                                                               
 

 ُىَخ نهًُتج عتأثري استخذاو يفهىو انعالقبد انعبيخ انتسىَقُخ عهً انقًُخ امل 
                                                                  دراسخ عهً عًالء شركبد األنجبٌ انعبيهخ يف انسعىدَخ

 93ص( ...  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة ) حمد بن ناصر الموسى /د                                             
 

 
 

  ثبنقُىاد انفضبئُخ املتخصصخ نطفماملعبجلخ اإلعاليُخ نهقضبَب انصحُخ وانجُئُخ ثبحلًالد اإلعاليُخ املقذيخ                   
 يب قجم املذرسخ

 323ص( ...  أم القرىجامعة ) إٌمان فتحً عبد المحسند/                                                                       

 ( بور سعيدجامعة ) سلوى علً الجٌارد/                                                                             
 

 

 دراسخ يُذاَُخ -نغتهى انعرثُخ عهً  واَعكبسهثبنهغخ اإلجنهُزَخ  تقُُى انشجبة نذراسخ ختصص اإلعالو  

 367ص...   (اإلمارات - للعلوم والتكنولوجيا العينجامعة ) د/ مٌرهان محسن طنطاوي                                       
 

 شرعُخ شرعُخ وسبئم اإلعالو                                                                                

 203ص( ...  المغرب - عبد المالك السعديجامعة ) د/ عبد السالم أندولسً                                                        

 دراسخ تطجُقُخ عهً اجلًهىر - انعبيخ انعالقبد يطجىعبد فبعهُخ 
 233ص( ...  جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) صقر علً الرحمن عبد رلى                                                        

 :رسبئم عهًُخيهخصبد 
 

 فبعهُخ استخذاو أسبنُت االتصبل انتسىَقٍ املتكبيم يف يصر 

 وحتهُهُخ عهٍ عُُخ يٍ انشركبد انىطُُخ ويتعذدح اجلُسُبددراسخ يُذاَُخ  

 237ص   ( ...األزهرجامعة ) محمد حسنً حسٌن محروس                                                               

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

                                                                                           

 

 اٌشجىخ اٌمىِيخ ٌٍّعٍىِبد اٌعٍّيخ واٌتىٕىٌىجيخ
  

 @  8102جّيع اٌحمىق ِحفىظخ 

 

 جملة

 حبوث العالقات العامة
 الشرق األوسط

http://www.epra.org.eg/
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     ا  ّب  ِ  جخ و م ب ٌتب    اٌح ىي  ٍ    جخ   تب  جبِع  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهليئة العلمية
 

 علً السٌد عجوة /.دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 منى سعٌد الحدٌدي /أ.د
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون المتفرغ بكلية اإلعالم 

  

 ٌاس خضٌر البٌاتً /أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                        
                    

  

 حسن عماد مكاوي /أ.د
 جامعة القاهرة - كلية اإلعالمل السابقعميد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون                      

  

  نسمة ٌونس /أ.د
    كلية اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزيون  أستاذ                             

  

 محمد معوض إبراهٌم /أ.د
 وعميد معهد الجزيرة العالي لعلوم اإلعالمأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 
  

 سامً السٌد عبد العزٌز /أ.د
 لكلية اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعميد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسويقية 
  

 عبد الرحمن بن حمود العناد /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب                    

  

 محمود ٌوسف مصطفى عبده  /أ.د
 جامعة القاهرة -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل السابق كيلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع   /أ.د
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلية اإلعالم                                  

        

  

 شرٌف دروٌش مصطفى اللبان /أ.د      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  كلية اإلعالموكيل  – أستاذ الصحافة

 

 أ.د/ جمال عبد الحً عمر النجار
 األزهرجامعة  -لبنات الدراسات اإلسالمية ل اإلعالم بكليةأستاذ 

 

 هللابركات عبد العزٌز محمد عبد  /أ.د      
 جامعة القاهرة -للدراسات العليا والبحوث  كلية اإلعالموكيل  – اإلذاعة والتلفزيونأستاذ 

  

 حسن علً محمد علً /أ.د
 جامعة المنيا -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون ورئيس قسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 عابدٌن الدردٌر الشرٌف /أ.د
  ليبيا -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  

  محمود حسن إسماعٌل /أ.د                              
 جامعة عين شمس -معهد الدراسات العليا للطفولة  - اإلعالم وثقافة األطفالأستاذ                

 
  

 حمدي حسن أبو العٌنٌن /أ.د
 أستاذ اإلعالم وعميد كلية اإلعالم واأللسن نائب رئيس جامعة مصر الدولية                     

      

  

 عثمان بن محمد العربً /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 ولٌد فتح هللا مصطفى بركات /أ.د
 القاهرة  جامعة -الطالب و التعليم ووكيل كلية اإلعالم لشئونأستاذ اإلذاعة والتلفزيون                    

  

  تحسٌن منصور رشٌد منصور /دأ. 
 األردن -جامعة اليرموك بأستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 محمد عبد الستار البخاري /أ.د
  

 بروفيسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاية، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية األوزبكية 
  

 علً قساٌسٌة     /أ.د 
  

 3جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

 رضوان بو جمعة /أ.د
 جامعة الجزائر -علوم اإلعالم واالتصال أستاذ اإلعالم بقسم 

 

 

 

 يجهت بحىث انعالقاث انعايت انشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت عهًيت يحكًت

 

 2018 ٌونٌو/  أبرٌل - السادسةالسنة  - عشر التاسعالعدد 
 

 

 يؤسسها 

 رئيس يجهس اإلدارةو
   

 حاتى يحًد عاطف /د

 EPRA ئيس  
  

 رئيس انتحرير

 انسيد عجىةأ.د/ عهي 

   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ واٌعّيد   

 ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ اٌمبه ح 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اٌعٍّيخ ثـ
                 

 انتحرير ايديـر

 / يحًد يعىض إبراهيىأ.د 

   تب  اإل الَ ثجبِعخ  يٓ شّس   
 واٌعّيد ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ  يٕب 

  EPRAاال تشب  خ ثـ ئيس اٌٍجٕخ 
 

 يحًىد يىسف يصطفى / .دأ

واٌىويً اٌسبثك ثىٍيخ اإل الَ  اٌعاللبد اٌعبِخ  تب     
 ٌشئىْ خدِخ اٌّجتّع و ّٕيخ اٌجيئخ

 جبِعخ اٌمبه ح 

 

 يساعدو انتحرير                   

 د/ رزق سعد عبد انًعطيأ.
  

  ثىٍيخ اإل الَ وا ٌسٓ   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ 
 جبِعخ ِ   اٌدوٌيخ 

 
 / ثريا يحًد انسُىسيأ.و.د

 و ئيس لسُ اٌعاللبد اٌعبِخ ثىٍيخ اإل الَ ِشب ن  تب  
 ( ث ) – جبِعخ اٌغ   

  

 د/ سهاد عادل يحًد
 ثىٍيخ اآل اة  تب  ِسب د اٌعاللبد اٌعبِخ 

 (اٌع اق) –اٌّستٕ   خ جبِعخ اٌ
  

 اٌد/ َصر انديٍ عبد انقادر عثً  
وٍيخ اإل الَ واٌعٍىَ      تب  اٌعاللبد اٌعبِخ اٌّسب د 

 (جبِعخ  جّبْ )اإلِب ادث اإلٔسبٔيخ
  
 

 عهي حسيٍ انًيهي
 ِدلك اٌٍغخ اٌع ثيخ 

  EPRAثـ اٌثمب يخ ئيس اٌٍجٕخ 
 

 بدرعهي حًد أ
 ِدلك اٌٍغخ اإلٔجٍيز خ 

 

 انًراسالث

 انجًعيت انًصريت نهعالقاث انعايت

 اٌع ثيخجّهى  خ ِ   
 اٌدل  -اٌجيزح 

 شب ع  حّد اٌز بد 8 -ثيٓ اٌس ا بد 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

http://www.univie.ac.at/
http://www.jprr.epra.org.eg/Admin/browsers/FileImageFolder/Files/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%20%D8%AF%20.%20%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86.pdf


1028انجًعيت انًصريت نهعالقاث انعايت © حقىق انطبع   

 جّيع حمىق اٌطجع ِحفىظخ.

 

 

 

 

 

 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 للجمعية المصرية للعالقات العامة

 

 

ــ   ت ــّٕهب       ــىا  اٌت ــٓ اٌّ ــٓ إٌبشــ د ا ــتوداَ  ت ِ ــ  ي ْ خطــ  ِ ال  جــى د  وْ اٌح ــىي  ٍ
هــ ٖ اٌّجٍــخد  و ا تٕســبخهب  و ٔمٍهــبد وٍيــب  و جزئيــبد  ــ   ت شــىً وثــيت و ــيٍخد  ــىا  ثط  مــخ 
يٌىت ؤيـــخ  و ةٌيـــخد ثّـــب  ـــ   ٌـــه اال تٕســـبا اٌفى ـــىا ا  د  و اٌتســـجيً  و ا ـــتوداَ  ت ٔ ـــبَ 

 وــز ٓ اٌّعٍىِــبد وا ــت جب هبد و طجـــك جّيــع اٌشــ وق وا حىــبَ واٌمــىأيٓ اٌدوٌيـــخ ِــٓ ٔ ــُ 
  يّـــــب  تعٍـــــك ثبٔتهـــــبن حمـــــىق إٌشـــــ  واٌطجـــــع ٌٍٕســـــوخ اٌّطجى ـــــخ  و اإلٌىت ؤيـــــخ.

 

 اٌت ليُ اٌدوٌ  ٌٍٕسوخ اٌّطجى خ                                                                      
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 االفتتاحية

تواصل صدور ي – م3102ومنذ بداية إصدارىا في أكتوبر/ ديسمبر من العام  السادسفي العام      
عشر عدًدا متتابعة تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة  ةثمانيأعداد المجمة بانتظام ليصدر منيا 

  ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
المجمة أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط وبما أن     

العممية بأكاديمية البحث العممي تصدر عن الجمعية المصرية لمعالقات العامة )عضو شبكة الجمعيات  -
وجد فييا األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجيم لممجتمع العممي بكافة مستوياتو  -والتكنولوجيا بالقاىرة(

ضالتيم لمنشر عمى النطاق العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في 
مت المجمة عمى أول معامل تأثير عربي فقد تحص   لكتروني.ىذه الدول وكذلك من خالل موقعيا اإل

(AIF)  لمدوريات العممية العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( عمى مستوى الجامعات والمؤسسات
، والمعامل تابع لمؤسسة النشر األمريكية 0.24بمعدل =  التي تصدر محتوى بالمغة العربيةالعممية 
 الجامعات اتحاد وبرعاية Natural Publishing Sciences العموم الطبيعيةدار نشر ( (NSPالعالمية 

دار  - EBSCO HOSTضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية )حالًيا مفيرسة المجمة و  .العربية
 (.العبيكان - المنظومة

 

الدراسات نقدم لمباحثين في  - السادسةفي السنة  والثاني - عشر من المجمة التاسعوفي العدد     
والمساعدين كذلك  المشاركينألساتذة لو  لألساتذة اإلعالمية والميتمين بيذا المجال بحوثًا ورؤى عممية

مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء ىيئة التدريس لمتقدم لمترقية أو  ،الباحثين
 .والماجستير الباحثين لمناقشة الدكتوراه

من  –رضوان بو جمعةد/ أ.: لكل من 2جامعة الجزائر من امقدمً  مشترًكا ثًانجد بحففي البداية       
الحضور اإلعالمي السياسي لممرأة "عن: دراسة  اقدم انذموال، )الجزائر(من  راجعي عيشوش، (الجزائر)

 ".في التمفزيون العمومي الجزائري تحميل نقدي لظاىرة اإلقصاء الرمزي
 من -اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة  –سعود بن محمد آل سعودسعد بن  /دأ.م.: أما      

األخبار " ميدانية عمى عينة من الشباب الجامعي  بعنوان: فقدم دراسة( المممكة العربية السعودية)
  ".  السمبية عمى شبكات التواصل االجتماعي وعالقتيا بمستوى القمق السياسي لدى الشباب السعودي

أثر دراسة عن: " ،(مصر)من  - الجامعة الخميجية بالبحرين –صابر حارص محمدد/ أ.م. وقدم:     
 ".اإلعالم المقروء عمى منظومة القيم في الوطن العربي

المممكة )من  -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  – حمد بن ناصر الموسىد/  قدمبينما      
تأثير استخدام مفيوم  عن: " األلبان العاممة في السعودية عمى عمالء شركات دراسة ،(العربية السعودية

 ."العالقات العامة التسويقية عمى القيمة المعنوية لممنتج



دراسة مشتركة  تقدم( مصر)من  - أم القرىجامعة  – إيمان فتحي عبد المحسن حسيند/ أما       
المعالجة اإلعالمية لمقضايا  " عن: )مصر( من –جامعة بور سعيد  –د/ سموى عمي إبراهيم الجيار مع 

 ".الصحية والبيئية بالحمالت اإلعالمية المقدمة بالقنوات الفضائية المتخصصة لطفل ما قبل المدرسة
 

        بحثًا بعنوان:  ،(مصر)من  - العينجامعة  – ميرهان محسن محمد السيد طنطاويد/  تبينما قدم     
 ". دراسة ميدانية –تقييم الشباب لدراسة تخصص اإلعالم بالمغة اإلنجميزية وانعكاسو عمى لغتيم العربية "

       

 ورقة عممية، (المغرب)من  –عبد السالم أندلوسي د/ قدم – عبد المالك السعديجامعة ومن       
 ."شرعية شرعنة وسائل اإلعالم" بعنوان:

 من –/ رلى عبد الرحمن عمي صقر  قدمت الباحثة الدكتوراهعمى درجة  اضمن متطمبات حصوليو      
 –من رسالتيا لنيل درجة الماجستير بعنوان: " فاعمية مطبوعات العالقات العامة  الً بحثًا مست)مصر(، 

 دراسة تطبيقية عمى الجميور".
عرًضا لرسالة )مصر( من  –جامعة األزىر  –محروس  حسين محمد حسني وأخيًرا يقدم الباحث/     
دراسة ميدانية وتحميمية  -فاعمية استخدام أساليب االتصال التسويقي المتكامل في مصر ": بعنوان هدكتورا

 عمى عينة من الشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات".
 

ومن المعموم  .وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول     
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبًقا لقواعد النشر العممي المتبعة في المجالت 

 العممية. 
لمدرجة األعمى والطالب  التقدم لمترقيألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى أما البحوث المنشورة      

 ا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين.فتخضع جميعي ه والماجستيرالمسجمين لدرجة الدكتورا
وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      

تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل 
 النشر.
فى تخصص العالقات العامة بشكل اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممي  وأخيرًا وليس آخًرا ندعو      

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   وهللا الموفق،،                                                                                                             
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 للمرأة يف التلفزيون العمومي اجلزائريالسياسي اإلعالمي احلضور 
 لظاهرة اإلقصاء الرمزيحتليل  نقدي 

 رضوان بو جمعة /د.أ                                                                    
                                                           Redouaneisic@gmail.com 

 3انجزائر جايعة                                                                                                                 

 راجعي عيشوش                                                                                     
                   Ness-@outlook.fr                                                                                                                                  

                       ى  3جايعة انجزائر
ى

"Les médias décrivent moins le monde qu’ils nous le prescrivent, 

et leur fonction est de maintenir un ordre symbolique, qui assigne 

chacun à sa place immémoriale, et qui maintient la femme dans sa 

position de dominée"  

JosephBertini-Marie 
ى

ىىىى:خصلمال
آليات اإلقصاء الرمزي لممرأة السياسية التي يستخدميا التمفزيون يحاول ىذا البحث الكشف عن         

ا، بتحقيق المساواة بين قانونيً ا و وسائل اإلعالم المطالبة مينيً  العمومي الجزائري الذي يفترض أنو من
مواطنة في كل مواطن و  النوعين، رجل/امرأة، فالوضع القانوني العمومي يوجب عميو تحقيق المساواة بين

 بما فييا  السياسية. مختمف األحداثتغطية 
يبقى موضوع عالقات القوة بين النوعين في الفضاء السياسي من اإلشكاليات التي التزال مطروحة عمى 

كما يصفو بعض الباحثين،  اذكوريً  فالحقل السياسي ىو ليس فقط حقالً  مستوى الييمنة الرمزية الذكورية،
 يييكل عالقات القوة بين النوعين في الحقل السياسي، الذي دراكا بكونو يقع في مستوى اإلبل يتميز أيضً 

 يرسخ فيعيد إنتاج الييمنة الذكورية االجتماعية في وسائل اإلعالم، باعتباروىو اإلدراك الذي يرتسم و 
من مؤسسات المجتمع المولدة لإلنتاج الرمزي عمى حد قول عالم االجتماع الفرنسي  وسائل اإلعالم جزءً 

 ."رديوبيار بو "
سيقوم ىذا البحث بعممية الرصد اإلعالمي لصورة المرأة في فترة االنتخابات التشريعية الجزائرية       
، من خالل االعتماد عمى منيجية الرصد التي ستساعدنا عمى الكشف عن مؤشرات م7107لسنة 

واضح وة بشكل حيث تبرز عالقات الق اإلقصاء الرمزي الذي تتعرض لو المرأة  في حدث سياسي ميم
 جمي.و 

 الكممات المفتاحية:

الييمنة الذكورية الرمزية، السمطة الرمزية، اإلقصاء الرمزي، الرصد اإلعالمي، العنف الرمزي، النوع 
 االجتماعي.

http://www.epra.org.eg/
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  :مقدمة

تعد عالقات القوة بين النوعين رجل/امرأة من بين اإلشكاليات التي تطرح بشكل جمي في الفضاء       
قد أثار ي المجتمعات األبوية بوجو خاص، و فالمجتمعات المعاصرة بوجو عام و  والعمومي فيالعام  

المرأة في حتى منظري الفكر اإلسالمي إشكالية س االجتماعي وعمماء االجتماع، و العديد من عمماء النف
من بين  "يوبيار بورد"المجتمع الجزائري بوجو خاص،  ويعد وجو عام و العربية بالمجتمعات اإلسالمية و 

في المجتمع  (La domination masculineأوائل الباحثين الذين تحدثوا عن بنية الييمنة  الذكورية )
عادة إنتاجيا في مختمف حقول و  بشكل خاص الحقل و  (0)مؤسسات المجتمع،الجزائري، وعن قوة إنتاجيا وا 

الذي ال تحكمو تنظيماتو امتياز، و بين الحقول الذكورية  بالسياسي الذي يصنفو العديد من الباحثين من 
، وتعتبر وسائل اإلعالم عمى رأسيا التمفزيون من بين مؤسسات ة بقدر ما تحكمو تقديرات اإلدراكالمادي

التصورات التي تعيد إنتاج الييمنة الذكورية فييا بسمطة إنتاج الصورة والتمثالت و المجتمع التي تتمتع 
الذي يدعو الباحثين إلى دراستيا العتبارىا من الحقول ، و "بورديوبيار "آخر، عمى حد قول  عمى نحو

 (7)المنذورة لإلنتاج الرمزي.
البحوث النوعية عمى قمتيا في عموم اإلعالم و االتصال الصور وقد انتقدت بعض الدراسات و        

ول دون التمثيل الحقيقي اعتبرتيا من بين المعوقات التي تحالتمفزيون الجزائري و النمطية لممرأة التي يبثيا 
لممرأة في الفضاء السياسي، فيي تمثل نصف المجتمع وىي التي تنجب النصف اآلخر، رغم ذلك يجري 

ستيفان "إقصاؤىا من مناصب اتخاذ القرار بشكل تعسفي وثقافي المرئي موروث كما يصفو كل من 
المرئي ال يمكن الكشف عنو إال من غير أن ىذا اإلقصاء التعسفي ال (3)،"كريستيان شوفيري"و "شوفالييو

لممجتمع، خالل طرح تساؤل إمبريقي يمكن الباحث من رصده عبر وسائل اإلعالم التي قد تكون مرآة 
يعد  التساؤل حول اإلقصاء الرمزي لممرأة السياسية من الفضاء السياسي الذي ليذا من الميم بمكانو 

 شكالية التالية:ىو ما يدفعنا إلى طرح اإلفضاء ذكوريا بامتياز، و 
اآلليات التي يستخدمها التمفزيون العمومي الجزائري إلقصاء المرأة السياسية مقارنة بتمك المتعمقة  ما

 بالرجل السياسي ؟
 يندرج تحت هذه اإلشكالية مجموعة من الفرضيات:و 
عمى دخول الفضاء غير قادرة رأة السياسية باعتبارىا  قاصرة و يظير التمفزيون العمومي الجزائري الم -0فـ

 السياسي.
تطور الخطاب السياسي حول حضور المرأة في الفضاء السياسي ال ينعكس التطور التشريعي و   -7ف

 عمى حضور المرأة السياسية في الفضاء التمفزيوني العمومي الجزائري.
ة، وتنميطيا بين جتماعيالتحريرية لنشرات أخبار التمفزيون العمومي، بناء األدوار اال اتعيد األجند -3فـ

 المرأة.الرجل و 
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التمفزيون العمومي الجزائري ال يحقق مبدأ الخدمة العمومية في مجال المساواة بين النوعين،  -4فـ
في الفضاء العام  الالمساواة بين النوعينمنة الذكورية التي تفرض التميز و الرجل/المرأة، بسبب اليي

 الخاص.و 
 عة من األهداف نوجزها فيما يمي:تحاول هذه الدراسة الوصول إلى مجمو 

اليدف الرئيسي ىو الكشف عن اإلقصاء الذي تتعرض لو المرأة السياسية من الفضاء السياسي إلى  -
 جانب الرجل.

الكشف عن اآلليات التي يستخدميا التمفزيون العمومي الجزائري إلقصاء النساء الممارسات  لمنشاط  -
 السياسي من الفضاء العام.

عمى الكيفية التي يبني بيا التمفزيون العمومي الجزائري العالقات بين النوعين في الفضاء  التعرف -
 العام.

تكريس لموجودة في المخيال االجتماعي، و طرح إشكالية التمفزيون في إعادة إنتاج الييمنة الذكورية ا -
 صورة السمطة األبوية.

الذي تنتمي إليو، من خالل جرد صف الظاىرة محل البحث في الوضع الطبيعي سنسعى إلى و 
المعطيات، من خالل المسح الشامل الذي يعتبر الطريقة العممية التي تمكن الباحث من التعرف عمى 

يز الواقعي، العالقات السائدة داخميا كما في الحة، من حيث العوامل المكونة ليا و الظاىرة المدروس
 البيانات المحققة لذلك.المعمومات و  مصطنعة، من خالل جمعضمن ظروفيا الطبيعية غير الو 

ة، ينتمي ىذا البحث  إذن  لمدراسات المسحية أو الوصفية، التي تيدف إلى تحديد خصائص الظاىر     
ي ىي الدراسات التي تيتم في عموم اإلعالم و االتصال بتحميل الرسائل التأو سرعة ظيورىا أو تكرارىا، و 

 Bernard Vallée.(4)، وAlain Laramée، كما يؤكد ذلك كل من تبثيا وسائل االتصال الجماىيري
ى

ى:قــــراءةىفــيىأهـــمىمـــفــاهـــومىالـــدراســـة
ى

 La domination symboliqueالهيمنة الرمزية
اه في بحثنا من المفاىيم التي طرحيا عالم االجتماع "بيار فيوم الييمنة الرمزية الذي اعتمدنيعد م   

ا ،، مدرجً La domination masculineعالم االجتماع الفرنسي، في كتابو الييمنة الذكوريةبورديو"، 
إياه ضمن فكرة السمطة الرمزية، حيث يتساءل عن انخراط المييمن عمييم، بسيولة في نظام العالم كما 

 أقل نبالً ذكور وما ىو ىو مستمر إلى األبد، ىذا العالم الذي يقسم كل شيء، إذ بمنح ما ىو نبيل لم
أن عالقات الييمنة التي يقوم عمييا ىذا العالم مبنية في أساسيا عمى تقديرات  "بورديو"يعتقد لمنساء، و 

 -(DOXA)تعمل الدوكساالييمنة الرمزية، و ا عن طريق العنف الرمزي و اجتماعيً  اإلدراك باعتبارىا بناءً 
، دىا كعالقات قوة طبيعية ال يمكن مناقشتياعمى تأبي -المقصود بيا تمك العادة التي ترسخ في الالشعورو 

 (5)يقبميا  بذلك المييمن عمييم  بشكل يترجم بخضوع استئناسي.حيث تجعميا غير قابمة لمنقاش و 
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، قوة السالح يقول بورديو في فكرتو عن الييمنة الرمزية، " إنيا حتى حين تقوم عمى قوة عاريةو      
عالقة المعنى ويتم تسويقو بيا، ا بالمحض لعالقة القوة يترافق دائمً  المال يكون ليا دور رمزي"، فاإلكراهو 
كريستيان "، و"ستيفان شوفالييو"، عمى حد قول يجب عميو لكي يرسخ سمطتو أن يتحول إلى نفوذ إدراكيو 

 (6)."شوفيري
األشياء وسومة في لمييمنة الرمزية ىي تمك السمطة المعنوية الم "بورديو"فالمعنى الذي يعطيو      

لقوة ومتجذر الفضاءات، التي يفرضيا النظام االجتماعي كنظام رمزي، محفور في عالقات اواألجساد و 
أن العالم االجتماعي مبني عمى نظرية السمطة الرمزية  "بورديو"األشياء، ولذلك يرى في تاريخ األجساد و 

لك الشيء الذي يضفي عمى ا ذالعنف عن المعنى، فيو أيضً فة والسمطة، و حيث ال يفصل بين المعر 
الذي يعطي لمعنى التي تفرض ىذا المسمم بو و تصعب معرفتو عن عالقات ا العالم االجتماعي شكالً 

تأتيو متانتو مما يمكن أن يرتكز فيو عمى الطبيعي في في تراتبية العالم االجتماعي، و  فعاليتو اليومية
 (7).ااألنثى في دراستنا تحديدً بين الذكر و االعتقادات الجسدية، النظام القائم، يعني عمى بداىة 

ا في بحثنا بالييمنة الرمزية، ىو تمك الييمنة الذكورية الرمزية، و يقترب مفيومنا فما نقصده إذً       
في تعريفيا لمييمنة الرمزية، بأنيا ىي ذلك البناء  "جين فريدمان"اإلجرائي لمبحث إلى ما ذىبت إليو 

الذي يتسبب ا كفتيا لمرجال، و ا الفضاء، مرجحً الرمزي لمفضاء السياسي الذي يؤسس عالقات القوة في ىذ
قوة من أن يمارس  ىو ما يصفو بورديو، "ذلك الفعل المحول، األكثرو  (8)في اإلقصاء الرمزي لمنساء.

الممتدة وعبر التجربة المبسترة و ا التدجين مع عالم فيزيقي مركب رمزيً  ماكرة عبربطريقة مرئية و 
 (9)لمتفاعالت المسكونة ببنيات السيطرة".

 

 اإلقصاء الرمزي:
ا داخل يقصد باإلقصاء كمفيوم سوسيولوجي تمك العممية االجتماعية التي يتم بيا تيميش جماعة م     

يظير في لب كل قضايا الصراع االجتماعي الرمزي، وفي مادية، فاإلقصاء مجتمع أكبر، بطرق رمزية و 
فة عن بحثنا ىو كل إقصاء يرتكز عمى النوع االجتماعي، حيث يتم التعامل مع المرأة بطريقة مختم

 (01)السياسي( بسبب انتمائيا لمجموعة جنسية أنثوية.الرجال في الفضاء العام، )
لوجود  "بورديو"إللغاء والتيميش  الرمزي بمفيوم ونقصد في بحثنا باإلقصاء الرمزي ىو ذلك ا      

األخر، المرأة السياسية، في الفضاء السياسي، من خالل الصورة التي تظير بيا المرأة في اإلعالم، من 
يرتبط اإلقصاء الرمزي في بحثنا بمفيوم العنف الرمزي الذي ىو الكيفية التي يبرز بيا حضورىا، و خالل 

تعيد إنتاج  عالقات ، التي تقوي و المييمن عمييمكعالقة قوة رمزية بين المييمن و  ،نتيجة الييمنة الذكورية
ي البحث وىما ىي التي تطرح العالقة بين متغيرين أساسيين فالتي تييكل الفضاء االجتماعي" و القوة 

 العنف الرمزي.الييمنة الذكورية و 
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، "بيار بورديو"في الواقع، كما يصفو فاإلقصاء الرمزي ىو ذلك التيميش الرمزي الذي لو أثاره     
استبعادىا من ين البيولوجي لفئة يتم تجنيسيا و كتيميش تعسفي تتعرض لو النساء السياسيات بسبب انتمائ

تعيد إنتاج نفسيا في  الييمنة الذكورية التيجة حتمية لمخمفات العنف الرمزي و الفضاء السياسي، كنتي
تساىم في إعادة إنتاجيا مختمف مؤسسات المجتمع مثل وسائل التي الفضاءات وحقول المجتمع، و 

 اإلعالم.
 :le Genreمفهوم النوع االجتماعي 

المترجمة من المفيوم الذي ، المستمدة و Le genreبالفرنسية نوع االجتماعي بالمغة العربية، و كممة ال  
القرن الماضي، في الذي ظير في ستينيات ، و Genderطرح ألول مرة في أمريكا الشمالية، 

 .األنتروبولوجيا قبل أن ينشر في التاريخ
وىو مفيوم،يجري استعمالو في حقل لغوي مختمف عما تقصده الكممة و الذي ترجم إلى المغة الفرنسية بـ " 

Rapport socialement et culturelement construits entre femmes et hommes " أو ،"
rapport sociaux de sexe."(00) 

السياسي لالختالفات حثي يحيل إلى البناء االجتماعي و مفيوم النوع االجتماعي الذي يقترب من ىدفنا البو 
ءات المجتمع، فيو بين الجنسين، عن طريق التنشئة االجتماعية، فيو مفيوم تفاعمي، يعمل في كل فضا

لوجي، فيو حسب تعريف السموك، بين النوعين عمى أساس انتمائيم البيو يقسم األدوار والفضاءات و 
األنثى، الذي تشارك في تجسيده الثقافي لمذكر و إلى الترتيب االجتماعي و  منظمة اليونسكو، يحيل

 (07).التمفزيون، المدرسة...إلخ صمة فيما بينيا، من مثل األسرة،ترسيخو مؤسسات متواو 
 :آليات  اإلقــصـاء الـرمزي

قصاء التمفزيون مجموعة من اآلليات التي تعمل رمزيا عمى إعمى رأسيا تستخدم وسائل اإلعالم و       
تكرس بذلك الييمنة الذكورية الرمزية لدى المشاىد، معيدة بذلك إنتاج الييمنة المرأة من الفضاء السياسي و 

في العالقات بين النوعين التي تبنى في أساسيا عمى المتأصمة في المخيال االجتماعي و الذكورية 
 يمكننا تحديد أىم ىذه اآلليات في:وجي بين النوعين، و ختالف البيولاال

 

 les stéréotypesالصور النمطية

التي تستعمميا  اآللياتو  يعد تنميط النساء السياسيات في وسائل اإلعالم من بين أكبر العوائق      
طريق استعمال ذلك عن الرمزية الذكورية، و  ييمنةوسائل اإلعالم عمى رأسيا التمفزيون، إلعادة إنتاج ال

تضعيم في خانة األدوار التي تعاد إلى صي النساء من األدوار السمطوية و التي تق التصوراتو  التمثالت
المؤسسة في حد  االجتماعيةطبيعتيم الجنسية بالكيفية التي قسم من خالليا المجتمع الذكوري األدوار 

، يعد المكون الرئيسي لمتمثالت les stéréotypesذاتيا عمى أساس السيطرة الذكورية، فخمق التنميطات
يمكن فيمو كبراديغم "أنموذج"، لمسمطة  يمكن"جين فريدمان"كما تشير إلى ذلك  فالتنميطالمسيطرة، 
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صائص الرمزية، ألنيا تعرف المجموعات االجتماعية من حيت أنيا صفات عامة، يتم تشكيميا باختيار خ
الوقت نفسو بالتأكيد عمى عالقتيم باألدوار االجتماعية ، حيث يقومون في وسمات تضعيا في نظام معين

 (03)الخاصة.
في عمى المستوى التجريدي العالي، و  فالصور النمطية ىي تبسيط لمحقيقة، فيما يتعمق باالشتغال      

 (04)نفس الوقت ىي تصورات تتطمب معرفة باليياكل االجتماعية المعقدة حتى تكون مفيومة.
ا، لكن خمف ىذه البساطة و الفورية في كونو يعرف فوريً لتنميط، تكمن في ظيوره البسيط، و قوة او       

 (05)ىناك مرجعيات خفية لإلجماع في الرأي حول العالقات االجتماعية المعقدة.
ة لنتمكن يوضح لنا العديد من النقاط التي تحيط بالصور النمطي "جين فريدمان"فما تطرحو الباحثة       
اعي التفاعمي، ومن ذلك البناء طريقة اشتغاليا التي تنطمق من التكوين االجتمبنائيا المجرد و  من فيم

جتماعية، والتي تكون في تقدير تمك الصورة التي يكونيا حول النساء السياسيات كمجموعة أو كفئة او 
دراك النوعين كما في او  تفصل بين كمميا و لصور التي تبثيا وسائل اإلعالم والتي تحدد صفات الفئة بأا 

ىذه األدوار تعيد إنتاج نفسيا دوار االجتماعية بين النوعين، و عمى ذلك األساس تقسم األالنوعين و صفات 
ل ذلك الالشعور المرسخ التصورات االجتماعية من خالعالم، فالتنميط مصدره التمثالت و في وسائل اإل

ا ما يتم تمريرىا في وسائل اإلعالم غالبً ، و في سموك وأفعال المجتمع، كتصورات إلدراك وتقدير النوعين
الذي يظير كأنو موافق بسبب بنائيا الييكمي المتناظر و  موضوعيةة مبطنة، وتظير كأنيا طبيعية و بطريق

 لطبيعة الجسد.
ا ما تشكل النساء موضوع تساؤل حول حياتين الخاصة، ومن ىذه النقطة تنطمق تمك الصور وكثيرً       

 (06)تبنييا وسائل اإلعالم و تنشرىا و تبثيا إلى جميور واسع.النمطية التي 
 الهيمنة الذكورية في المخيال السياسي:

، أنو يظير في الرمزية المحيطة بالحقل السياسي إقصاء النساء Jane Freedmanترى الباحثة        
إظيار األفكار من موقع سياسي عممي نشيط، فصورة النساء المستخدمة في ىذه الرمزية من أجل 

تظير حقيقة في  ا ما تظير فيو المرأة كأساس أمومي، فييالتي غالبً مجردة، مثل الحرية والعدالة، و ال
ا ما يطرح ا ما يتم رؤيتيا في ىذا المخيال من ناحية اعتبارىا أم أو زوجة، فغالبً لكن غالبً العالم السياسي و 

دورك و وىو كيف توفقين بين دورك كأم و نا عمى سماعا اعتدنمطيً  الصحفيون عمى المرأة السياسية سؤاالً 
عادتو، فالتمثالت الموجودة حول النساء في المخيال السياسي "، ومن خالل قوة تأكيد ذلك و ؟في السياسة ا 
الذي يتميز باالختالف بره المخيال السياسي لممجتمعات و ا إلى السياق التاريخي الذي تكون عتعود أيضً 

 (07)أنو يمتقي في عالمية الييمنة الذكورية عمى الفضاء السياسي. في بعض الخصوصيات غير
في مجموع الفضاءات،            النساء تقوم عمى أن عالقات الييمنة بين الرجال و " ":بيار بورديو"يقول       
بغية في الحقل اإلعالمي، في المحيط البيروقراطي، و لعمل و الفضاءات الفرعية االجتماعية، في عالم او 

في قولو ىذا يشير إلى تمك  "فبورديو". (08)النساء"، نية عالقات الييمنة بين الرجال و إظيار ثبات ب
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نو يتحدث عن ذلك الالوعي الذي يمتد في الفضاءات العامة األخرى عبر إالرمزية المتعمقة بالفضاءات 
أشكال لمختمف الحقول و  صيرورة التمايز تكتملكم ذلك الفضاء، "حيث تمتد حسبو و المخيال الذي يح

يشكل العقل األسطوري، الذي ينطبق عمى العالم  "بورديو"منطقيم الخاص بيم، فالتقسيم المجنس حسب 
 (09)برمتو منو العالم السياسي".

فقواعد الالوعي المجنس ليست بدائل بنائية جوىرية، بل ىي بنيات تاريخية عالية التمايز تنحدر من      
بالتجربة  ذاتو عالي التمايز، حيث تعيد تمك البنيات إنتاج نفسيا عبر التعمم المرتبطفضاء اجتماعي، ىو 

التي يصنعيا األعوان من بنيات تمك الفضاءات. عمى ىذا النحو فإن إدراج النوعين في حقول مختمفة 
بين ل ذلك الفضاء، بين قوي وضعيف، وبين كبير وصغير، و موجودة في مخيا تمنظم وفق متعارضا

 التي ترعى دائما عالقة تجانس مع التميزخفيف، وبين سمين ونحيف، وبين مشدود ورخي..إلخ، و و  ثقيل
 (71)البدائل الثانوية التي فييا يفصح عن نفسو، مييمن/مييمن عميو.الجوىري بين المذكر والمؤنث، و 

 

 العامل الجنسي لسير الفضاء السياسي:
يشتغل الفضاء السياسي وفق مخيال يمغي تواجد النساء في الفضاء السياسي، حيث نستنتج حقا       

دخول ىذا الفضاء، عممية اإلقصاء الرمزي التي يشتغل بيا ىذا الفضاء اتجاه النساء المواتي يحاولن 
اسة يرون أن الرجال الممارسين لمسي  Grégory Derville , Sylvie pinchon)ن، )حيث يرى الباحثا

لمركز من مراكزىم السياسية الخاصة بيم في فضاء وضعو  اأن دخول المرأة ليذا الفضاء يعني إنقاصً 
 (70)الرجال، وىم الذين حددوا قوانينو.

 Françoiseلوصف الييمنة الذكورية التي تميز الفضاء السياسي، فإن عالمة االجتماع و       
Gaspard(تقترح مفيوم الفاترياركا ،Fratriarcat منذ سنة ،)لى وقت قريب فإن الرجال ، و م0978 ا 

سياسية الثقافة، المغة، مؤسسة غير مختمط، حيث أن قواعد المعبة ال جعموا الفضاء السياسي فضاءً 
، والعديد Grégory Derville , Sylvie pinchonوىو ما قاد  وممأسسة من طرف الرجال ولمرجال، 

يئ لمنساء في الحقل السياسي، من إرادة الرجال في إقصاء النساء، وىذا من الباحثين لتفسير التمثيل الس
ا لمرجال في تقاسم ىذه السمطة مع النساء، فالنساء يرون في ىذا الفضاء كنوع دخيل الفعل يبين رفضً 

لتي تعمل عمى إقصاء النساء منو تظير التي تحكم سير الفضاء السياسي واعميو، فكل ىذه العوامل 
الشديدة لدخول النساء إلى ىذا الفضاء، فالنساء يتمقون في ىذا الفضاء ميزات خاصة تتعمق المقاومة 

 (77)التي تقمل من شرعية مواطنتيم.ة جنسية مرفوضة في ىذا الفضاء، و بانتمائيا لفئ
ا ما يجدن أنفسين يشعرن في الفضاء السياسي أنين مجبرات عمى إعطاء شروحات فالنساء كثيرً      

 "بورديو"ىي الفكرة التي يؤكدىا . و (73)عبر موقع األم أو الزوجة،ين الخاصة، إلثبات أنوثتين حول حيات
ا أن يستشف حقيقة العالقات البنيوية منذ التسعينات من القرن الماضي حيث يقول، "يتيسر لممرء حقً 

ا) مديرة، ة جدً لمييمنة الجنسية مذ أن يالحظ عمى سبيل المثال أن النساء المواتي بمغن مراكز عالي

http://www.epra.org.eg/


 

 

الجزائري الحضور اإلعالمي  السياسي للمرأة في التلفزيون العمومي أ.د/ رضوان بو جمعة ، راجعي عيشوش:  01

 الجزائري

ل في النظام المنزلي، )طالق، ما ىذا النجاح الميني، بنجاح أق وزيرة...إلخ(، عميين أن يسددن عمى نحو
في النجاح المنزلي ىو غالبا تخمي جزئي عوبات، فشل مع األطفال...إلخ(، و زواج متأخر، عزوبية، ص

منح بيذه السيولة لمنساء إال ألنيا تضعين عن النجاح الميني الكبير، السيما عبر القبول بامتيازات ال ت
خارج السباق عمى السمطة، وىذا في الحقيقة شرط أن نأخذ بعين االعتبار المتطمبات التي تضغط بيا 

عبر تمثل فارق بين مركز الزوج  :)مثالً  بنية الفضاء المنزلي بالفعل أو بالقوة عمى بنية الفضاء الميني
المراكز األنثوية في مختمف نس بين بنيات المراكز الذكورية و التجا ا(، نستطيع أن نفيم إذً والزوجة

لو كانت ال تتوقف عن تغير في و  و الحفاظ عمى نفسو، حتىا ينحو نحالفضاءات االجتماعية، تجانسً 
 (74)مضمونيا الجوىري، في نوع سباق تالحق، حيث ال تستدرك النساء في إعاقتين".

المباشرة لالستغالل الجنسي لمفضاء السياسي الذي  السابق الطريقةفي النص  "بيار بوديو"يفسر      
تقصى فيو المرأة، إذ ذلك يظير ذلك من خالل إرجاعيا دائما إلى الفضاء المنزلي، حيث يستطيع أن 

ن كانت أة تفقد نجاحيا االجتماعي، حتى و يكون دورىا األصمي والحقيقي، أما في الفضاء السياسي فالمر  ا 
ا الفضاء ذلك ألن رأس المال المطموب في الفضاء السياسي ال تممكو، فيبقى إذً  اقويً  اثقافيً  تممك رأس مال
ال تستطيع المرأة أن تتجاوز إكراىاتو التي ترتكز عمى عالقة مييمن عمى مييمن عميو،  السياسي فضاءً 

 المادية.و مالزم ليابيتوسات ىذا الفضاء ولييكمتو الرمزية، و ألن
 قوة التصورات )التمثالت( االجتماعية: 

اسي سببيا ال يعود فقط لخصوصية ن معاناة النساء من اإلقصاء الرمزي في الفضاء السيإ      
 , Grégory Dervilleمميزات ىذا الفضاء، فالمشكل أو السبب أعمق بكثير، حيث يرى الباحثان و 

Sylvie pinchon ،حيث أن التمثالت االجتماعية أكثر بقاءً ىذا اإلقصاء ىو بنائي في أصمو و  أن ،
تعمل التمثالت االجتماعية عمى إبعاد النساء بشكل ول النساء إلى الفضاء السياسي، و ا لدختشكل عائقً 

 (75)تبادلي مع العوامل لمطروحة سابقا.
تصورىا  العالقة بينيما، يتمالت(، االجتماعية ليوية النساء والرجال و ففي التصورات )التمث       

 كونك رجالً ة لمنساء، فامتالك سمطة و يالسياس ألي تفكير لمشرعنة امقاومً ، و افحوليً  باعتبارىا فضاءً 
 Françoiseتصورات ال يمكن فصميا عن بعضيا البعض، كما يوضح ذلك األنثروبولوجيون

Héritier,GeorgeBlandierتميز ، وىذه الرسم أو النموذج من التصورات )التمثالت( األبوية ي
ا في كل المجتمعات، ترتبط السمطة بالقوة الفحولية، وسيأتي في العناصر النظرية اآلتية بالعالمية، تقريبً 

لقوة رأس المال ق بالتصورات االجتماعية لمسمطة و من البحث شرح النظام األبوي و تفسير أكثر ما يتعم
 (76)المطموب من أجل الدخول في الفضاء السياسي.

ا من خالل ما يطرحو الباحثون، إذ أن التصور الذي يرى من خاللو الفضاء السياسي ا إذً يظير لنو       
فريجينيا "ىو ما تسميو طنات، و المواا في تفكير المواطنين و ا  ومرسخً ا، موجودً ذكوريً  باعتباره فضاءً 

لألعوان  ضوع كبيرا تظير في خ، تمك الييمنة الذكورية التي تصنع ذلك التماس الغيبي أحيانً "وولف
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الرجال في سة و موحدة، تفصل وتوحد النساء و ا متناىية الصغر ال ترى، لكنيا متجانأحيانً االجتماعيين، و 
 (77)كل الفضاءات االجتماعية.

 :المقاربة المنهجية لعممية الرصد اإلعالمي لمؤشرات اإلقصاء الرمزي
 *المراحل المنهجية لعممية الرصد:

 :(Monitoring)الرجل السياسي المرأة السياسية و  الرصد اإلعالمي لصورة
الرجل السياسي في عينة من نشرات األخبار حمة برصد صورة المرأة السياسية و سنقوم في ىذه المر   

أسبوع قبل بداية الحممة ، A3( في التمفزيون الجزائري العمومي القناة الفضائية الرئيسة، )الثامنة مساءً 
لتنتيي عممية الرصد بمتابعة نشرات األخبار يع الثالثة لمحممة االنتخابية، و ثم األساباالنتخابية التشريعية، 

 ا آخر بعد نياية فترة الحممة االنتخابية.ىذه  أسبوعً 
 رصد مؤشرات حضور المرأة السياسية عامة في النشرات اإلخبارية 
 المحور األول: حضور المرأة السياسية كمحور في نشرة األخبار: 

 المؤشر األول: النساء السياسيات كموضوع حديث.        
 المؤشر الثاني: النساء السياسيات كمصدر لممعمومة.        

 المؤشر الثالث: المرأة السياسية كمركز اهتمام في النشرة.        
 

 المحور الثاني: حضور المرأة السياسية حسب الموقع السياسي:
 المؤشر األول: حسب الموقع السياسي.         

 المؤشر الثاني :حضور المرأة السياسية كقائد سياسي .         
 المؤشر الثالث: حضور المرأة السياسية كتابع.         

 الصور النمطية بين الجنسين
 المؤشر األول: المرأة كأم.

 : المرأة كبنت.يالمؤشر الثان-
 الجنسين.توزيع األدوار بين -
 

 مرحمة الرصد الكميالمرحمة األولى: 
ا، يومً  (35)وقد شممت عينتنا بالتحديد كل نشرات األخبار التي بثيا التمفزيون الجزائري العمومي طيمة 

 (7)ا خارج فترة الحممة االنتخابية،يومً  (04)ا التي تمثل فترة الحممة االنتخابية، ثم يومً  (70) تنقسم إلى
المعمومات بعد ، حيث قمنا بتجميع كل المعطيات و نشرات بعد الحممة (7و) الحممة،يام نشرات قبل أ

 .ايومً  (35)تسجيمنا لكل نشرات الثامنة التي بثيا التمفزيون الجزائري خالل
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 الجزائري

 وسيمة  اإلعالم المرصودة: -1
ا من عدة ذلك انطالقً التمفزيون العمومي الجزائري، و ىي كيز عمى قناة تمفزيونية واحدة، و قمنا بالتر  -

الذي  ءمتغيرات، من أىميا صفة القناة التمفزيونية العمومية و التي تفرض عمييا في دفتر األعبا
ىو ما سيسمح لنا مومية اإلعالمية بصفة  متوازنة وعادلة متساوية، و يحكميا تقديم الخدمة الع

 لنوعين.بالكشف عن مدى ضمان ىذه الخدمة العمومية من عدميا، في مجال  المساواة بين ا
 ما هو المنتج اإلعالمي المرصود؟ -2

ما نالحظو أنيا نفس ، و A3قمنا بتحميل كل عناوين النشرات اإلخبارية التي يبثيا التمفزيون الجزائري   
قد وصمت مدتيا في أقصى ، و نطمق عمى الساعة الثامنة مساءً التي تلنشرة في كل القنوات العمومية، و ا

 دقيقة. (35و) حد  ساعة
 التحميل الكيفي  :الثانية المرحمة

بعد ترتيب معطيات الرصد قمنا بتصنيفيا  في جداول، حيث قمنا في ىذه ا إلى نتائج الرصد، و استنادً    
ا، أي تحميل المعطيات، األمر المرحمة بتحميل مضمون نشرات األخبار خالل الفترة الزمنية المحددة سابقً 

مبريقية الخام إلى معطيات يمكن معالجتيا وفق شبكة ألاالذي سيسمح لنا بتحويل المعمومات المادية 
نشرات األخبار(، حيث ي مضمون  المنتج السمعي البصري )، أضحة، حتى نتمكن من تحميل الرسائلوا

سنتمكن من استخراج اآلليات التي يستخدميا التمفزيون العمومي الجزائري في اإلقصاء الرمزي لممرأة 
 السياسية.

نسبة  الحضور اإلعالمي في التمفزيون الجزائري األول الذي يوضح عدد تكرارات و  لفيما يمي الجدو و 
 ا:العمومي لمنوعين خالل  فترة الرصد المشار إلييا سابقً 

 (0جدول رقم )
 يمثل الحضور اإلعالمي لمنوعين طيمة فترة الرصد

 
ى
ى
ى
ى
ى
ى

 النوع      
 التكرارات

 المجموع حضور المرأة حضور الرجل
 الرجالحضور نسبة 

% 
 النساءحضور نسبة 

% 

 18.95 81.74 3347 633 2777 انًجًىع



 

 

   www.epra.org.eg                                   www.jprr.epra.org.eg                       مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – التاسع عشرالعدد  10

ىنتائجىعملوةىالرصد:ى
  -:قمنا بتحصيل النتائج في الجداول اإلحصائية التالية

 (1جدول رقم )
 يمثل حضور المرأة السياسية كمحور في نشرة األخبار

 

 

 

 
 

وجود ضعف مؤشرات حضور المرأة السياسية كمحور في نشرات األخبار، توضح قراءة تكرارات و       
   ة، حيث قدرت نسبة حضورىاكبير في حضور المرأة السياسية كمحور في نشرات األخبار الرئيسي

ىو ما و  (%91.7رجل الذي تقدر نسبة حضوره بـ )ا مقارنة بحضور الىي نسبة ضعيفة جدً و  (9.71%)
 يوضح بروز إقصاء لممرأة من ظيورىا كموضوع رئيسي في نشرات األخبار.

 بينما ظير الرجل بنسبة  (،%7.98)ظيرت المرأة السياسية كموضوع حديث بنسبةكما       
بـ كان حضورىا كمركز اىتمام رئيسي أي في عناوين نشرات األخبار بنسبة تقدر و  (97.10%)
ىو ما يعني اإلقصاء الرمزي لممرأة من الفضاء و  (، %97 )، بينما قدر حضور الرجل بنسبة%)4.91)
ممرأة السياسية كمصدر لممعمومة كانت أكبر نسبة حضور لنشرات األخبار، و سياسي كمحور في ال
 أقل نسبة لحضورىا تم تسجيميا في عناوين النشرات الرئيسية أي كمركز اىتمام.و  (%01.61) بـ المقدرةو 
 

 

 

 

 

 (0الشكل رقم)
 يمثل مقارنة بين حضور الرجل والمرأة كمحور في نشرات األخبار

 
 

 

االجتماعي النوع       
 الحضور

حضور 
 الرجل 

 المجموع  %النسبة  المرأةحضور  %النسبة 

 651 7.98 52 92.71 599 كموضوع حديث

 877 17.67 93 89.39 784 كمصدر لممعمومة
 172 4.97 75 95.79 97 مركزية الحضور

 1637 9.27 157 97.79 1487 المجموع 

0
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 %النسبة  حضور المرأة %النسبة  حضور الرجل 

 مقارنة  بين حضور الرجل و المرأة كمحور في نشرات 
 االخبار

 المجموع  مركزية الحضور  كمصدر للمعلومة  كموضوع حديث
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 الجزائري

 اإلعالمي لمنوعين:و الحضور السياسي 

عادة إنتاج الهيمنة الذكورية في الفضاء السياسي ترسيخ و المجال التمفزيوني و   ا 
 (2جدول رقم )

 اإلعالمي للنوعينمثل مقارنة بين الحضور السياسي وي
 

 

 

 

 
 

النسب في ىذا الجدول، أن الييمنة الذكورية المنتشرة  في الفضاء بين لنا من خالل قراءة األرقام و يت      
ا ما يتحجج بالواقع ليبرر ترسيخو ىذه كثيرً  ا ما يعيد إنتاجيا الفضاء اإلعالمي، الذيالسياسي، كثيرً 

 الييمنة الذكورية في  المجال التمفزيوني. 
تبرز خصوصية الفضاء السياسي كفضاء يتميز بالييمنة الذكورية،  (13رقم)إن معطيات الجدول       

من مشاركة تترأسيا امرأة، و  أحزاب (3)ا في االنتخابات التشريعية، ال يوجد سوىمشاركً  (57)فمن بين 
أحزاب تترأسيا امرأة، ورغم ذلك فإن التمفزيون ال يعطي لممرأة  (4) ا ال يوجد سوىدً ا معتمحزبً (65)بين

 رئيسة الحزب الوقت الذي يخصصو لمرجل رئيس الحزب.
 عية قدر بـتبين أن عدد المرشحات لالنتخابات التشري كما أن إحصائيات وزارة الداخمية الجزائرية،      

وىي معطيات تبين أن عدد  (،امترشحً 7679 )مترشحة، بينما قدر حضور المرشحين الذكور بـ (3636)
المرشحين الذكور ىو يقارب ضعف عدد المرشحات، غير أن تغطية  التمفزيون العمومي الجزائري لمحممة 
ا االنتخابية لم يعكس حتى ىذا، فالحضور اإلعالمي لممرأة السياسية المرشحة لالنتخابات ضعيف جدً 

 تخابية.الموائح االنة مع وجودىا الفعمي في القوائم و بالمقارن
فالتمفزيون لم يقم بإعادة إنتاج الييمنة الذكورية الموجودة في الفضاء السياسي فحسب، بل وقام       

تعميق ظاىرة إبقاء السمطة  ةتضخيميا أكثر، حيث أن التمفزيون العمومي يحمل مسؤوليو  بترسيخيا
قصاء الدى الرجل، و الرمزية   المشيد التمفزيوني.من ا من الفضاء السياسي و لمرأة رمزيً ا 

 

  :البناء اإلعالمي لتبعية المرأة لمرجل السياسيالتمفزيون و 
أظيرت نتائج الرصد اإلعالمي لمنشرات اإلخبارية، بروز اتجاه واضح  في البناء اإلعالمي  لتبعية       

التعميق التمفزيوني عمى حد سواء يعمالن عمى تشكيل الوجود الرمزي لمرأة لمرجل السياسي، فالصورة و ا

األحزاب السياسية  
 المشاركة حسب النوع 

 التكرار النوع  النسبة التكرار 
 

 النسبة
 

 17.34 73 نساء 5.26 73 أحزاب تترأسها نساء 

 89.65 26 رجال 94.73 54 أحزاب يترأسها رجال

 177 29 المجموع 177 57 المجموع 
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لممرأة  في عالقة تبعية لمرجل السياسي، وىو بناء إعالمي من شأنو أن يغرس ىذه الصورة، فتتحول إلى 
معيار في المجتمع إذا ما تكررت ىذه البناءات، ألنيا ستتحول بمرور الوقت إلى معايير تدخل في 

 ترسخ بشكل يصعب تغييرىا. ونتائج ذلك تتضح في الجدول الموالي:فتتحجر و د الشعور المشاى
 (3جدول رقم)

 يبين حضور المرأة السياسية حسب الموقع السياسي مقارنة بحضور الرجل طيلة مرحلة الرصد
 

 النوع االجتماعي               
 الموقع السياسي

 النسبة لارج
% 

النسبة  نساء
% 

 المجموع

 576 3.95 27 96.74 468 وزير
 342 7.89 27 92.17 315 رئيس حزب

 314 11.14 35 88.85 279 مسؤول سياسي
)خمف  أو رفقة مسؤول كسياسي تابع 

 سياسي(
26 7.77 345 92.99 371 

 36 77 77 177 36 -محافظ–كوالي 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 (2انشكم رقى)

 حضىر انًرأة حسب وضعها انسياسي 
 

 أن أكبر نسبة حضور كانت من نصيب الرجل كوزير والذي قدرت نسبتو (4)الجدول رقمكما يبين       
بينما كان أضعف حضور في الجدول من نصيب المرأة السياسية في منصب وزير بنسبة  (%96.14ـ) بـ
ىو ما الرجل في منصب والي أي محافظ، و  بالنسبة لحضور (،%011)كانت النسبة كاممة (3.93%)

يجعمنا نستنتج أن التمفزيون يظير الرجل في مواقع صنع القرار بينما يجعل المرأة كتابع حيث أن أكبر 
          نسبة حضور إعالمي حصمت عمييا المرأة كتابع  خمف مسؤول أو رفقتو حيث قدرت نسبتيا 

فقط، ما يسمح  (76)ربتكراو  (،%7)بينما قدرت نسبة حضور الرجل كتابع  (345بتكرار)و  (%97.99)بـ
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كسياسي تابع  مسؤول سياسي رئيس حزب وزير الموقع السياسي
خلف  أو رفقة )

مسؤول 
 (سياسي

 كوالي 

 الحضور اإلعالمي للنوعين حسب وضعهماالسياسي  

 نساء رجال
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 الجزائري

كتابع لمرجل في الفضاء تمثالت المرأة ون العمومي الجزائري يكرس صورة و لنا باستنتاج أن التمفزي
بناء أدوار النوعين ودة في البناء االجتماعي لمجسد و ىي التمثالت النمطية ذاتيا الموجالسياسي و 

 في الفضاء السياسي. تالقرارا يتخذاسي يظير ىو الذي يحكم ويسيطر و االجتماعية، فالرجل السي
 

 :اإلقصاء الرمزي لممرأة وخرق مبدأ التوازن و المساواة بين النوعين
لممرأة السياسية ة بالزمن المخصص لمرجل السياسي و يبرز ىذا الواقع عند قراءتنا لممعطيات المرتبطو      

معطيات الرصد، فالحضور ، وىو ما يظير جميا في -5طالع الجدول رقم–في النشرات اإلخبارية
خرق واضح يؤكد وجود إقصاء رمزي من جية، و  ىو مابالمائة، و  (7)السياسية لم يتجاوز اإلجمالي لممرأة

بين مختمف في مجال المساواة بين النوعين و لمبدأ الخدمة العمومية المفروض قانونا في دفتر األعباء، و 
 الفاعمين ميما اختمف سنيم أو جنسيم أو توجييم السياسي أو اإليديولوجي. 

 (4جدول رقم)

 الرجل السياسي حسب المنصبين زمن الحضور اإلعالمي للمرأة ويبين مقارنة ب

 النوع             
 

 الموقع السياسي

 نساء رجال 
الزمن 
 بالثواني

الزمن  النسبة 
 بالثواني 

 النسبة 

 7.78 1279 92.91 15849 وزير 
 77 77 177 415 والي 

 11.79 584 88.93 4695 مسؤول  
 4.83 777 95.16 13773 رئيس حزب 

 6.34 2493 93.65 36799 المجموع
     

( أنا أكبر حضور لمنوع االجتماعي كقائد سياسي كان من نصيب 15ويتضح لنا من الجدول رقم )     
، أما (%93.65ـ)، حيث تقدر نسبة حضور الرجل تفوق بكثير نسبة حضور المرأةسبة الرجل السياسي بن

المرأة من مناصب ما يعني إقصاء  ( %7.18 )المقدرةالمرأة فمم تصل حتى ربع حضوره و  نسبة حضور
مقارنة بزمن حضور الرجل عمى  ثانية(،7493) بـ يدل زمن حضور المرأة السياسية المقدراتخاذ القرار، و 

عدم أخذ التمفزيون العمومي الجزائري مبدأ المساواة بين النوعين بعين االعتبار حتى في فترة االنتخابات 
 التشريعية.

 



 

 

   www.epra.org.eg                                   www.jprr.epra.org.eg                       مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – التاسع عشرالعدد  14

 
 (2الشكل رقم)

 مقارنة بين زمن الحضور اإلعالمي للنوعين حسب موقعهم السياسي
 

 التمفزيون وترسيخ الصور النمطية لممرأة:

، فالنشرات اإلخبارية (6) أنظر الجدول رقم–ما نالحظو عندما نتوقف عند بعض تفاصيل الرصدوىذا 
موضوع الدراسة تظير المرأة في أدوارىا االجتماعية التقميدية، فصورتيا صورة المرأة التي تضمن األدوار 

السمطة كصاحب قرار  بناتيا، في حين يظير الرجل في مركزجتماعية المتعمقة برعاية زوجيا وأبنائيا و اال
 في كل شيء.

 (5جدول رقم)

 يبين الصور النمطية للمرأة التي يمررها التلفزيون العمومي الجزائري في نشرات األخبار

 

 

 

 
 

( المتعمق بالصور النمطية لممرأة عن ظيور المرأة في 6) تبين لنا قراءة معطيات الجدول رقم     
 إال بـ وار المنزليةاألمومية، بينما لم يظير الرجل في األدمطية، تتعمق بأدوارىا المنزلية و صورة ن(078)
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 زمن الحضور اإلعالمي للنوعين حسب وضعهما السياسي

 نساء رجال

 تكرارال      
 

 الصور النمطية

 حضور النسبة  التكرار
 الرجل 

 النسبة التكرار

 6.61 78 كأب 93.38 113 حضورها كأم

 77 77 كزوج 177 12 حضورها كزوجة
 77 77 كإبن 177 73 حضورها كبنت

 136 78 المجموع 83 128 المجموع(
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 الجزائري

والسيطرة  لم يظير الرجل إال في دور األب ذلك ألنو الدور الذي يدل عمى السمطةتكرارات فقط، و  (8)
 ال كابن بأي تكرار.بينما لم يظير كزوج و 

 .لية و إقصائيا من الفضاء السياسيفنتائج الرصد تؤكد إرجاع المرأة إلى أدوارىا التقميدية المنز 
 

 :األدوار االجتماعية التقميدية الخاصة بالٍمرأة دون الرجلالتمفزيون يغرس معايير 
م األدوار بين ، حيث أن التمفزيون العمومي الجزائري قسً (17)ا في الجدول رقموىو ما يبدو واضحً      

 المتعمقة بأشغال المنزل.ير المرأة في األدوار األمومية و الجنسين وفق التقسيم التقميدي حيث تظ
في مجال و  (،%011) بنسبة في التعميمو  (%011) بنسبة في الصناعات التقميديةوقد ظيرت المرأة 

كان الحضور و  (،%47.85ـ) بـ ىي نسبة أكثر من نسبة حضور الرجل المقدرةو  (،%57 )الصحة بنسبة
 الرجل بنسبةو (، %66.66 )ا لحضور الرجل في المجال الفني بنسبةاإلعالمي لممرأة مضاعفً 

في المجال العسكري و (، %011)ا في الصناعات الثقيمة بنسبةا كبيرً فعرف حضورً أما الرجل  (33.33%)
 ا بنسبةا إعالميً سجل الرجل حضورً أقصيت المرأة من المجال الديني و بينما (، %89.65)بنسبة

(011%). 
 (1جدول رقم)

 تقسيم األدوار االجتماعية بين الجنسين في نشرات أخبار التلفزيون العمومي الجزائري
 

 النسبة أدوار أنثوية  النسبة  أدوار ذكورية  

 177 78 77 77 الصناعات التقميدية 
 13.33 72 86.66 13 الرياضة 
 177 13 77 77 التعميم 
 66.66 74 33.33 72 الفن 

 77 77 177 76 الصناعات الثقيمة
 57 74 42.85 73 الصحة 
 25 71 75 73 الفالحة 

 17.43 73 89.65 26 النشاط العسكري
 77 77 177 72 المجال الديني
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 (3الشكل رقم)

 كيفية تقسيم األدوار بين الجنسين 
 

ىأهمىنتائجىالرصدىاإلعالمي:

أفرزت نتائج الرصد عمى عدم احترام التمفزيون العمومي لمبدأ الخدمة العمومية في أجندتو  -(1)
رمزي لممرأة من ىو ما يعني اإلقصاء الالسياسي و بين النوعين في المجال التحريرية، فيما يتعمق بالمساواة 

تأكيد الييمنة الذكورية عميو، حيث قدرت نسبة حضور المرأة طيمة مرحمة الفضاء السياسي و 
فقط،  أما الرجل السياسي فكانت نسبة حضوره نسبة  %) 08.95) بـالرصد)االنتخابات التشريعية،

 .(%80.14) بـ حضوره
سياسي بالييمنة الذكورية عميو، وبترسيمات شبو الكمي لممرأة من الفضاء ال يمكننا تفسير الغياب -(7)

سمطة باعتبارىا المتمثل في الال الرمزي الذي يسير ىذا الحقل و التقدير ذاتيا التي تحكم رأس الماإلدراك و 
ورية باعتبار الحضور اإلعالمي الضعيف لممرأة السياسية إعادة إنتاج لمييمنة الذكرأس مال ذكوري، و 

 التي تحكم سير الفضاءات العامة في السياق الجزائري، حيث قدرت نسبة حضورىا السياسي بـ
 نسبة الحضور السياسي الذكوري. (%94.73 )فقط، مقابل(5.76% )
التي تعمل بشكل الواعي قصاء رمزية غير ظاىرة لمعيان، و إيعتمد التمفزيون الجزائري عمى آليات  -(3)

بيار  "ذا كان رية بشكل يقوي المخيال السياسي واالجتماعي الذكوري، وا  الييمنة الذكو عمى إعادة إنتاج 
(، 78ا لمنظام االجتماعي الذكوري)قد اعتبر المجتمع الجزائري من المجتمعات األكثر فضحً  "بورديو

دفتر ور و الصورة المخالفة لروح الدست فالتمفزيون العمومي الجزائري يمرر الرسالة ذاتيا ويعيد نشر نفس
من  (30)و(، 79)األعباء فيما يتعمق بالمساواة في الحقوق السياسية لمنوعين، حيث تؤسس المادة 

القضاء عمى كل مساواة بين كل مواطن ومواطنة، و المان المشاركة السياسية لمنوعين و الدستور عمى ض
مطالبة بالمساواة بين عمى أن المؤسسات (،30)أشكال التمييز من جنس أو عرق،  كما تؤكد فالمادة 
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 الجزائري

زالة العوائق التي تحول دون المشاركة الفعمية لممواطنين لمواطنات في الحقوق والواجبات و المواطنين وا ا 
 (79)االقتصادية.المواطنات في الحياة السياسية و و 
المتعمقة بالفضاء الخاص، لى أدوارىا التقميدية المنزلية و تشكل الصور النمطية  التي ترجع المرأة إ -(4)

صورة عالقات من أىم آليات اإلقصاء الرمزي التي يعتمد عمييا التمفزيون العمومي الجزائري في بناء 
صورة نمطية، بين صورتيا  (078)المرأة في الفضاء السياسي، حيث تظير المرأة  فيالقوة بين الرجل و 

ىي الصورة التي ترمز في صورة األب و  مرات (8)الرجل سوى كزوجة، بينما ال يظيركأم وكبنت و 
، الذي يصف المجتمع الجزائري "ىشام شرابي"داللتيا إلى السمطة في السياق الجزائري حسب ما يؤكده 

 (31)بالمجتمع األبوي.
يقسم التمفزيون الجزائري العمومي األدوار بين الجنسين عمى أساس البناء االجتماعي لألجساد أي  -(5)

سميمان "كذا في السياق الجزائري و  "يار بورديوب"بيولوجي لمجنسين الذي يتحدث عنو وفق االنتماء ال
حيث يرى ىذا األخير أن من بين أىم إشكاليات المواجية النفسية االجتماعية في السياق  "مظير

الجزائري ىي عدم توازن األدوار بين الجنسين وفق ما تتطمبو الظروف المعاصرة لممجتمع، لذلك فيو 
 الفضاء الخارجي العام لمرجل.يبقي المرأة في الفضاء المنزلي و يقسم الفضاءات، حيث 

ظيارىا في األعمال ان الفضاءات العامة و ير نتائج البحث إقصاء المرأة متظ -(6) لتي ليا عالقة ا 
في مجال و  (،%011)، حيث ظيرت في مينة التعميم بنسبةبالفضاء المنزلي والتربوي األمومي

ظير الرجل في الصناعات بينما  (،%57)كذا في مجال الصحة بنسبةلصناعات التقميدية بنفس النسبة و ا
ىي نتائج تدل عمى تقسيم الفضاءات الذي يراه و  (،%011)في المجال العسكري والديني بنسبةالثقيمة و 
من عوامل اإلقصاء الرمزي لممرأة من الفضاء  ، عامالً Christine Guionnet, Erik Neveuكل من 
 (37)عن السياق الجزائري. "بيار بورديو"ذات الفكرة التي أكدىا  (30)السياسي،

 

ىالــخالصــــة:

ا من أنواع عد نوعً يمكن في  خالصة ىذا البحث التشديد عمى  أن اإلقصاء الرمزي لممرأة السياسية ي       
العنف الرمزي الذي تعمل وسائل اإلعالم عمى ممارستو في حق المرأة، رغم أن ىذا النوع االجتماعي 

تحقيق الديمقراطية االجتماعية  ا من عوائقيتمتع بصفة المواطنة مثل الرجل، وىذا اإلقصاء يعتبر عائقً 
يرى أنو وجيان لعممة  "بورديو"ا بالمعنى فإن السياسية عمى مستوى الواقع، ذلك ألنو ولو كان رمزيً و 

 واحدة، ففي األخير لإلقصاء أثاره في الواقع.
ن عمى آليات كما أنو من الميم التأكيد عمى أن اعتماد التمفزيون العمومي        اإلقصاء الرمزي، حتى وا 

ا لما ينص عميو الدستور فيما خرقً ا لطبيعتو العمومية و ال محسوسة، فإن ذلك يعد تجاوزً كانت المرئية و 
              (79)الواجبات السياسية، خاصة المادتين مواطنين والمواطنات في الحقوق و يتعمق بالمساواة بين ال

لو وظيفة أداء الخدمة العمومية، فالصور النمطية التي جتمع و تباره مؤسسة من مؤسسات المباع (30)و
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تقسيمو لألدوار، ىو من طبيعة البناء االجتماعي الذي يييكل عالقات القوة بين زيون و يمررىا التمف
منو فإن ىذا اإلقرار يقودنا إلى تأكيد فرضية إعادة إنتاج في السياق االجتماعي الجزائري، و النوعين 
ا، فالتمفزيون مسؤول عن كل العمومي الجزائري لمييمنة الذكورية التي تبني الجسد اجتماعيً التمفزيون 

النظريات، كنظرية الغرس سبما تؤكده العديد من الدراسات و الصور التي يحتفظ بيا المشاىد في ذىنو ح
عكس دون شك ذات لتي تالتصورات اإلعالمية لمييمنة الرمزية الذكورية االثقافي، كما أن تمك التمثالت و 

الدليل عمى ذلك أن جتماعي، والسياسي و التصورات االجتماعية الموجودة في المخيال االالتمثالت و 
الذي ال يتكون ية الموجودة في الفضاء السياسي و التمفزيون العمومي الجزائري أعاد إنتاج الييمنة الذكور 

 من تقديرات اإلدراك التي تسير ىذا الفضاء.ا الييئات بل يتكون أيضً قط من اليياكل المادية األحزاب و ف
لذلك كمو فمن األساسي دعوة الباحثين لمبحث عن عوامل اإلقصاء بمختمف أشكالو، بطرح       

ية لعالقات القوة التصورات اإلعالملمحقل السياسي وحول التمثالت و  إشكاليات بحثية حول البناء الرمزي
، (33)، "يستحيل فيم العالم دون فيم العالقات بين النوعين"Alain Tourainكما يقول بين النوعين، و 

ا سيساىم ا معرفيً يمكنو أن ينتج لنا تراكمً ألىداف، و ابحث متعدد األبعاد و  فالبحث في ىذا المجال ىو
النفسي، وىو مشروع عممي متكامل وجب الثقافي واالجتماعي والسياسي و بدون أدنى شك في فيم واقعنا 

 ليس كما يبدو لنا.  لنفيم الواقع كما ىو و  بوفيو و  االنطالق
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Abstract 

        This piece of research is an attempt to discover the mechanisms of the 

symbolic exclusion of the politician woman, exclusion practiced by Algerian Public 

television.  

This media of mass is, professionally and legally supposed to take into account its role 

to, achieve equality between the two genders. The public feature of the media imposes 

on the equality between every male and female citizen in covering different events 

and political celebrations.  

     The matter of strength in the relations between the two genders in the political 

space is considered to be one of the issues which still stand on the level of the 

symbolic male dominance in the field of policy/over female. 

      It is not only a male field as some researchers believe, but it is also characterized 

by the official realization and appreciation that structures the relations of strength 

between the two genders in the field of policies, and reproduces the social male 

dominance in the media in which this latter –as Pierre Bourdieu stated- is one of the 

institutions of society to produce the symbolic dominance. 

      In this research, we are going to use the process of Media Monitoring of the 

woman’s image during the period of the 2017’s legislative elections. Through the help 

of Monitoring methodology which will allow us to remove cover on the factors of the 

symbolic exclusion that occurs in one of the most significant events (where the 

relations of strength strikingly appear).  

Key words: Male Dominance, Symbolic Power, Symbolic Exclusion, Media 

Monitoring, Symbolic Violence, The gender. 
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