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 على نعمة العقل والدين اشكر اهللا العلي العظيم

  يلهالقائل يف حمكم ترت 

  

ربي  نده قَالَ هٰذَا من فَضلِا رآه مستقرا عفَلَمۚ لَّذي عنده علْم من الْكتابِ أَنا آتيك بِه قَبلَ أَنْ يرتد إِلَيك طَرفُك االَ قَ ( 

 أَكْفُر أَم كُرنِي أَأَشلُوبيۖل  فِسهنل كُرشا يمفَإِن كَرش نمۖو كَرِمي ي غَنِيبفَإِنَّ ر كَفَر نمو( 

دائما بكل خري  افكان احلصاد أجياال تذكره تفأحسن توغرس...تفأفاد تاىل من علم

 جفال" ةالدكتور :العمل على هذا يت ومؤطريتوذكرى طيبة يف القلوب والعقول، اليك أستاذ

 .على دعمك وتوجيهك إلمتام هذا العمل فجزاك اهللا خري اجلزاء "سامية

وفيهم كلمات الثناء ال تكل من وقف إىل جانيب وساعدين ودعمين، كل  إىل

شكرا لكم مجيعا  ،حقهم، شكرا لكم على عطائكم وصدقكم  
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" الفيميرتم"على مدار العقود القريبة السابقة كانت أفكار وممارسات ما يطلق عليه باحلركة النسوية أو        
واملتتبع لنشاط هذه . تعكس تيارا فكريا قويا وسائدا يف احلياة االجتماعية والثقافية والسياسية لدى الغربيني

لك يف العديد من دور النشر املخصصة للترويج هلذه االجتاهات إضافة إىل اجلمعيات االجتماعية احلركات جيد أثر ذ
والفكرية اليت تعمل على حتويل هذه الطروحات من إطارها النظري ارد إىل واقع فعلي ملموس حملاولة إحداث 

النسوية باستخدام مجيع الوسائل ذات  التغيري يف واقع املرأة باستصدار القوانني والتمكني االجتماعي للممارسات
  .القوة الضاغطة يف تشكيل الرأي العام وإحداث التعبري

هي إال امتداد للفكر النسوي الغريب يف بدايات اتصال العرب  أما احلركة النسوية يف واقع العامل العريب فما      
تخلف واألمية والفقر السائد يف بالد العرب، الثقافة الغربية حملاولة اخلروج من حالة ال علىبأوروبا واالنفتاح 

فظهرت العديد من الشخصيات اليت أرست دعائمها لنشأة احلركة النسوية يف العامل العريب واليت أخذت أشكاال 
من التطور والتوسع من خالل إنشاء وتأسيس االحتادات النسائية واملشاركة يف مؤمترات عاملية، وإدماج املرأة 

االت السياسية واالقتصادية والثقافية املختلفة، يف حماولة إلحلاق املرأة العربية بعجلة التنمية، وبالرغم العربية يف ا
  .من كل ذلك كانت هذه اجلهود جمرد حماوالت حمتشمة خاضعة للنظم االجتماعية والسياسات احلكومية

ى احلياة االجتماعية حتولت جمتمعاتنا العربية ومع التطورات التكنولوجية احلاصلة وسيطرة الوسيلة الرقمية عل       
إىل عوامل رقمية بامتياز فتحت معها الباب على مصرعيه للنشاط النسوي ورائدات احلركة النسوية يف العامل الغريب 
والعريب لتجديد حركتها النسوية وذلك باستغالل هذه التقنيات العالية يف إعالء صوا، فقد سامهت هذه 

الرقمية يف خلق جمتمع عاملي من النسويات، الاليت يستخدمن تكنولوجيا االتصال احلديثة بأنواعها  التكنولوجيات
مدونات وصفحات بداية من االنترنت وتكنولوجيا الويب وما نتج عنها من شبكات التواصل االجتماعي و

  .متدد النشاط النسوي على أرض الواقعخاصة، للمناقشات و

لنسوية العاملية أن تكنولوجيا الرقمية ووسائل االتصال احلديثة يف بدايات ظهورها كغريها لقد رأت احلركة ا       
من ااالت تعرب عن الثقافة الذكورية، حيث كان الرجال حيسنون استخدامها والتعامل معها واالهتمام ا أكثر 

ا التصور طالبت ناشطات وأكادمييات ونتيجة هلذ. من النساء، ومن مثّ كان ينظر إليها على أا منتج ذكوري حبت
جودي "نسويات بضرورة االهتمام بالتكنولوجيا للتخلص من األفكار التقليدية وحتدي األنظمة ومن بينهن 

أستاذة علم االجتماع يف اجلامعة األسترالية اليت نادت بضرورة أن تصبح املرأة أكثر نشاطا يف ااالت  "واكجمان



 

 

  ب

األكادميية النسوية االشتراكية و. دة صياغة الثقافة التكنولوجية يف إطار النوع االجتماعيالتكنولوجية وأن يتم إعا
إدماج اإلنسان " (نظرية السابورغ"أستاذة برنامج تاريخ الوعي جبامعة كاليفورنيا اليت تستخدم  "دونا هاراواي"

  .لنقد األفكار التقليدية للنسوية) واآللة

ات كانت االنترنت بتطبيقاته جماال للمرأة للمشاركة يف أشكال جديدة من العمل انطالقا من هذه الطروح       
  .النسوي ودافعا إلنشاء مواقع على الشبكة العنكبوتية وتكوين اموعات احلوارية إلثبات الذات النسوية

ليت تعىن مبسائل وقضايا انتشار مئات املواقع واموعات واملدونات ا النسويةركة احلويالحظ املتتبع ملسألة        
ا ، سواء كانت رمسية تابعة ملؤسسات ومنظمات حكومية، أو غري رمسية تعين يف جمملها مبناقشة قضايواملرأة النسوية

، فضال عن الدعوة لتحقيق املساواة ...املرأة ومكافحة العنف ضد املرأة، وجتارة اجلنس، والتمييز اجلنسي والعرقي
بني الرجل واملرأة على مجيع األصعدة، خاصة يف الدول العربية أين ما تزال املرأة تعاين العنف واالضطهاد 

جل، وبذلك غدت هذه املواقع والشبكات تلعب االضطهاد من طرف الروالتحرش وغريها من أنواع العنف و
دورا كبريا يف حشد اجلماهري النسائية من خالل احلمالت النسوية اليت تتم عرب صفحات شبكات التواصل 
االجتماعي، هذه األخرية اليت نقر بالدور األساسي الذي لعبته يف احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية يف 

وقدرا اهلائلة اليت أثبتتها يف خلق رأي عام وتنمية االجتاهات وأمناط السلوك، خاصة يف  الكثري من اتمعات
  . الدول العربية بعد أحداث الربيع العريب

النسوي ذي الطابع الفردي أو املؤسسايت هلذه اتمعات االفتراضية وشبكات التواصل  التيار إن هذا       
يدة والدافعية القوية للبحث يف موضوع احلركات النسوية من الزاوية االجتماعي قد شكل لنا الرغبة الشد

اإلعالمية ومبحاولة رصد معامل هذه القضية يف عاملنا العريب، ومعرفة هل فعال هناك حركة نسوية عربية مؤسسة 
ركة ذات واقع ملموس عرب شبكات التواصل االجتماعي، وهل املرأة العربية على درجة من الوعي مبضامني احل

النسوية احلقة، خاصة وأننا الحظنا من خالل دراستنا االستطالعية ندرة يف الدراسات والبحوث اإلعالمية 
املتخصصة يف تناول موضوع احلركات النسوية، وعليه جاءت دراستنا هذه كمحاولة لوصف طبيعة متظهر احلركة 

ليفة للكشف عن أجندة القائمني عليها يف ترتيب النسوية عرب صفحات الفيسبوك، وأبرز القضايا املشار إليها يف تو
هذه القضايا جلمهور النساء العربيات من جهة وواقع استخدام هذا األخري للصفحات النسوية ومجلة اآلثار املعرفية 

  .والسلوكية والوجدانية املترتبة لديهن كنتاج الستخدام والتعرض ملضامني هذه الصفحات



 

 

  ت

ملوضوع قمنا بتقسيم دراستنا إىل جمموعة من الفصول يتناول كل فصل شقا من ويف إطار معاجلة هذا ا      
  :الدراسة كالتايل

 ا املنهجية حيث حددنا من خالله إشكالية الدراسة  :الفصل األولويتضمن موضوع الدراسة وإجراءا
  .وتساؤالا ورصد أهدافها وأسباا وأمهيتها إضافة لتحديد املفاهيم األساسية فيها

كما تعرضت يف هذا الفصل إىل اإلجراءات املنهجية اليت حددت اإلطار العام للدراسة، بداية بنوع الدراسة    
واملنهج املستخدم فيها مرورا بتحديد جمتمع البحث مع العينة، وصوال إىل األداة املستخدمة يف مجع البيانات 

  .واألساليب اإلحصائية اخلاضعة هلا

 لذي متت عنونته بالتراث النظري للدراسة ملناقشة وطرح النظريات املوظفة وا :مث خصصت الفصل الثاين
فيها كنماذج إرشادية، وتقدمي للدراسات السابقة ملوضوع دراستنا واليت شكلت لنا األرضية واالنطالقة 

  .األوىل يف موضوع الدراسة

 التفاعلية عرب شبكات فقد تناول بالشرح والتفصيل تطور اإلعالم االلكتروين و :أما الفصل الثالث
تطور اإلعالم االلكتروين  :املبحث األولالتواصل االجتماعي والذي مت تقسيمه إىل مبحثني، جاء يف 

للمبحث انطالقا من املفهوم واخلصائص وصوال لتمظهرات ذلك التطور يف وسائله االلكترونية، لننتقل 
  .االجتماعي والذي يتناول التفاعلية واألثر يف شبكات التواصل  الثاين

 ليناقش احلركة النسوية العربية عرب وسائل اإلعالم اجلديد وفق مبحثني أيضا،  :وجاء الفصل الرابع
: املبحث الثايناجلانب النظري لواقع احلركة النسوية يف الوطن العريب ويشمل  املبحث األوليعكس 

  .حركة النساء العربيات والتفاعل عرب وسائل اإلعالم اجلديد

  بإجراءات الدراسة التطبيقية يف شقيها التحليلي وامليداين حيث عاجل  الفصلني اخلامس والسادسوارتبط
الفصل الدراسة التحليلية ملضامني صفحات احلركة النسوية العربية عرب الفيسبوك، وقدم  :الفصل اخلامس

  . ة عليهنالدراسة امليدانية جلمهور املستخدمات للصفحات النسوية وآثارها املترتب :السادس
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عرب شبكات التواصل العربية  احلركة النسوية –بدراسة  ةنستهل موضوع أطروحتنا هذه واملتعلق    
اء الدراسة نمستقل للتفصيل يف موضوع بخاص و بتخصيص فصل - االجتماعي، دراسة يف احملتوى واألثر

وكذا املنهجي ملوضوع الدراسة كإطار حيدد املعامل األساسية للموضوع، ويوضح االجتاه املعريف وإجراءاا املنهجية،
يف إطار من  اخلطوات اليت مير عليها إعداد موضوع الدراسةو وفق خطوات متناغمة تبني للقارئ خمتلف املراحل

  :فصل على مبحثني أساسنيالتناسق اإلبستمولوجي، حيث حيتوي هذا ال

، من حتديد ملشكلة الدراسة وصياغة لتساؤالا وكذا عناصر بناء موضوع الدراسة املبحث األول  يتضمن    
الختيار هذا املوضوع بالذات بالدراسة  األهداف املرجوة من البحث، باإلضافة إىل األسباب اليت دفعت الباحثة

  .وضوع الدراسة، وحتديدا للمفاهيم األساسيةوالبحث، مث حتديدا لألمهية العلمية مل

ملنهج املتبع وكذا جمتمع فتم ختصيصه لإلجراءات املنهجية املتعلقة بتحديد نوع الدراسة وا أما املبحث الثاين     
العينة حمل الدراسة، إضافة إىل توضيح نوع األداة املستخدمة يف مجع البيانات، وأخريا األساليب البحث و

      : املتبعة وكذا توضيح جماالت الدراسة، وفيما يلي تفصيل وشرح ملا مت ذكره سابقااإلحصائية 

  :موضوع الدراسةبناء   - أوال

  ة الدراسة و تساؤالاشكلم -1

ما تعيشه جمتمعاتنا من تطورات على مستوى الوسيلة رات التكنولوجية احلديثة اليوم وإن ما أفرزته التطو      
يف خمتلف جوانب احلياة، حيث إن اتمع كبناء كلي يتكون من جمموعة من األنساق  ات عميقةأحدثت تغري
تفرزه هذه التطورات  كل ما أن ةفال حمال وتوازنه، تظافر جهودها للحفاظ على استقرار هذا اتمعياجلزئية اليت 

إحداث  أوالكلي للمجتمع  اءالبنإما يف احلفاظ على توازن  األثرالتكنولوجية وما تنتجه من وسائل سيكون هلا 
  .مل تؤدي وظيفتها كما جيب اليت اجلزئية األنساق تلك إحدىيف  الالتوازنحالة من االختالل و

اليت احتلت مكانة كبرية يف وإن من أهم التقنيات احلديثة اليت أحدثت انقالبا كبريا يف جمتمعاتنا هي االنترنت و    
 هلذه الوسيلةا العديدة اليت جتعل األفراد يستخدموا على نطاق واسع، وكان حياة األفراد نظرا ملميزاا وخصائصه

االنترنت من خدمات  قدمتهن من أهم ما وإخاصة ما يتعلق بالعالقات االجتماعية،  داألثر البالغ على حياة األفرا
تاريخ االتصال  ت بصمة واضحة يفاليت شكلبأنواعها املختلفة، ملستخدميها هي شبكات التواصل االجتماعي 
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قات افتراضية عالو التنتج لنا فضاء افتراضيجديدة للعالقات االجتماعية  احدودت ورمس ،األفرادالتواصل بني و
  . فق عالقات جديدة وجمتمع جديد له مميزاته وخصائصه و احديث ارقمي اوجمتمع

بل حتول إىل  ،التواصل فقطومقتصرا على االتصال  مل يعد دورها االجتماعي شبكات التواصل ومع تطور    
 ،عيةالقضايا املختلفة املتعلقة جبميع جوانب احلياة االجتماطرح األفكار وراء وتعبري عن اآلوسيلة تستخدم لل

يف  نيإعالمية أو مسؤول أو مؤسسات ،ادافرسواء كانوا أ ينالقضايا لآلخروحماولة إيصال هذه األفكار واآلراء و
ما و .قضية معينة أوي حر ميكن من خالله توجيه أو خلق اجتاهات حنو حدث معني حر أو فضاء رقم يفضاء تعبري

  .كرب دليل على ذلكأدور شبكات التواصل االجتماعي يف حتريكها ما كان من العربية و تحدث مؤخرا يف الثورا

وصورا قد تغريت وأن مفهوم املرأة  خاصة ،القضايا املطروحة أكثر من اليوم تعدال ريب أن شؤون املرأة و     
 تأثرت تدرجييا بالتطورات احلاصلة يف يف العصر احلديث قد املرأة أنشك فيه ، ومما الالعديدة كغريها من املفاهيم

إىل امرأة ماكثة فيه، من ربة مرتل  فتحولت ،املتسارع اللحاق بركب التطور االجتماعي حماولة   تاتمعا بنية
ومع التطورات   ،اإلعالمانتشار وتطور وسائل االتصال ومع و، هذا البيت وانفصال عن شؤون أكثر استقاللية

 ،صب واملراتب يف اتمعوتقلد املرأة للكثري من املنا ،فيهااحلاصلة يف اتمعات وظهور احلركات التحررية 
أيضا من املرأة  ضحت، أباتمعات الرقمية األخرى واالحتكاكاستنادا للتطورات التكنولوجية احلاصلة و

التصال ا ألجل بداية، فكانت التواصل االجتماعيشبكات ال مستعمليهذه التقنيات احلديثة و يمستخدم
 وقد ،إىل جمال يتيح للمرأة التعبري عن قضاياها بلغتها هذه الوسائط االجتماعية مث حتولت الفئاتالتواصل مبختلف و

 مواقع التواصل االجتماعي وتغيري: عنون بـبعض اإلحصائيات من خالل مقال م 1 "يب يب سي"قدم موقع 
املساواة ومفاهيم تسعى لنشر مفاهيم حرية املرأة و أهم الصفحات واملواقع اليتالصورة النمطية للمرأة العربية، 

  .التحرش ضد املرأة إىل غري ذلك العنف ومواجهة 

فكرة الدفاع عن حقوق املرأة  ولوتنوع حمتوياا اليت تتمحور أساسا حتعدد وتزايد هذه الصفحات  إن     
 جتاه جديد تابعكا ، جتعلنا ننظر إىل هذه الصفحاتثقافيةالجتماعية واال يف خمتلف املستوياتومساواا بالرجل 

ظهر منذ اية القرن الثامن عشر يف أوروبا، وعرف ذروة انتشاره  الذي فكريال وللتيارلنشاط احلركة النسوية 
   .من القرن العشرين وشهرته مع النصف الثاين

                                                             
BBC ARABIC - 1 ، مقال متاح عرب موقعمواقع التواصل االجتماعي وتغري الصورة النمطية للمرأة العربية ،: 

maktoob.news.yahoo.com، 30/11/2015الثنني، تاريخ الولوج، ا.  
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وجاءت االنترنت ممثلة خاصة يف مواقع التواصل االجتماعي لتعطي جرعة جديدة هلذه احلركة كي تتجدد     
وتقوم بتنشيط دعوا وأفكارها من خالل فضاء أكثر حتررا وإتاحة آلليات النشر السريع والتفاعل الفوري والتأثري 

  .على عدة مستويات

أهم شبكات التواصل االجتماعي وهو الذي يستقطب يف كل دقيقة اآلالف  يعديسبوك الفوال شك أن موقع     
باهتمامات  خاصة تعينتزايدا كبريا يف ظهور صفحات  أنه يشهد كل يوممن املستخدمني واملستخدمات، كما 

تستغل املرأة العربية  لذلك مل يكن مستغربا أن. املرأة عموما وتليب خمتلف حاجاا النفسية والثقافية واالجتماعية
هذه الشبكة وأن تبادر إىل إنشاء صفحات خاصة للترويج ) وعي بال أوبوعي (املتشبعة بفكر احلركة النسوية 

  .أكرب قدر من مستخدمات هذه الصفحاتيف لفكرها التحرري بغية التأثري 

مبوضوع  املتعلقة اإلشكاالتموعة من على جم لإلجابةونظرا ملا للموضوع من أمهية دفعتنا للقيام ذه الدراسة     
صفحات ن خالل احلركة النسوية العربية م ما هو واقع :دراستنا، وذلك من خالل معاجلة اإلشكالية التالية

   ؟اآلثار اليت ختلفها على مستخدماا طبيعةما و الفيسبوك

  :اآلتية عيةالفر التساؤالتانطالقا مما سبق سأحاول من خالل هذه الدراسة اإلجابة على  -

  :الفيسبوك عربالتساؤالت اخلاصة بدراسة حمتوى صفحات احلركة النسوية  -أوال

  كيف تعاجل صفحات احلركة النسوية عرب الفيسبوك قضايا النسوية من حيث الشكل؟ -1

 ما هي طبيعة املواد املنشورة عرب صفحات احلركة النسوية يف الفسبوك؟  

 يسبوك؟كر احلركة النسوية عرب صفحات الف املنشورات املتعلقة بفما هي اللغة املستخدمة واملعتمدة يف  

 بوك؟ات احلركة النسوية عرب صفحات الفيسما هي األساليب اإلقناعية والدعائم املستخدمة يف منشور  

  قضايا النسوية من حيث املضمون؟  عرب الفيسبوككيف تعاجل صفحات احلركة النسوية  -2

  سبوك؟رب صفحات احلركة النسوية يف الفياملتناولة ع اوالقضاي برز املواضيعأما هي  

 سبوك؟رب صفحات احلركة النسوية يف الفياملواد املنشورة ع ما هي مصادر  
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  يسبوك؟يف مضامني صفحات النسوية عرب الفمن هم الفاعلون والشخصيات احملورية  

 سبوك؟ة يف الفيرب صفحات احلركة النسويما هي القيم املتضمنة من خالل املواد املنشورة ع  

 يسبوك؟حه صفحات احلركة النسوية عرب الفما هي األهداف املراد حتقيقها من خالل ما تطر 

 يسبوك؟مبا تنشره صفحات النسوية عرب الفاجلمهور املستهدف  ما طبيعة  

  اما طبيعة التعليقات اليت يتفاعل يسبوك؟مجهور صفحات النسوية عرب الف  

  : مجهور النساء العربيات املستخدمات لصفحات النسوية عرب الفيسبوكاسة اخلاصة بدر التساؤالت -ثانيا

  يسبوك؟لصفحات النسوية عرب الف فيما تتمثل استخدامات مجهور النساء العربيات املستخدمات -3

ط أبعاد انطالقا من نظرية االستخدامات واالشباعات وهي عادات وأمنا ةوستتم اإلجابة على هذا السؤال وفق ثالث   
  :ودوافع االستخدام

  ا؟ بوكعرب الفيسما هي عادات استخدام صفحات احلركة النسويةلدى مستخدما  

  ا؟ بوكيسعرب الفما هي أمناط استخدام صفحات احلركة النسويةلدى مستخدما  

  ا؟يسصفحات احلركة النسوية يف الفما هي دوافع استخدامبوك  لدى مستخدما  

  يسبوك؟ستخدمات لصفحات النسوية عرب الفلى مجهور النساء العربيات املما هي اآلثار املترتبة ع -4

وستتم اإلجابة على هذا السؤال من خالل أبعاد آثار االعتماد على صفحات النسوية انطالقا من نظرية االعتماد   
  :البعد املعريف، البعد الوجداين، البعد السلوكي: على وسائل اإلعالم وهذه األبعاد هي

 ا؟صفحات احلركة النسوية يف الفيساستخدام  املعرفية املترتبة عنآلثار ما هي ابوك على مستخدما  

  ا؟صفحات احلركة النسوية يف الفيساستخدام  الوجدانية املترتبة عنما هي اآلثاربوك على مستخدما  

  ا؟بوك على مصفحات احلركة النسوية يف الفيساستخدام  السلوكية املترتبة عنما هي اآلثارستخدما  
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مجهور النساء العربيات املستخدمات  على طبيعة اآلثار املترتبة ذات داللة إحصائية بني فروق فرديةهل هناك  -5
  ؟ تغريي املستوى الدراسي واحلالة املهنيةتعزى مل لصفحات النسوية

   أهداف الدراسة -2

وحتقيقها كنتيجة حتمية للبحث امليداين إن ألي دراسة علمية جمموعة من األهداف املرجو الوصول إليها      
فهم وتوصيف فهناك دراسات دف ل توجه الدراسةكذا ، وختتلف األهداف باختالف نوع وطبيعة وللدراسة
من  أما هذه الدراسة فنطمح .فسري، كل حسب توجهه املعريفدف للتأويل والت وهناك دراسات أخرى الظاهرة،

حتقيق مجلة خالل من  كأهداف عامة يتم الوصول إليها هرة املدروسةوصف الظافهم و إىلخالهلا للوصول 
 :التالية الفرعية  األهداف
يته واخللفية املعرفية من خالل التعرف على ماه، مفهوم احلركة النسوية عنإزالة الغموض  حماولة -

 أهم تياراته الفكرية ومدى انتشار هذا الفكر يف الوطن العريبللمصطلح و

يسبوك كأهم صفحات موقع الف عربمن خالل نشاطها  يف واقعها اليوم نسوية العربيةاحلركة ال وصف -
  .شبكة تواصل اجتماعي على االنترنت

عينة الدراسة من  من قبل يسبوكعرب الفصفحات احلركة النسوية  استخدام طبيعة التعرف على -
من خالل بعدي العادات واألمناط  امستخدما. 

من قبل عينة الدراسة من عرب الفيسبوك صفحات احلركة النسوية دوافع استخدام  الكشف عن -
 .مستخدماا

على  عرب الفيسبوكالستخدام صفحات احلركة النسوية  املعرفية والسلوكية والوجدانيةاآلثار  الكشف عن -
 مستخدماا من عينة الدراسة

طاب املوجه وحمتوى هذه واخل باحلركة النسويةاملتعلقة  ايااألسلوب الذي يتم به طرح القض دراسة -
 .املضمونلقضايا النسوية من حيث الشكل ول اليت تتعرض الصفحات
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  :أسباب اختيار املوضوع  - 3
إحساسهم من  اختيار مواضيع حبوثهم العلمية، تقتضي الضرورة العلمية واملنهجية غالبا انطالق الباحثني يف     

ضيع وظواهر يكتسيها بعض الغموض أو تعاين من التهميش يف التنقيب حول مواباملشكة اليت تستدعي البحث و
اليت تعمل على إىل البارديغمات والنظريات املتبناة يف البحث و باإلضافة ،التناول وندرة الطرح من زوايا معينة

 اليت دفعتين األسباب أهمن من بني إو .وتسطر الطريق للباحث يف اختيار خطواته املنهجية توضيح زاوية النظر
وضرورة معاجلته نظرا النتشار صفحات النسوية عرب  إحساسي مبشكلة موضوع الدراسة الختيار موضوع الدراسة

 إضافة .النساء العربيات على هذه الصفحات إقبال ومالحظيت الشخصية لكثافة ،أفكارها املوجهةالفيسبوك وثقل 
ين تب أخرى، ومن جهة إعالميةن زاوية اليت تناولت هذا املوضوع م واألحباثكبري يف الدراسات القص لنل
حمتوى  بني نظرة تكاملية بالربط بشكل عام موضوع الدراسة إىلالذي ساعدين يف النظر و "البارديغم الوظيفي"

وفق نظرية ترتيب األولويات من جهة واآلثار املترتبة على مجهور مستخدمات  اومضمون شكال صفحات النسوية
رغبات وحاجات كامنة وذلك  إلشباعواتصالية وفق دوافع حمددة  إعالميةة ومتابعات هذه الصفحات كوسيل

ذلك ميكن  كل إضافة إىل ."اإلعالماالعتماد على وسائل "ونظرية  "االستخدامات واالشباعات"وفق نظرييت 
  :تقسيم أسباب اختيار املوضوع إىل النقاط التالية

، خاصة فيما يتعلق مبعاجلة قضايا النسويةاليت تتطرق إىل  يف حدود إطالعي قلة الدراسات العلمية واألكادميية -
هذه القضية من منظور إعالمي، وكيفية تناول وطرح هذه القضية عرب اإلعالم اجلديد املتمثل حسب الدراسة 

ستخدمات شبكات التواصل هذه القضية على ماحلركة وثر هذه أو، يف شبكات التواصل االجتماعي
  .االجتماعية

 ،وخصوصا من املنظور التارخيي والثقايف حلركة النسوية كتيار فكري له جذوره املمتدةا حلقيقة عرفيةاألمهية امل -
العربية واليت يبدو أا قد وجدت يف شبكات التواصل االجتماعي  الفكرية على الساحة ذلك وانعكاسات

 .فضاءها املناسب لنشر أفكارها وممارساا

عرب شبكات التواصل االجتماعي واليت تعد حسب وجهة نظر  النسوية احلركة االهتمام الشخصي مبوضوع  -
عرب شبكات التواصل االجتماعي بشكل ملحوظ وطابع كبري من  بني النساء الباحثة من أهم القضايا املنتشرة

 .داخل اتمع االفتراضي املفرطةاحلرية 
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 ساواة بني املرأة والرجل، وباقي مفاهيم احلرية امل ايااملواقع املتعلقة بقضاالنتشار الواسع للكثري من الصفحات و -
حمل  اليت تطالب ا مستخدمات هاته املواقع واليت أصبحت آثارهاوالعنف والتحرش  وكل مطالب احلقوق 
 .تساؤل واستغراب داخل اتمعات العربية

 :أمهية الدراسة  -4

على صلة وثيقة بأهم فئة يف اتمع وهي  ومتجدداا حتظي هذه الدراسة بأمهية بالغة كوا تعاجل موضوعا حيوي     
التطورات  وفق طرح إعالمي باالعتماد على الكشف والتحليل للموضوع كظاهرة اجتماعية أفرزا "املرأة"

  .آثار هذه الظاهرة على مستخدمات شبكات التواصل االجتماعيكما تعاجل هذه الدراسة  التكنولوجية احلاصلة

رغم امتدادات  العريب االهتمام املناسب على املستوى األكادميي كموضوع حبث مل يلق" لنسويةركة ااحل" إن     
احلركة وجتدد نشاطها وتعدد متظهراا يف الواقع العريب، والشك أن شبكات التواصل االجتماعي قد أمدت هذه 

 .خدمات واملستخدمنياملستاحلركة آليات مهمة للتعريف بأفكارها ونشر رؤاها على أكرب قدر ممكن من 

  :حتديد املصطلحات -5

حيمل  عادة ما ألنهاملقصود بتحديد مصطلحات البحث هو ضبط املعىن العام املستخدم هلا يف البحث،  إن     
 املعىن اللغوييبدأ أوال بتحديد  الدراسة صطلحاتم، حيث  أن حتديد اصطالحي مفهومالواحد أكثر من املصطلح 

إىل ذلك  اللغوية للمصطلح، باإلضافة االشتقاقات إىلرجوع بالو املتخصصة واملعاجم ميسمن خالل مراجعة القوا
، مث االصطالحيةمن خالل اإلحاطة مبختلف التعاريف  العلمي الشائع لدى الباحثني هلذا املصطلح املفهوم تقدمي 

اليت تنقل و حة للمفهوم املوض من خالل األبعاد واملؤشرات حتديد املعىن اإلجرائي اخلاص ذه املصطلحات
فتحديد املفهوم اإلجرائي هو  العمل على  نظرا خلصوصيتها يف ذلك البحث، وبالتايل ،الدراسة امليدانية إىلالباحث 

مناهج البحث "كتابه يف  1"حممد حسن إمساعيل"حيث أشار  .اخلاص املقصود به يف تلك الدراسة املعىنضبط 
ضبوط للمصطلحات يضمن للباحث بداية موفقة الجناز عمل ناجح يساعده يف أن التحديد اإلجرائي امل "اإلعالمي

وبالتايل فإن حتديد املصطلحات من األمور املهمة يف البحث  .الوصول إىل نتائج دقيقة مبنية على أسس واضحة

                                                             
  85، 84، ص2005، ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر، 2، طمناهج البحث يف علوم اإلعالم واالتصالأمحد بن مرسلي،  -1
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ملا يراد العلمي ألنه يساعد الباحث يف املضي يف حل مشكلته دون غموض، وكذا يساعد القارئ على الفهم اجليد 
    1ذه املصطلحات يف البحث 

عملية  الباحث ىاملفاهيم اليت تسهل علة تستوجب حتديـد بعض املصطلحات وعلمي ن كل دراسةومبا أ  
ة اليت حتدد ضبط املصطلحات واملفاهيم األساسي من هذا اجلانب اإلحاطة واإلملام باملوضوع حمل الدراسة، حناول

  :كالتايل" احلركة النسوية العربية عرب شبكات التواصل االجتماعي "نا وع دراستاإلطار العام ملوضــ

   2 :احلركة النسوية -1

وليد القرن العشرين، نشأ للتعبري عن الاليت يدافعن عن املساواة بني املرأة والرجل وإلغاء " النسوية"إن مصطلح      
يف خمتلف أحناء العامل بفضل من يعتربن مناضالت يف وقد انتشر هذا التيار وتوزع . الفوارق بينهما يف كل ااالت

وطوعنها يف إطار ما يسمى بالنسوية متعددة الثقافات  بالفكرةآمن  حيث صفوف احلركة النسوية العاملية والعربية،
فنشأت  Identity Féminismأو اهلوية النسوية  lGlobal Féminism Multiculturaالكونية 

النسوية "و  "النسوية االشتراكية"و "النسوية اجلذرية"و "النسوية الليربالية"ومن بينها  تيارات متعددة إيديولوجيا
النسوية املتباينة إيديولوجيا العديد من  للتياراتوقد نتج عن هذا التعدد  .)اإلفريقية واألمريكية( "السوداء

لقد تزامن ظهور مصطلح و .السواء والعامل العريب علىأالتوجهات يف تقدمي مفاهيم احلركة النسوية يف العامل 
حركة موجهة حنو إزالة املواقف واملمارسات وهي  ،حبركة حترير املرأة مع ما يعرف يف أجبديات نضال املرأة" النسوية"

 3.هتمة بقضايا النساء وشؤون امل ، أو تلك هي احلركةاملبنية على اعتبارات أن الرجال أعلى رتبة وأهم من النساء

 

 

 

 

     

                                                             
  119، ص 2011، دار الفكر العريب، القاهرة، 1ط ،مناهج البحث اإلعالمي، د حسن إمساعيلوحمم -1
 13مؤمنون بال حدود، سلسلة  ، ا وحدودها، من سلسلة ملفات حبثية، الدين وقضايا اتمع الراهنةالنسوية اإلسالمية،مشاكلهوفاء الدرسي،  -2

   13، ص 2016يونيو 
  .19:33، على الساعة 10/11/2017، جتاريخ الولو  www.almany.comعلى الرابط، متاح   معجم املعاين االلكتروين ،انظر -3

http://www.almany.com
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  :لغةتعريف احلركة النسوية  -

املواقف  حركة موجهة حنو إزالة :وحركة حترير املرأة ،ةًكَرحا وكًر، حكرحيفعل  كراسم وح ةُكَرح:احلركة  
منسوب إىل  اسم مؤنث :والنسوية .املمارسات املبنية على اعتبارات على أن الرجال أعلى رتبة وأهم من النساءو

 .أشغال حمصور يف النساء :أشغال نسوية ،نِسوة على غري قياس/اسم منسوب إىل نسوة  :ويونس نِسوة،/نسوة 
  1.حركة مهتمة بقضايا النساء وشؤون :وحركة نسوية

االعتراف بأن للمرأة حقوقًا وفُرصا ": بأنه "النسوية"مصطلح   Oxfordأكسفوردمعجم  وقد عرف     
ونلحظ أن هذا التعريف للمصطلح أكثر  ."احلياة العلمية والعملية مساوية للرجل، وذلك يف خمتلف مستويات

 يف "ويبستر"معجم يف حني يذهبميوال للنسوية الليبريالية اليت من ابرز قضاياها التنديد حبق املرأة يف التعليم، 
اجتماعيا، وتسعى النظرية اليت تنادي مبساواة اجلنسني سياسيا واقتصاديا و:"حركة النسوية على أاه للتعريف

  2 ."كحركة سياسية إىل دعم املرأة واهتماماا، وإىل إزالة التمييز اجلنسي الذي تعاين منه

  : النسوية اصطالحا احلركة تعريف -

حركة سياسية دف لتحقيق غايات اجتماعية تتمثل بعضها يف حقوق املرأة وإثبات "يف أصوهلا  "النسوية"إن      
لفكر النسوي بشكل عام عبارة عن أنساق نظرية من املفاهيم والقضايا والتحليالت اليت  تصف وا...ذاا ودورها

هي  "النسوية"وتفسر أوضاع النساء وخربان وسبل حتسينها وتفعيلها وكيفية االستفادة املثلى منها، وبالتايل فإن 
ة على التأطري النظري حىت تبلورت ممارسات تطبيقية واقعية ذات أهداف معينة، وملا تنامت مؤخرا باتت قادر

النظرية ونضجت، ظلت الرابطة قوية بني الفكر والواقع، احلركة أو املمارسات، تعمل على الساحة لتبديل أوضاع 
والنظرية بدورها تتشكل وتتفرع وتتطور ملا .ملموسة وظروف اجتماعية تدعم بالنظرية وتستلهم خطاها وتوجهاا

انطالقا من هذا الطرح فإن هذا املفهوم يتماشى حتديدا مع اإلطار . 3طلوبا يف املمارسةيبدو عمليا و فعاال أو م
معينة تطبق على أرض الواقع  ةالعام لدراستنا حيث أن النسوية حسب هذا املفهوم هي عبارة عن أيديولوجي

                                                             
   .حع سبق ذكرهمر، معجم املعاين االلكتروين ،انظر - 1
تاريخ الولوج للموقع  ، http://www.alukah.net موقع ، مقال مقدم عرب ماهية وأهداف احلركة النسويةأمحد إبراهيم خضر،  -2
  15.00الساعة  1/5/2013
  11، ص2017، دط، مؤسسة هنداوي سي آي سي، اململكة املتحدة،فلسفة العلمالنسوية وميىن ظريف اخلويل،  - 3

http://www.alukah.net
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ملرأة واحلصول على كافة بأساليب خمتلفة إلحداث حالة من التغيريات يف النسق االجتماعي العام للنهوض مبكانة ا
  .حقوقها

 أن ،قائدات احلركة النسوية يف العامل إحدى أبرز "لويز توبان" النسوية الكندية الشهرية، ويف االجتاه ذاته ترى    
هي انتزاع وعي فردي بدايةً مث مجعي، متبوع بثورة ضد موازين القوى اجلنسية والتهميش الكامل : النسوية"

  .1"تارخيية حمددةللنساء يف حلظات 

احلركة " : نبعنوا  ه1423وجاء يف ورقة عمل قدمت إىل املؤمتر التاسع للندوة العاملية للشباب اإلسالمي عام    
احلركة " :اآليتالتعريف " للدكتورة نورة بنت عبداهللا بن عدوان" "النسوية الغربية وآثارها يف ظل االنفتاح العاملي

هي تنظيم غريب انطلَق من الواليات املتحدة األمريكية، ويتخذ منها  Feminism النسوية الغربية املعاصرة
مركزا له، وتعترب هذه احلركة امتدادا للحركات النسوية الغربية اليت ظهرت يف أمريكا وبريطانيا خالل القرن 

كانت املرأة يف تلك التاسع عشر امليالدي، واليت ناضلت يف سبيل احلصول على احلقوق اإلنسانية للمرأة؛ حيث 
البالد حمرومةً من التصرف يف ماهلا وال توفَّر هلا فرص التعليم والعمل، ومتحورت مطالبهن حول احلقوق الفردية 

  2".للمرأة يف أن تعاملَ على أساسٍ مساوٍ للرجل يف إنسانيته

  3 :على كثري من املفاهيم قد نوجزها فيما يلي "النسوية"وقد مشل مصطلح    

، ء  والرجال يف شىت جماالت احلياةهي الدراسة املتعمقة  للتفرقة والتمييز بني النسا :النسوية كعلم وفكر -أ
واملؤسسة على جمموعة من احلقائق املباشرة وغري املباشرة وحماولة فهم أسباب تلك التفرقة، واليت تطلق عليها 

  . للتغلب عليهامع اقتراح أفضل الطرق والسبل " الفجوة النوعية "النسويات 
هي اإلدراك الواعي املؤسس عل احلقائق السابقة، هذا اإلدراك الواعي يوضح أن الظلم  :النسوية كوعي - ب

والتفرقة الواقعني على النساء ليسا رد صدفة تارخيية أو مشكلة ثقافية أو جغرافية أو قضية مرتبطة فقط بالفقر 
سباب ، هي مرتبطة أيضا حبزمة معقدة من العوامل املباشرة وغري واجلهل، ولكن على  الرغم من أمهية تلك األ

  .املباشرة و اليت تقع على النساء وحدهن ويعاين من أثرها اتمع بالكامل 

                                                             
سبتمرب ،  3، للموقع ج، تاريخ الولو /http://www.sasapost.comعرب موقع، متاح   ،مقال عن النسوية عبد الرمحان ناصر، -  1

   15.15، الساعة 2013
  سبق ذكره ، مرجعماهية وأهداف احلركة النسويةأمحد إبراهيم خضر،   - 2
  .3، ص2016مارس  مؤسسة نظرة للدراسات، دب، ،1، إصدار نظرة للدراسات النسوية، هند حممود، شيماء طنطاوي - 3

http://www.sasapost.com
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هو حلظة إدراك للدور الذي تلعبه تلك العوامل املسببة للتفرقة بني الرجال و النساء يف  :الوعي النسوي -ج
، كما أنه الوعي مبا ميكن أن نفعله و ما ال ميكن أن نفعله وحلظة الوعي بضرورة  تكوين إدراكنا للعامل بأسره 

      .مقاومة تلك األسباب مبختلف الوسائل 

  شبكات التواصل االجتماعي  -2
 واإلعالم اإللكتروين املفاهيم املرتبطة باالنترنيت مواقع الشبكات االجتماعية من أهم ومصطلح يعترب مفهوم     

وهذا ما أدى إىل تزايد  .بسرعة يف اآلونة األخرية هذه األخرية فيه انتشرت االفتراضي الذي الرقمي معاتو
ولكن أكثر املصطلحات  .املفهومذا بكات االنترنيت، فتعددت تسميات همستخدميها يوميا منذ ظهورها عرب ش

أو املواقع تواصل االجتماعي مصطلح شبكات العرب الشبكات هو  االجتماعي تعرب عن فكرة التواصل  اليت
 "تفالشبكا" ".الشبكات واالجتماعية وااللكترونية:"مصطلح يتكون من ثالث كلمات هوو .ةاالجتماعي

أي  ، تقول العرب شبك الشيء أي نشب بعضه يف بعض وشبكت األمورمفردها شبكة جاءت من الفعل شبك
  1.اختلطتتداخلت و

، التأم انتظم الشمل وجد األخربعضهم  إىلل اجتمع أي انضم بعضهم من الفع "االجتماعية"جاءت كلمة و     
فجاءت من إلكترون وهو أحد العناصر اليت تؤلف الذرة وحدة من  "االلكترونية"أما كلمة  2.يف مكان واحد

لح خنلص إىل مصطوباجلمع بني الكلمات الثالثة   3.وحدات الطاقة احلركية املكتسبة باإللكترون يف جمال كهربائي
يف التواصل و  تتم بني جمموعة من األشخاص باستخدام تقنيات حديثة معىن ظاهرة اتصالية اجتماعية"يفيد 

  ."التشابك اآليل التواصلي

تطور تقنيات  مل يكن وليد االجتماعيةيذهب العديد من الباحثني إىل كون مصطلح شبكات التواصل و    
يستخدم منذ القدمي  بل كان االنترنيت، وال حىت مع "فايسبوك و التويترال" املعروفة على غرار  املواقع االتصال أو

لغرض معني كعالقات الصداقة والقرابة والعمل على العالقات اليت يكوا األشخاص فيما بينهم  املصطلح ويطلق
سنة نشر   له يف مقال "Johna Barnes" ألنتربولوجي الربيطاين،ا هلذه الفكرة ولقد تطرق .غري ذلك إىل

حيث  أين اكتشف شبكة من العالقات االجتماعية من خالل حبث أجراه يف إحدى سواحل النرويج ،1954
بينهم،  املختلف العالقات اليت يشكلها األفراد فيم تهمن خالل دراس االجتماعيةتناول املفهوم النظري للشبكة 

                                                             
   .353ص ،دار املشرق ببريوت ،،د ط منجد الطالبافرام البستاين،  -1
   .37ص2001لتوزيع ،ببريوت ، دار املشرق للنشر و ا 2،ط املنجد يف اللغة العربية املعاصرة ،نعمة أنطوانو آخرون -2
   .219املرجع نفسه ص -3
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صطلح مل أما الداللة املعاصرة 1.ى األفرادوتنظيماا، لفهم مراحلها من التشكل إىل التطور اية بآثارها عل
على جمموعة من املواقع على شبكة االنترنت، اليت ظهرت مع اجليل الثاين للويب أو  فيطلق الشبكات االجتماعية

تتيح التواصل بني األفراد يف بيئة جمتمع افتراضي جيمعهم، وفق جمموعات اهتمام أو  Web 2ما يعرف باسم 
إىل غري ذلك، ويتم هذا كله عن طريق خدمات التواصل املباشر ..جامعة، مدرسة، شركة شبكات انتماء، بلد، 

 .مثل إرسال الرسائل أو االطالع على امللفات الشخصية لآلخرين ومعرفة أخبارهم واملعلومات املتاحة للعرض

كة الويب خدمات توجد على شب: "شبكات التواصل االجتماعي على أا" شريف درويش اللبان" عرفو    
 ونملن يرغب شبه عامة خالل نظام حمدد ميكنهم من وضع قائمة أوعامة  Profileتتيح لألفراد بيانات شخصية 

للذين يتصلون م وبتلك القوائم اليت يصنعها اآلخرون خالل و أيضا مقوائمهرؤية يف مشاركتهم االتصال و
 :الذي قدمه التعريف بالويب جند واصل االجتماعيالفكرة متاما واملتعلقة بربط شبكات التويف نفس  2"النظام

&Ellison Boyes ا من بني التعاريف اليت عرفت انتشارا كبريا لدى الباحثني،هو ومواقع تتشكل على ":بأ
الفرصة لالتصال بقائمة  وإتاحةشبكة الويب، تتيح لألفراد بناء بيانات شخصية عن حيام العامة أو شبه العامة، 

ختتلف طبيعة التواصل من خالل عملية االتصال،والتعبري عن وجهات نظر األفراد أو اموعات من و, املسجلني
   3"موقع آلخر

خاصية االهتمامات املشتركة يف التواصل عن طريق شبكات  "راضي زاهر" ويعكس التعريف الذي قدمه     
ترونية اليت تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع من الشبكات اإللك منظومة:" بأا التواصل االجتماعي يف تعريفه هلا

اهلويات و االهتماماتخاص به، ومن مث ربطه عن طريق نظام اجتماعي إلكتروين مع أعضاء آخرين لديهم 
"   Maloney-Krichmarركريش مامالوين "و "Preece بريس"وهو ما ذهب إليه تعريف  4"نفسها

يلتقي فيه الناس ألهداف حمددة وهي موجهة من طرف سياسات  مكان"  :واقع الشبكات االجتماعية على أامل
يف حني يذهب التعريف التايل لشبكات التواصل  "من القواعد واملعايري اليت يقترحها الربنامج اتتضمن عدد

                                                             
1 -   Apropos de John Barnes, de Réseaux Sociaux, par Pierre Mercklé. le pierremerckl.fr  .تاريخ 

   02/02/2016: الولوج للموقع
 

  82، ص 2015التوزيع، األردن، ، دار أسامة للنشر و1ط ،العالقات العامة وشبكات التواصل االجتماعيحسني حممود هتيمي،  -  2
3  - Danah m. Boyd, Nicole B.Ellison , Social network sites; Definition , history and scholar 
ship , Journal of computer mediated communication , volume(13),issue1, version of record on 
line 17/12/2007,p2 
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مواقع إلكترونية تتيح " :أاعلى حيث تعرف  االجتماعي إلبراز اخلصائص التقنية أكثر الستخدامات املصطلح
خلق صفحة خاصة م  يقدمون فيها حملة عن شخصيتهم أمام مجهور عريض أو حمدد وفقا لنظام معني  لألفراد

يوضح قائمة موعة من املستخدمني الذي يتشاركون معهم يف االتصال؛ مع إمكانية االطالع على صفحام 
 وتعرف ،"تنوع من موقع إىل آخروتاخلاصة أيضا واملعلومات املتاحة، علما أن طبيعة وتسمية هذه الروابط ختتلف 

على أا مواقع إلكترونية تسمح لألفراد بالتعريف بأنفسهم واملشاركة يف " :شبكات التواصل االجتماعي أيضا
  1."شبكات اجتماعية من خالهلا يقومون بإنشاء عالقات اجتماعية

مواقع التواصل  أنح حيث يرى ملصطلا ولية يف تقدميمش يرى فيه تعريف إىل "رضوان بلخريي"يف حني خيلص    
التكنولوجيا واخلصائص اليت محلتها الوسائل املستحدثة عن يف األشكال و حالة من التنوع إىلتشري :" االجتماعي

و ، Customization والتخصيص Individuality حاالت الفردية بإعالءالتقليدية السيما فيما يتعلق 
     2".تأتيان نتيجة مليزة رئيسة هي التفاعلية

   :األثــر -3

أدبيات ميدان علوم يف  املعىنعلى أن هلما نفس " التأثري"و" األثر"ملفهومي بالرغم من شيوع استخدم الباحثني     
 النتائجمصطلح األثر وما حيمله من معاين  هذه، أقصد يف دراسيت إال أنين، الدراسات اخلاصة بهاالتصال واإلعالم و

وفيما  سواء كانت آنية فورية ومباشرة أم مؤجلة وغري مباشرة ل اإلعالمية على املتلقياليت ختلفها مضامني الرسائ
  :يلي تفصيل ملفهوم األثر

  :لغة" األثر"مفهوم  - 

، أثره، تأثريا يف الشيء، ترك فيه أثرا، قال ابن أَثر، يؤثر :يعرف األثر لغة بالرجوع الشتقاقاته اللغوية إىل    
  .رمبا أثرت فينا عيون النرجس ، أواخلطيب غارت الشهب بنا

                                                             
، الفيسبوك موقع، دراسة على عينه من مستخدمي  استخدام مواقع الشبكات االجتماعية وتأثريه يف العالقات االجتماعيةمرمي نومار نرميان،  - 1

  47،44ص  2008جامعة احلاج خلضر اجلزائر، باتنة، 
   21، ص2014، دار جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر،1، طمدخل إىل اإلعالم اجلديد، املفاهيم والوسائل والتطبيقاترضوان بلخريي،  - 2
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 1-سورة الفتح،29 اآلية -"مساهم يف وجوههم من أثر السجود ":قال تعاىلالعالمة ومجعها آثار هو  األثرأثر، و    
تأثر منه وبه أي حصل فيه أثر منه فهو ...وأثر فيه ترك فيه أثرا. يتميزون ا ترك السجود عالمة يف وجوههم أي

  2مجعه آثار وأثور ما بقي من رسم الشيء متأثر واألثر 

: قال األصفهاين  3إبقاء األثر، أثر يف الشيء ترك فيه عالمة وأثرا والتأثريبقية الشيء ما بقي من رمسه، : األثرو   
  .الشيء حصول ما يدل على وجوده ويقال أثر وإثر واجلمع آثار أثر

احلديث : ويبقى من آثار وجوده، ومن مصاديق هذايدل على الشيء  ما: وشرح املصطفاوي األثر فقال    
وسائل اإلعالم املختلفة إىل  أي خملفات الشيء هي أثره، ودف  4.اثر الشيء بقية الشيء املأثور، أثر الضربة،

أو  التأثري على مجهورها يف أرائه وعاداته ومواقفه واجتاهاته، هلذا فهي تترك أثرا معينا على األفراد، قد يكون اجيابيا
  5"أثر فيه تأثريا وترك فيه أثرا، فاألثر هو ما ينشأ عن تأثري املؤثر: " سلبيا، فنقول

أما  6" نتيجة الفعل الذي ظهر جراء مؤثر ما"  :وتعرف موسوعة علوم اإلعالم واالتصال األثر بأنه       
نتيجة وحمصلة لفعل   إىل أن لفظة أثر تستخدم للداللة على" :الفرنسي فيشري) Larousse(قاموس الروس 

شخص أو ظاهرة ما، كالنتيجة املتوقعة من فعل منتوج أو سلوك أو عمل معني ، كأن نقول أن هذا الدواء بدأ 
  7"يترك أثره

  :اصطالحا" األثر"مفهوم  -
يقع على املرسل واملتلقي على نتيجة االتصال، و نهأيف الدراسات اإلعالمية على  "األثر"يعرف مصطلح     

ء، وقد يكون األثر ثقايف أو نفسي أو اجتماعي، ويتحقق أثر وسائل اإلعالم من خالل تقدمي األخبار السوا

                                                             
  11ص  دسنة، ،املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 7، طالقاموس اجلديد للطالبعلي بن هادية وآخرون،  - 1
  3، ص 1991، دار املشرق، بريوت، 31، ط األعالم املنجد يف اللغة ولويس املعلوف،  - 2
  5، ص1990دار الفكر، بريوت،  ،4جملد  ،1ط ،لسان العرب احمليطابن منظور،  - 3
 جامعة اجلزائر،رسالة دكتوراه، غري منشورة، ، االتصالية لتعرض الشباب اجلزائري ملضامني شبكة االنترنت-آلثار النفسيةااليامني بودهان،  - 4

  32ص، 2010
  .173، ص 2000القاهرة،  مكتبة مدبويل، ،1ط ،املعجم الشامل للمصطلحات الفلسفية ،عبد املنعم اخلنقي - 5

6  - Bernard Lamizet .Ahmed Slimane, Dictionnaire encyclopédique de sciences de 
l’information et la communication, ellipses, paris.1997.p 228 
7  - Larousse. (2009). [en ligne]   , http://www.larousse.fr/encyclopedie 

http://www.larousse.fr/encyclopedie
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ترجع إىل نتائج ميكن " يف اإلعالم  "األثر"كما أن كلمة  ،1 واملعلومات والترفيه واإلقناع وحتسني الصورة الذهنية
  2  "ري مقصودةكانت النتائج مقصودة أو غ اإلعالم سواءجم عن عمل وسائل تنأن 
السلوكيات واآلراء  أوما ميكن أن حيدث من تغيري يف املواقف :" األثر بأنه "عبد اهللا بوجالل"ويعرف الباحث     

فيدركها، وقد  واملعلومات من جراء انتقال الرسالة اإلعالمية إىل املتلقي، فالرسالة اإلعالمية قد تلفت انتباه املتلقي
وقد جتعله يكون اجتاهات جديدة أو يعدل من اجتاهاته السابقة، وقد جتعله  ،جديدة تضيف إىل معلوماته معلومات

  3 "يعدل سلوكه السابق أويتصرف بطريقة جديدة 

جدوى العملية اإلعالمية يف إطارها الفكري " :هوالتأثري مفهوم األثر أو  فريى أن "حممد عبد احلميد" أما     
وهو ما يتفق مع تعريف عملية االتصال . ت سلوكية مستهدفة يف اجتاه ماواملعنوي الذي يعترب قاعدة الستجابا

ما ميكن أن حتدثه الرسالة  بأنه" :التأثري األثر أو "عبد الرمحن عزي"يعرف يف حني  4" وأهدافها بصفة عامة
قفه أو سلوكياته تغيري أو حىت تثبيت يف آراء اجلمهور أو موا أواإلعالمية أيا كانت من تبديل أو حتويل أو تعديل 

يف تعريفه لألثر أو التأثري يف " حممد منري حجاب"وهو نفس ما ذهب إليه 5"على املدى القصري أو املتوسط أو البعيد
بعض التغيري الذي يطرأ على مستقبل الرسالة كفرد، فقد تلفت الرسالة انتباهه وإدراكه :" بأنهموسوعته اإلعالمية 

جديدة، وقد جتعله يكون اجتاهات جديدة أو يعدل اجتاهاته القدمية، وقد جتعله  وقد تضيف إىل معلوماته معلومات
يتصرف بطريقة جديدة أو يعدل سلوكه السابق وهناك مستويات عديدة للتأثري ابتداء من االهتمام إىل حدوث 

   6"علين كتدعيم داخلي إىل حدوث تغيري على تلك االجتاهات ويف النهاية إقدام الفرد على سلو

ثقافية متباينة وما يتركه هذا  أنظمةفريى أن األثر هو الفعل الناتج عن تالقي  "سعيد بومعيزة"الباحث  أما     
كما يرى أن األثر هو تلك  ،التالقي من عواقب وردود أفعال تتوقف يف جمملها على مدى قوة وفعالية نظام ثقايف

، تتميز هذه العالقة من جانب وسائل اإلعالم مبحاولة تكيف العالقة التفاعلية بني أفراد اجلمهور و وسائل اإلعالم

                                                             
  52، ص 2001 القاهرة، ،نانيةالدار املصرية اللب ،2ط ،االتصال ونظرياته املعاصرة ،ليلى حسني السيد ،حسن عماد مكاوي - 1
  152، ص 1998 القاهرة، ، دار املعارف اجلامعية، دط، النظرية والتطبيق ،جلماهريي واتمع احلديثاالتصال ا ،سامية حممد جابر - 2
  .64، ص 1992/1993، جامعة اجلزائر، 1، جملة حبوث، العدداثر التلفزيون على األطفال ،عبد اهللا بوجالل - 3
  .59ص  ،2004 القاهرة، التوزيع،الكتب للنشر و عامل ،1ط، بحث العلمي يف الدراسات اإلعالميةال ،حممد عبد احلميد - 4
  68م، ص2010الدار املتوسطية للنشر، تونس ،  دط، ،علم االجتماع اإلعالمي ،عبد الرمحن عزي - 5
  175، ص1997، دط، دار املعرفة اجلامعية، مصر،املعجم اإلعالميحممد منري حجاب،  -6
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رسائلها مع مضامني اجلمهور الذي تتوجه إليه دف استمالتهم لكي يتعرضوا حملتوياا وليس بالضرورة التأثري 
  1.شيئا على احملتوى املعريف أو الوجداين أو السلوكي اعليهم لكي يغريو

  :االستخدام -4

   :لغة مفهوم االستخدام - 

أي اختذه  شخص استخدام عىنملللمعاجم والقواميس  ستنادباإلاالستخدام  االشتقاقات اللغوية ملصطلح تعود     
فهو مستخدم واآلخر ) استخدم الرجل غريه(ما ااستخد –واستخدم، أستخدم  2خادما أو طلب منه أن خيدمه

  3دمة نفسهاستخدم اإلنسان اآللة أو السيارة أي استعملها يف خ, مستخدم

ـلة أو عدة أشياء واستغالهلا االستخدام هو استعمال شيء مـا أو مـادة أو وسيواستخدم أي استعمل ووظف، 
  4لتلبية حاجات معينة لدى األفراد يف حيام

   :اصطالحامفهوم االستخدام  -

طلح، غري أن أي حماولة له بساطة ووضوح املعىن للمص تبدونظرة  أولمن " االستخدام"إن املتمعن يف مفهوم      
مبفهوم غامض حيمل الكثري من الدالالت املختلفة  التطبيقية للمفهوم جتعلنا نصطدموالداللة النظرية ولضبط املعىن 

وهذا ما  5.منها ما يفيد املعىن االجتماعي ومنها ما يفيد املعىن التقين املتعلق بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة
املفاهيم احملورية يف الدراسة  الوقوف عند املصطلح لتحديد أبعاده بدقة انطالقا من كونه أحد يؤكد علينا ضرورة

حمتوى صفحات النسوية حمل الدراسة واآلثار املترتبة على مجهور هذه الصفحات جراء استخدامهم اليت تربط بني و
ة لالنترنيت على مجهور الطلبة يف دراسته اآلثار الثقافي "باديس لونيس" الباحثولقد ذهب  .وتعرضهم هلا

                                                             
جامعة  غري منشورة، رسالة دكتوراه، -دراسة استطالعية ملنطقة البليدة -كيات والقيم لدى الشبابأثر وسائل اإلعالم على السلوالسعيد بومعيزة،  -  1

   29،196، ص2005اجلزائر،
  60، منشورات دار الشروق، لبنان، دون سنة الطبع، ص)8(، الطبعة املنجد األجبدي -  2
  102م ،ص2005دار الكتاب العلمية، بريوت، ، دون طبعة، عريب –معجم نور الدين الوسيط عريب عصام نور الدين،  - 3
 2009، جامعة األمري عبد القادر قسنطينة، اجلزائر،غري منشورة، ماجيستري، رسالة  لالنترنت استخدامات الطلبة اجلامعني اجلزائريني ياسني قرناين، -4
  10م، ص2010 -
  4، ص2003اجلزائر،، جامعة قسنطينة ،ة، غري منشور، مذكرة ماجيستريمستخدمو االنترنتأنظر، أمحد عبديل،  - 5
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الغموض الذي يكتنف توظيفهما لوصف  إلزالةالتمييز بني مصطلحي االستخدام واالستعمال  إىل 1اجلزائريني
بعض املمارسات االتصالية باستخدام الوسائط التكنولوجية، ألن ذلك التمييز هو الذي حيدد درجة امتالك الفرد 

كان  إذايف أن الفرد  " Joelle le Marecجوال لو مارك"قدمي فكرة لتلك التقنية وأكد ذلك من خالل ت
تعبئة بعض  إىلواحتاج  إالنه كلما استعمل هذه التقنية بصفة مستقلة ألنظام ما أو غري مستعمل، و مستعمال

ف التحكم يف اجلهاز التقين يسمح مبنحه مرتبة املستخدم، ولكن اكتساب املعاراإلدراكية والفنية واملهارات 
 إياهاوحسن التدبري اليت يتطلبها الشيء التقين ليست آنية وال هي مسلم ا، ويستطرد يف نفس الفكرة مدعما 

عملية معقدة تتم يف ظروف معينة يترتب عليها حتقيق وظائف ترتبط "بأنه  لالستخدام "سيفن وينهال"بتعريف 
مفهوم التعرض فقط ولكن ميكن  إطارتخدام يف نه ال ميكن حتديد معىن االسإ، ولذلك فلإلشباع ةبتوقعات معين

وعلى سبيل  وطريقة االستخدام، اإلعالمكمية احملتوى املستخدم، نوع احملتوى، والعالقة مع وسيلة  إطاروصفه يف 
من حيث وهو الطرح األكثر جتاوبا مع موضوع دراستنا  ."أو ثانويا أولياكان االستخدام  إذااملثال حتديد ما 
 وإشباعت النسوية من قبل النساء العربيات يف ظل ظروف اجتماعية معنية بغية حتقيق وظائف استخدام صفحا

معينة وخيتلف األثر يف هذه احلالة  أغراضلتحقيق  ، واستخدام هذه الصفحات كمحتوى ووسيلةرغبات حمددة
   .مستخدما أوليا أو ثانويا إذاحبسب نوع وطبيعة املستخدم ما 

ل الناس  معىن ماذا يفعـيشري إىل" أن مفهوم االستخدام إىل "عبد الوهاب بوخنوفة" يشري الدكتوركما      
لك االجتماعي خدام حييل بدوره على مسألة التمـحقيقة باألدوات أو األشياء التقنية؟ مفهوم االست

ة لالكتشاف ة أو تكنولوجية قابلحييل إىل استعمال وسيلة إعالميـ للتكنولوجيات، كما أن االستخدام فيزيائيا
  2والتحليل عرب ممارسات و متثالت خصوصية

االستعمال العادي ألي تقنية جديدة عن طريق " :يعين يف مفهوم االستخدام فريى بأنه" فضيل دليو" ويفصل     
حيث ) التبين والتملك(وهو يتوسط مفهومي " وسائط خدمية مسهلة الستخدام وظيفي يف احلياة املهنية خاصة

أوال؛ برهنة املستعمل على التحكم التقين واملعريف يف  :إذا توفرت ثالثة شروط اجتماعية" التملك"عن ميكن التكلم 
ثالثا؛ يفتح التملك  .ثانيا؛ اندماج هذا التحكم اندماجا واضحا ومبدعا يف النشاط اليومي للمستعمل .الوسيلة

                                                             
، 2017غري منشورة، جامعة قسنطينة، اجلزائر، ، رسالة دكتوراه،اآلثار الثقافية لالنترنت على مجهور الطلبة اجلزائرينيللمزيد انظر، باديس لونيس،  -1

  32ص
، دراسة تطبيقية حول استخدام مصادر املعلومات  تالتكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال،االستخدامات واإلشباعانور الدين هادف،  -2

  ،23م، ص 2008، غري م، جامعة اجلزائر بن يوسف بن خدة، اجلزائر، ماجستري اإللكترونية يف وسائل اإلعالم اجلزائرية ، رسالة
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هم أو املشاركة مباشرة فيتصور االبتكارات اال أمام املستعملني احتماالت تبديل أو تعديل أو إعادة إبداع
 1" فهو يرتبط أكثر مبعاين الشراء واالستهالك وانتشار املبتكرات" التبين"أما مفهوم  .والتكنولوجيات اجلديدة

  :صفحات الفيسبوك -5

صفحة الشيء وجهه وجانبه، أبدى له صفحته، كاشفه وباح له بأسراره اسم وصفه صفحات و الصفحة   
  2، والصفحة النقية، العقل قبل أن يتلقى آثار ما يكسبه من خرباتكتاب وحنوه ، احد وجهي الورقةصفحة ال

هي عبارة عن خدمة من جممل اخلدمات اليت يقدمها موقع الفيسبوك، متكن أي فرد :صفحات الفيسبوك و
  .ملوقع يف حد ذاتهمستخدم هلذا املوقع من االستفادة منها ومن مميزاا اليت تستقيها بشكل أساسي من ا

صفحة يتم فيها وضع بيانات خمتلفة باختالف توجه الصفحة  وتصميم إنشاءعلى  صفحات الفيسبوكة م فكرتقو  
النشر واالتصال مع صاحب الصفحة وكذا خباصية اإلعجاب والتعليق واملشاركة و، تتميز إنشائهاواهلدف من 
ا األساسية، فهناك الصفحات الرمسية وغري الرمسية، ختتلف أنواع الصفحات حبسب تنوع فكر .املعجبني ا

باإلضافة إىل الصفحات التجارية، الثقافية، الفنية، صفحات املوضة واألزياء، الصفحات السياسية، الصفحات 
يف  صفحات الفيسبوكالدينية، إىل غري ذلك من الصفحات املختلفة، وسنتطرق إىل شرح مفصل فيما خيص 

  3.اسةاجلانب النظري للدر
حتديد املفاهيم  إىلبتحديد املفاهيم احملورية للدراسة خنلص  من سرد التراث النظري املتعلق انطالقا     

  :كما يلي يف الدراسة امليدانية أبعاد ومؤشرات كل مفهوم على اليت تنطوي اإلجرائية
املواقف واملمارسات اليت ة وا هذه موجة األنشطونقصد مبصطلح احلركة النسوية يف دراستن: احلركة النسوية -أ

املمثلة لقضايا وأفكار  تقوم ا جهات معينة، أفراد أو مؤسسات عرب صفحات الفيسبوك الرمسية وغري الرمسية
  .اخل..مناصرة املرأة يف مجيع ميادين احلياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية والدينية

ض النشط والقصدي التعر ودوافع عادات وأمناطهذه يفيد مصطلح االستخدام يف دراستنا : االستخدام - ب
  ."الفيسبوك" موقع التواصل االجتماعي للنساء العربيات لصفحات النسوية عرب

                                                             
  .69-68، ص 2012، سبتمرب 2و 1عجملة الصورة واالتصال،  ،االستعماالت واآلثار: التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم واالتصال ،فضيل دليو -1
  13/08/2016، تاريخ الولوج للموقع، السبت www.almaany.com: متاح على املوقع قاموس املعاين اإللكتروين - 2 

   وقع والتعرف على خصائص صفحات الفيسبوك أكثرامل اتوميكن الرجوع إلعداد ملوقع الفيسبوك الباحثة واستخدام معلومات مستقاة من مالحظة  -  3
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ونقصد مبفهوم األثر يف دراستنا هذه جممل اآلثار املعرفية والسلوكية و الوجدانية املترتبة على مجهور  :األثر -ج
  .جراء استخدامهن هلا فحات النسوية عرب الفيسبوكالنساء العربيات املستخدمات فعليا لص

التابعة هليئات  صفحات النسوية يف هذه الدراسة الصفحات الرمسيةاليشري مصطلح : صفحات النسويةال -د
ا واألفكار املتعلقة بالنسوية، اليت تعىن بطرح ومعاجلة وتقدمي كل القضاي الرمسية غريالصفحات ومؤسسات رمسية و

  .النهوض مبكانتها يف اتمعبضرورة الدفاع عن حقوق املرأة و ى املطالبةاليت تعمل علو

  اإلجراءات املنهجية للدراسة -ثانيا

  :ومنهجها الدراسة نوع -1

  :نوع الدراسة -أ 

هناك تصنيفات عديدة للدراسات العلمية تبعا ملعايري تصنيف متعددة وكذلك هو يف واقع البحث العلمي       
للدراسات اإلعالمية، فهناك ما يتم على أساس ميدان العمل فنجد الدراسات املكتبية وامليدانية، احلال بالنسبة 

وهناك ما يتم على أساس أسلوب البحث فنجد الدراسات الكمية والكيفية، وهناك ما يتم على أساس املنهج 
ع بني كل هذه التصنيفات إىل كل هذا هناك من جيم ةباإلضاف ةاملستخدم فنجد الدراسات الوصفية والتجريبي

  .ليعطي تصنيفا واحد

احلركة النسوية العربية عرب شبكات التواصل :"بـ املعنونةدراسيت هذه و خنلص إىل أن مما سبقانطالقا و     
حيث تعترب الدراسات  ،امليدانية الوصفية الكميةتدخل ضمن الدراسات  "األثردراسة يف احملتوى و - االجتماعي

موضوعية، منفردة ومعزولة عن مشاعر ومعتقدات  اجتماعيةاليت تفترض وجود حقائق لدراسات الكمية هي تلك ا
 الكمية البحوث تعرف كما 1األفراد، وتعتمد على األساليب اإلحصائية يف الغالب، يف مجعها للبيانات وحتليلها

 موضوع الظاهرة قياس إىل األساس يف دف اليتو الكمية املناهج تستخدم اليت البحوث تلك" أا على أيضا

                                                             
 ،األردن دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، دط، ،واإللكترونية التقليدية املعلومات مصادر واستخدام العلمي البحث ،عامر قنديلجي -1 

  45ص ،2008
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 باستعمال وذلك عددية أو )أقل أو من أكثر(مثل الترتييب، الطراز من القياسات هذه تكون وقد الدراسة،
   1"احلساب

اليت تقوم على وصف الظاهرة وصفا كامال دقيقا، لذا فإن أما الدراسات الوصفية فهي تلك الدراسات       
ة، من حيث البناء اهليكلي، إىل جانب االهتمام جبوانب التعبري عن البيانات، تصميمها الفين حيتاج إىل عناية كبري

الدراسات ف 2حىت تكون تامة وغري منقوصة، كما أن اهلدف العلمي للدراسات الوصفية هو تصوير للواقع املدروس
ص نتائج ودالالت استخالفقط، بل حتليلها حتليال شامال و البياناتمجع املعلومات و الوصفية ال تقف عند حدود

تتعلق البحوث الوصفية و. 3مفيدة منها تؤدي إىل إمكانية إصدار تعميمات بشأن املوقف أو الظاهرة املدروسة
عادة، بوصف ظاهرة معينة دون التعمق يف العالقات السببية، ومن مثة فهي تدرس الظاهرة كما تبدوا يف وضعها 

رخيي لظاهرة معينة، واملسح امليداين ووصف العالقات بني املتغريات الراهن كتقدير االجتاهات واآلراء واملسح التا
  اخل...كميا أو كيفيا

 أو تصف الظواهر يف حيز مكاين ايكولوجي، ألاحبوث ميدانية،  بأاتنعت البحوث الوصفية و     
نية للظواهر املراد وصفها، حيث تسمى املسوح امليدا لألحداثزماين تعاقيب  أو، أو سيكولوجي يسوسيولوج

دامت حبوث ميدانية وصفية على حد سواء ما  بأا السياسية أوالتارخيية  وأ اإلعالمية أواالجتماعية  أوالنفسية 
... الزمان وحبثها كما هي يف الواقعراسة، وتقصي حقائقها يف املكان وموضع الدتوضع فيها الوقائع و األحداث 

متكن تقنيات وسائل و انه يتطلب إالنه يصف الواقع الراهن وعلى الرغم من بساطة البحث الوصفي يف كو
  4.الباحث من إعطاء وصف دقيق لبنية الظاهرة أو العالقة بني املتغريات اليت يدرسها

الوصفية امليدانية، وانطالقا من والطروحات السابقة فيما خيص كل من ماهية الدراسات الكمية  استنادا إىل       
الرتعة  ذيىل البارديغم الوظيفي إاملستندة  ضمن الدراسات الكمية الوصفية امليدانية تندرجكون أن دراسيت 

عرب  املطروحةاياها وحتليل قض كشف من خالل العربية احلركة النسوية ظاهرة وصففهي دف ل الوضعية،
حماولة و تخدمااووصف ترتيب أولوياا بالنسبة ملس ، هاالقضايا املوجهة عربنوعية صفحات الفيسبوك وإبراز 

                                                             
 اجلزائر، دار القصبة للنشر، دط، ،بوزيد صحراوي وآخرون مجةتر ،عملية تدريبات - اإلنسانية العلوم يف العلمي البحث منهجية، موريس أجنرس -1

  100ص ،2004
  52،51، مرجع سبق ذكره ، ص مناهج البحث يف علوم اإلعالم و االتصالأمحد بن مرسلي،  - 2
  31ص  ،2000 التوزيع، األردن،، دار الصفاء للنشر و1ط ،مناهج وأساليب البحث العلمي، النظرية و التطبيقرحبي مصطفى غليان،  - 3
  127، 128،ص 2012األردن، ، دار أسامة للنشر والتوزيع، 1ط ،البحث اجلامعي بني التحرير والتصميم والتقنياتالعريب بلقاسم فرحايت،  -4
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، باستخدام أساليب ومتابعاا النشطات السلوكية والوجدانية اليت ختلفها على مستخدمااآثارها املعرفية و تسجيل
أداة حتليل احملتوى، ومعاجلة البيانات املتحصل و ناملتمثلة يف استمارة االستبيايات امربيقية يف مجع املعلومات وتقنو

اجلداول اإلحصائية، مث وصف النتائج املتوصل إليها وحماولة و والنسب  تفق التكراراإحصائية وعليها معاجلة 
   .حتليلها

  :املنهج املستخدم -ب 

ات العلمية يف اجناز حبثه فإن حتديد املنهج وجمموعة من اخلط تباعإأسلفت الذكر بأن على الباحث كما سبق و    
اليت يقوم ا الباحث، حيث أن املنهج هو األسلوب والطريقة  اخلطوات العلمية أهمحد أيف الدراسة  ماملستخد
تضع الباحث يف إطار البحث العام، حبيث يترتب عليه باقي التقنيات املنهجية ، واليت ترسم حدود البحث العلمية

ع فمن خالل املنهج املستخدم يستطي عينات تتماشى معه،العينة، فلكل منهج أدوات وداة واملتعلقة بالبحث كاأل
   .كذا حتقيق أهدافهاها، ولتساؤالت املنبثقة عنث اإلجابة على إشكالية الدراسة واالباح

هو شيء : " "علم االجتماع املعاصر"يف كتابه  " M.Barronميلتون بارون " املنهج العلمي كما يري و     
ضبوطة ميكن تكرارها مشترك بني كل العلوم، يتطلب وصفا منظما للوقائع اليت تتم مالحظتها يف ظل ظروف م

املنهج العلمي باملالحظة والوصف واالستقراء  علميا "بارون"البحث، وباختصار حيدد  إجراءاتباستخدام 
    1" واالستنباط

البحث اجلامعي بني التحرير والتصميم "تعريفا للمنهج العلمي يف كتابه  "العريب فرحايت"ولقد قدم     
الطبيعة كظاهرة على الطريقة اليت يتبعها الباحث عند طرحه ملفردات " :ه هويف أبسط معاني أنهعلى  "والتقنيات

املنهج  أنأسهب شارحا ملا سبق ذكره و "السؤال واستقصائه هلا بغرض التحكم فيها وتطويعها والتنبؤ مستقبال
ورفع  اإلبداعيتفكري الو املعاينة املنظمة إىلالعلمي يرفع مستوى املالحظة للظاهرة من طبيعتها العفوية الفضولية 

دقة  إىلمن التقدير  األدواتالفحص واالختبار وكذا رفع إىل التضمني وواملسلمات  الفروض من التخيل والوهم
  2. القياس

  

                                                             
  70،ص 1999اجلزائر، ، منشورات جامعة باتنة،1، جاالجتاهات النظرية والتطبيقية يف منهجية العلوم االجتماعيةحمي الدين خمتار،  - 1
  19،20مرجع سبق ذكره، ص ، البحث اجلامعي بني التحرير و التصميم و التقنياتالعريب بلقاسم فرحايت،  - 2
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ن اإلجراءات واخلطوات الدقيقة املتبناة من أجل الوصول إىل جمموعة م‹  :أنهفريى " موريس أجنرس" أما     
د العلم، فاإلجراءات املستخدمة أثناء إعداد البحث وتنفيذه هي اليت حتد يفة اجلوهرية ما كما ميثل املسألة نتيج

      1›بكيفية منسقة ومنظمة مهاااستخداع تلك السلسلة من املراحل املتتالية اليت ينبغي النتائج وعليه جيب إتب
ا الباحث ملواجهة مشكلة  هو األسلوب أو الطريقة الواقعية التـي يستعني‹  ":عمار بوحوش"ويعرفه الباحث

  2› حبثه أو دراسته ملشكلة موضوع البحث
ى التساؤالت اليت تثريها إشكالية الدراسة، مية واألسلوب املتبع لإلجابة علـوبالتايل فاملنهج هو الطريقة العل     

ذا إلعطاء مصداقية أكثر للنتائج املتوصل إليها رضه موضوع الدراسة وأهدافها وهاملنهج املناسب يف اختياركما أن 
" التحليلي الوصفي منهج املسح"الوصفية فإن املنهج املناسب هلا هو  الكمية نوع دراستنامن طبيعة و انطالقاو
 آراء املبحوثنيالذي نسعى من خالله جلمع املعلومات و، والتحليلية ناهج مالئمة للدراسات الوصفيةهو أكثر املو

ظاهرة احلركة النسوية حتليل كيفية طرح مضامني و جدولتها للتوصل إىل النتائجا مث معاجلتها إحصائيا ووتبويبه
وكذا  ،املستخدمة هلذه الصفحات العربية ملرأةاعلى  آثارهاورصد  النسوية يف الفيسبوكعرب الصفحات  العربية

جدانية على مستخدمات هاته الصفحات وفق اآلثار املعرفية والسلوكية والو الفروق الفردية بني طبيعةدراسة 
ج هبني الباحثني والعلماء فيما خيص من اهناك اختالف أناملراجع نالحظ الكتب و إىلوبالرجوع  .متغريات الدراسة

ي كما ورد يف معظم مراجع البحث منهج املسح منفصل عن املنهج الوصف أنري فهناك من ي املسح الوصفي
إىل تعريف  "رابح تركي"أشار الباحث  ، ولقدجدا املسح الوصفي كمنهج واحد قليلةالتعاريف املتعلقة مبنهج و

املنهج فرق بينهما حيث عرف الللمنهج املسحي والوصفي جنبا إىل جنب يف تناوله لألحباث الوصفية ومل يشر إىل 
صها وكشف الظاهرة، كما هي قائمة يف احلاضر بقصد تشخي كل استقصاء ينصب على دراسة:" بأنه الوصفي

يهدف يف الواقع :" وهو تعريف جاء مطابق لتعريف املسح الذي رأى بأنه" جوانبها وحتديد العالقات بني عناصرها
ن هذا الفصل أوبالتايل وحسب رأيه فإن الفصل احلاصل بني املنهجني ال معىن له، و "إىل اكتشاف الواقع كما هو

مستوى حبثي ذي خصائص علمية متميزة وبني املنهج الوصفي ناتج عن االلتباس الواقع بني األحباث الوصفية ك
وال يقتصر  3.الذي يف حقيقة األمر هو منهج قائم على وصف الظاهرة وحتليلها وتفسريها طبقا لوضعها الطبيعي

منهج املسح الوصفي على استخدام أسلوب واحد يف عملية مجع البيانات، وإمنا ميكن اللجوء إىل استخدام خمتلف 

                                                             
  36ص مرجع سبق ذكره، ،  منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانيةموريس أجنرس،  - 1
  29ص ،م2007اجلزائر،ديوان املطبوعات اجلامعية،  دط، ،مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث عمار بوحوش، حممد حممود الدبيات، - 2
  287،288مرجع سبق ذكره، ص  ،مناهج البحث يف علوم اإلعالم و االتصال ،امحد بن مرسلي - 3
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احلصول "حيث يستهدف  1.وغريها من طرق مجع البيانات واملعلومات ليب كتحليل احملتوى ،االستبيان،األسا
ويتيح  2".، من خالل مجع البيانات واملعلومات عن متغريااومات اليت تساعد على فهم الظاهرةعلى احلقائق واملعل

القات االرتباطية مما يساعد على الوصول إىل للباحث إمكانية حتديد املتغريات والتعرف على الع املسح التحليلي
  3نتائج تفسريية بدراسة العالقات بني املتغريات 

ال يتوقف عند وصف الظاهرة اليت يدرسها بل يتعدى ذلك إىل  إذا "املسح الوصفي التحليلي"فمنهج      
تعبريات كمية ونوعية للوصول إىل فهم التحليل والتفسري واملقارنة، والتقومي، وصوال إىل النتائج ، مث التعبري عنها ب

  4.العالقة بني الظاهرة والظواهر األخرى

  جمتمع الدراسة والعينة -2 

  :جمتمع الدراسة -أ

دون  ميدانية أمهية كبرية فال ميكن تصور دراسة هلاأهم خطوة منهجية، و جمتمع الدراسة تعترب مرحلة حتديد     
ل جمتمع الباحث ملفرداا اليت متث اختيارة يـتوقف علـى دق انيةميد  اح أي دراسة علميةجمتمع حبث وجنـ

ويشري مصطلح الدراسة امليدانية إىل اال البشري والبيئي، احلقلي، الذي جترى فيه دراسة املتغريات  .الدراسة
ت أو املعنية بالبحث والتقصي يف زمن حمدد وهو ما ينبغي تفحص وتقصي تلك املتغريات لدى أفراد أو مجاعا

جمموعة وثائق أو صور وتسجيالت أو مؤسسات أو حقائق تارخيية كما يراها البعض على أا ميدان وجمال 
أو بوضعها أدوات كما يراها البعض اآلخر، ومهما يكن فإننا نعتربها أداة وجمال يف نفس الوقت ...للدراسة

وبالتايل يتعني على  املوضوعة حمل البحث، راهشريطة أن يكون جمتمع الدراسة قد حدد فعال نوعية املتغريات والظو
الباحث يف أول خطوة خيطوها حنو تطبيق دراسته امليدانية هي حتديد وتعني جمتمع الدراسة بدقة من حيث هو 

                                                             
  329، ص2014 عمان، ، دار املسرية للشر والتوزيع،1ط ،مناهج البحث العلمي ،منال املزاهرة - 1
  .78، ص1994امعة القدس املفتوحة، عمان، ، ج1، طمناهج البحث العلمي ،عوض عدنان - 2
  .329، صسبق ذكرهمرجع ،  مناهج البحث العلمي ،منال املزاهرة - 3
  .233، ص1976، القاهرة، دار الشعب دط، ،حبوث اإلعالم ، األسس واملبادئ ،مسري حممد حسني - 4
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العمل، أي  يواجه الباحث عند شروعه يف القيام ببحثه مشكلة حتديد نطاقحيث  1بشري أو وثائقي للتطبيق 
  2 "لعينة اليت سيجرى عليها دراسته و حتديدهاااختيار جمتمع البحث و

ة أو عدة خصائص مشتركة يأنه جمموعة من العناصر له خاص " :جمتمع البحث" مادلني غراويتز"وتعرف       
 "العريب فرحايت"يف حني يذهب 3" جيري عليها البحث أو التقصيمتيزها عن غريها من العناصر األخرى و اليت

كل املفردات والوحدات أو الظواهر ذات اخلصائص واملميزات والسمات : "ى انهجمتمع البحث عللتعريف 
ليها عرب املسح إاملشتركة أو املقصودة بالبحث، وهو ميدان جلمع املعلومات، وحمل تعميم النتائج اليت تتوصل 

  4"الشامل

مفردات إىل جانب  ما حيتويه منحتديد حجم جمتمع البحث األصلي و وملعرفة جمتمع البحث جيب أوال     
التعرف على تكوينه الداخلي تعرفا دقيقا يشمل طبيعة وحداته، هل هي متجانسة أم متباينة؟ هل هي موزعة يف 

احلركة النسوية العربية عرب شبكات التواصل " و يف دراستنا هذه  5غري ذلك؟  أوشكل فئات و طبقات 
  :سوف نقوم بتحديد جمتمع دراستنا كالتايل" االجتماعي 

تحليل ب الشق املتعلق شبكات التواصل االجتماعي بصفة عامة فيما خيصويتمثل يف : اتمع املستهدف     
واآلثار  فيما يتعلق بدراسة اجلمهور االجتماعي شبكات التواصللستخدمات النساء العربيات امل مجهورو احملتوى

  .املترتبة عليهن

ة عرب شبكة التواصل االجتماعي الفيسبوك فيما خيص حتليل احملتوى، ويتمثل يف صفحات النسوي :احاتمع املت    
   .ومستخدمات هذه الصفحات من النساء العربيات فيما خيص دراسة اجلمهور وقياس األثر

ار عينة لتمثيل ونظرا لكرب حجم جمتمع البحث املتاح وصعوبة إجراء مسح شامل جلميع مفرداته ، قمنا باختي    
النسوية عرب كذا صفحات تواصل االجتماعي وإمكانية تعميم النتائج على مستخدمات شبكات الواتمع األصلي 

  . الفيسبوك

                                                             
  266مرجع سبق ذكره، ص ، تالبحث اجلامعي بني التحرير و التصميم والتقنيا العريب بلقاسم فرحايت، - 1
   112، ص 1998،ھرةالقا يث،احلد اجلامعي املكتب دط، ،عيةاالجتما البحوث إلعداد نهجيةامل واخلطوات العلمي البحثيق، شف حممد -2 

  62، ص مرجع سبق ذكره، منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية موريس أجنرس، - 3
  266، ص مرجع سبق ذكره ،امعي بني التحرير و التصميم والتقنياتالبحث اجل العريب بلقاسم فرحايت، - 4
  .172، ص مرجع سبق ذكره،  مناهج البحث يف علوم اإلعالم و االتصالأمحد بن مرسلي، ،  - 5
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  :ةــة الدراسـعين -ب

جمتمع البحث متثيال علميا  مثل، وفق طرق حمددة ليتاره الباحثتعترب العينة يف البحث العلمي اجلزء الذي خي     
، حيث املالينييف حاالت اتمعات الكبرية اليت تعد مفرداا باآلالف ونستخدم طريقة العينة يف البحث سليما، و

 عنه معربة الواسعة الظاهرة من جزء :" أاوتعرف العينة على  1يتعذر إجراء الدراسة عن طريق احلصر الشامل 

 أو لظاهرةا بواقع تتعلق ألسباب كلية بصورة دراسته أو يستحيل يصعب الذي الكل لتقدير كأساس تستخدم كله

، جزء من اتمع األصلي" فالعينة  2"كلها الظاهرة على العينة نتائج دراسة تعميم ميكن حبيث الوقت أو بالكلفة
  3".وا ميكن دراسة الكل بدراسة اجلزء بشرط أن تكون العينة ممثلة للمجتمع املأخوذ منه

 ا من النساء العربياتمستخدماية عرب الفيسبوك وصفحات النسواملتمثل يف  املتاح وبعد حتديد جمتمع الدراسة     
من  ،العينة أسلوبمسح شامل جلميع مفرداته، استخدمت  إجراءنظرا لصعوبة ن جمتمع البحث كبري وواسع وألو

تنقسم إىل شقني سنوضح ومبا أن الدراسة  امليدانية التحليلية البحث إلجراء الدراسة عتمخالل اختيار عينة ممثلة 
  :يلي طريقة اختيار العينة لكل شق على حدافيما 

  : عينة الدراسة التحليلية -1

وهي أنسب العينات ملثل  "العينة العشوائية املنتظمة"اعتمدت الباحثة يف الشق التحليلي من الدراسة على        
ختيار بقية املفردات اختيار أول عدد من املصادر بطريقة عشوائية، مث ا إمكانيةهذه الدراسات، حيث تتيح للباحث 

عينات هذا النوع من ال أنوبالرغم من  .4على أساس تساوي البعد الزمين بني كل مفردة وأخرى بطريقة منتظمة
 األسبوعمثل اختيار نفس اليوم من  أخطاءنه من املمكن جدا الوقوع يف إاجلهد، فخمتصر للوقت ووسهل التطبيق 

نفس فرصة الظهور، وتفاديا لذلك اقترح بعض الباحثني استعمال  خرىاأل لأليامال يعطي  لعدة مرات، وبالتايل
وذلك  يف اختيار العينة العشوائية املنتظمة" بأسلوب الدورة" ما يصطلح عليهأو  5"املصطنع األسبوع"أسلوب

فيتكون  ،بإعطاء الباحث املرونة يف حتريك االختيار يوما واحدا يف كل اختيار بعد الذي اختاره يف املرة السابقة

                                                             
   .142ص  سبق ذكره، ع، مرجاإلعالميةالبحث العلمي يف الدراسات  احلميد،حممد عبد  -1
   . 29ص  م، 2003اجلزائر،    ،، دون طبعة، دار العلوم للنشر والتوزيعلعلميمنهجية البحث ا، صالح الدين شروخ -2
  .52، ص1999اململكة العربية السعودية، دط، د دارنشر،  ،البحث العلمي خطواته ومراحله وأسبابه ومناهجه ،عبد الرمحان بن عبد اهللا الواصل -3
عامل  ،1، طالتحليل الكمي اىل التحليل يف الدراسات الكيفية وحتليل املواقع اإلعالميةحتليل احملتوى يف حبوث االعالم، من حممد عبد احلميد،  -4

  102، ص 2010الكتب، مصر،
  19،ص2007، طاجيكسيكوم للدراسات والنشر والتوزيع، اجلزائر،1، طحتليل احملتوى للباحثني والطلبة اجلامعينييوسف متار،  - 5
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خالل الشهور أو خالل  األسابيعبذلك أسبوع صناعي من اختيار الباحث، ويطبق نفس االختيار يف حالة اختيار 
إعطاء فرصة متساوية  يف دراسة حتليل احملتوى العديد من املزايا أمهها ةوحيقق أسلوب الدورة ذه الطريق .السنوات

لباحث باستخدام هذا األسلوب من بناء الفترات الصناعية املنتظمة يتمكن او ،جلميع أيام الصدور يف متثيل العينة
مع ضمان نفس البعد الزمين بني كل األيام وبعضها بدال من اقتراا أو ..) أسبوع، شهر، سنة(ألغراض التحليل 

  1 .ملستوىتباعدها يف االختيار العشوائي لبناء الفترات، وضمان متثيل أيام الفترات الصناعية يف العينة بنفس ا

  :يف اإلجراءات التالية وقد متثلت خطوات اختيار مفردات عينة الدراسة التحليلية
صفحة منظمة املرأة "وهي فيسبوك اختيار ثالث صفحات نسوية من جمموع الصفحات املنتشرة عرب ال -1

مجهور النساء  الصفحات شعبية ومتابعة وتفاعال من قبل أكثروهي  "صفحة ثوري"و" صفحة النسوية" "العربية

    .العربيات املتابعات للحركة النسوية عرب الفيسبوك

إلجراء  2018جوان  26إىل غاية  2017جويلية  01ارت الباحثة الفترة الزمنية املمتدة من من اخت -2
 يةمعاجلة صفحات النسوو تقدمي ، ومن وجهة نظر الباحثة فهي فترة كافية للتحليل ملعرفة طبيعةةالتحليليالدراسة 

ذات منط الصفحات حمل التحليل  أن، ذلك لقضايا النسوية من حيث الشكل واملضمون وفق الفئات احملددة سلفا
  .املتناولةاملواضيع روتيين يف طرح القضايا و

أسابيع من كل شهر ويقع اختيار  ةأربعبداية بشهر جويلية بشكل عشوائي، يليه حتديد  اشهر 12مت اختيار  -3
 نتحصلوهكذا حىت  األولالثاين للشهر  األسبوعيليه اليوم الثاين من  األولللشهر  األولاألسبوع من  األولاليوم 

يف اليوم  عةسا 24ومدة حتليل  اشهر 12طيلة  اأسبوع 46موزع على  ايوم 46اصطناعية مكونة من  عينةعلى 
اجلدول التايل يوضح كيفية اختيار و ، أي حتليل كل املنشورات املستحدثة طيلة اليوم الظاهر يف العينة،املختار

 : حسب الفترة الزمينة الدراسة العينة التحليلية هلذه
 
 
 

                                                             
  .146، صمرجع سبق ذكره، الدراسات اإلعالميةالبحث العلمي يف  ،حممد عبد احلميد - 1
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 املدة الزمينة  تواريخ األيام احملللة  األيام حمل التحليل  األسابيع  الشهر
  التحليلية

  
  جويلية
2017  

  ساعة 24    2017جويلية01  السبت  األسبوع األول
ساعة 24  2017جويلية09  األحد  األسبوع الثاين  

ساعة 24  2017جويلية17  االثنني  األسبوع الثالث  

ساعة 24  2017جويلية25  الثالثاء  األسبوع الرابع  

  
  أوت

2017  

ساعة 24  2017اوت02  األربعاء  األسبوع األول  

ساعة 24  2017اوت10  اخلميس  األسبوع الثاين  

ساعة 24  2017أوت18  اجلمعة  األسبوع الثالث  

ساعة 24  2017أوت26  السبت  األسبوع الرابع  

  
  سبتمرب
2017  

ساعة 24  2017سبتمرب03  األحد  األسبوع األول  

ساعة 24  2017سبتمرب11  االثنني  األسبوع الثاين  

ساعة 24  2017سبتمرب19  الثالثاء  األسبوع الثالث  

ساعة 24  2017سبتمرب27  األربعاء  األسبوع الرابع  

  
  أكتوبر
2017  

ساعة 24  2017أكتوبر05  اخلميس  األسبوع األول  

ساعة 24  2017أكتوبر13  اجلمعة  األسبوع الثاين  

ساعة 24  2017أكتوبر21  السبت  األسبوع الثالث  

ساعة 24  2017أكتوبر29  األحد   األسبوع الرابع  

  
  نوفمرب
2017  

ساعة 24  2017نوفمرب06  االثنني  األسبوع األول  

عةسا 24  2017نوفمرب14  الثالثاء  األسبوع الثاين   

ساعة 24  2017نوفمرب22  األربعاء  األسبوع الثالث  

ساعة 24  2017نوفمرب30  اخلميس  األسبوع الرابع  

  
  ديسمرب
2017  

ساعة 24  2017ديسمرب08  اجلمعة  األسبوع األول  

ساعة 24  2017يسمرب16  السبت  األسبوع الثاين  

ساعة 24  2017ديسمرب24  االحد  ثاألسبوع الثال  

  
  جانفي
2018  

ساعة 24  2018جانفي01  االثنني  وع األولاألسب  

ساعة 24  2018جانفي09  الثالثاء  األسبوع الثاين  

ساعة 24  2018جانفي17  االربعاء  األسبوع الثالث  

ساعة 24  2018جانفي25  احلميس  األسبوع الرابع  

  
  فيفري

ساعة 24  2018فيفري02  اجلمعة  األسبوع األول   

ساعة 24  2018ريفيف10  السبت  األسبوع الثاين  



 

 

 

36 

ساعة 24  2018فيفري18  االحد  األسبوع الثالث  2018  

ساعة 24  2018فيفري26  االثنني   األسبوع الرابع  

  
  مارس

2018  

ساعة 24  2018مارس06  الثالثاء  األسبوع األول  

ساعة 24  2018مارس14  االربعاء  األسبوع الثاين  

ساعة 24  2018مارس22  اخلميس  األسبوع الثالث  

ساعة 24  2018مارس30  اجلمعة  الرابعاألسبوع   

  
  أفريل

2018  

ساعة 24  2018أفريل07  السبت  األسبوع األول  

ساعة 24  2018أفريل15  االحد  األسبوع الثاين  

ساعة 24  2018أفريل23  االثنني  األسبوع الثالث  

  
  ماي

2018  

ساعة 24  2018ماي01  اللثالثاء  األسبوع األول  

ساعة 24  2018ايم09  االربعاء  األسبوع الثاين  

ساعة 24  2018ماي17  اخلميس  األسبوع الثالث  

ساعة 24  2018ماي25  اجلمعة  األسبوع الرابع  

  
  جوان

2018  

ساعة 24  2018جوان02  السبت  األسبوع األول  

ساعة 24  2018جوان10  االحد  األسبوع الثاين  

ساعة 24  2018جوان18  االثنني  األسبوع الثالث  

ساعة 24  2018جوان26  الثاءالث  األسبوع الرابع  

  حسب الفترة الزمنية يوضح توزيع العينة التحليلية للدراسة )01(رقم  جدول

  :عينة الدراسة امليدانية -2 

 اليت تعتمدو  -بالرغم من إشكاالا املنهجية -  "العينة العرضية"اعتمدت الباحثة يف دراستها امليدانية على    
وتعرف العينة العريضة أو  1ن، واالستفادة من املرونة غري املتوقعة لدى أفراد العينةعلى الظروف املتاحة يف امليدا

يف اليد من نوع من العينات الغري االحتمالية، اليت يكون فيها السحب من اجلزء األقرب من املتناول " الصدفية بأا
ميدانيا  من مقابلة أو مصادفة مفرداتكمتاحة غالبا، ومتكنك  ألاحبيث يتم اختيار هذه العينة " جمتمع الدراسة

 لعدة اعتبارات نذكرها فيماولقد مت اختيار هذا النوع من العينة بالذات  2العينةقائمة  ضمن إدراجهم بالتايلو
  :يلي

                                                             
  211ص ،2012األردن،  دار اليازوردي، ،دط ،منهجية البحث العلميعامر إبراهيم قنديلجي،  - 1
  188،189، ص2012خمرب علم اجتماع االتصال للبحث والترمجة، جامعة قسنطينة، ،2ط ،أسس املنهجية يف العلوم االجتماعية فضيل دليو، -2
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مما يستحيل  ضخامة وكرب حجم مجهور النساء العربيات املستخدمات لصفحات النسوية عرب الفيسبوك، وتشتته -
  .بشكل منتظم الستخراج عينة حمددة هالتعامل معه يف عدد معني وعلى الباحثة حصر

النسوية يف الفيسبوك بطريقة  جلمع البيانات وتوزيعها عرب صفحات كأداةاعتبار استخدام االستمارة االلكترونية  -
  . كرب قدر ممكن من املفرداتأعرضية جلمع 

 باإلعالماملشكالت املتعلقة وجهني لدراسة الظواهر وحثني املتاملنهجية اليت يقع فيها أغلب البا اإلشكاالت -
مجع  إىلاليت تسهل عليه الوصول  العيناتاليت تدفع الباحث الختيار وبات املنهجية املترتبة عن ذلك واجلديد والصع

  .بيانات املتعلقة بالدراسة ال

ل االجتماعي ية على شبكة التواصاالستمارة االلكترون إدراج إىلفلقد عمدت الباحثة أما فيما خيص حجم العينة -
 ةالتحليلي، وتكثيف توزيعها على صفحات النسوية حمل الدراسة 2018 وجويلية جوان يالفيسبوك طيلة شهر

استمارة، وبعد عملية الفرز  520، لتحصل على استجابات قدرها املوقعوكذا بقية صفحات النسوية املنتشرة عرب 
واجلدول التايل يوضح استمارة ممثلة حلجم عينة الدراسة امليدانية،  500لتبقى ، استمارة 20التنظيم، مت استبعاد و

   :احلالة املهنيةنة حسب متغريي املستوى الدراسي وتوزيع العي

  احلالة املهنية        
  املستوى الدراسي 

  اموع  ماكثة يف البيت  عاملة

  %  ت  %  ت  %  ت
  % 0.8  04  % 0.6  03  % 0.2   01  إعدادي

  % 1.4  07  % 01  05  % 0.4  02  متوسط

  % 14.6  73  % 9.6  48  % 05  25  ثانوي

  % 64.8  324  % 27.6  138  % 37.2  186  جامعي

  % 18.4  92  % 3.8  19  % 14.6  73  دراسات عليا

  % 100  500  % 42.6  213  % 57.4  287  اموع

  
 احلالة املهنيةحسب متغريي املستوى الدراسي و امليدانية نةيوضح توزيع العي )02(رقم  جدول
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   :مجع البياناتأدوات  -3

أهم خطوة يف اإلجراءات املنهجية املعتمدة يف تصميم البحث، وفيها  مرحلة حتديد أدوات مجع البيانات متثل    
يقوم الباحث بتحديد األداة أو األدوات اليت سوف يستخدمها يف مجع البيانات حول موضوع الدراسة، وأدوات 

اإلسقاطية، واموعات املركزة  األساليب، وحتليل احملتوى، واالستبيانفمنها املالحظة واملقابلة،  البيانات متعددة،
  1.وغريها

للحصول على البيانات واملعلومات  الستخدامهاأدوات مجع البيانات هي الوسائل اليت يلجأ إليها الباحث و      
رق ت أو أدوات البحث العلمي جمموعة الوسائل والطويقصد بأدوات مجع البيانا .اليت يتطلبها موضوع دراسته

وهي  ها،لواألساليب واإلجراءات املختلفة اليت يعتمد عليها يف مجع املعلومات اخلاصـة بالبحث العلمي وحتلي
وع البحث العلمي، وبراعة الباحث وكفاءته يف حسن موض احتياجاتدى على م استخدمهامتنوعة، وحيدد 

  2. داع يف ذلكالوسيلة واإلب استخدام

" استمارة االستبيان"و "حتليل احملتوى"انطالقا من طبيعة موضوع دراستنا وجب علينا استخدام أدايت و    
 امني صفحات النسوية عرب الفيسبوكمض طبيعة البيانات  للتعرف علىكرب قدر من املعلومات وأصول على للح

على تصفح هذه الصفحات و استخدام آثارشف عن ووصفها من الناحية الشكلية وكذا حتليل مضامينها والك
   .مستخدماا من النساء العربيات

   :أداة حتليل احملتوى -أ

حتليل املضمون  يعتربو ،ةجلمع البيانات املتعلقة بالدراسة التحليلي "أداة حتليل احملتوى"لقد مت االعتماد على       
، وذا املعىن فإن حتليل املضمون جيب الظاهر لالتصالللمحتوى  للرصد والتوصيف الكمي للمضامني أو اأسلوب

أن يتضمن أبعادا كمية يف جمال رصد الظاهرة البحثية وعناصرها املختلفة حىت ميكن مقارنتها ببعضها، واستخالص 
يف حبوث  االذي يعترب شرطا أساسيا وخاصية ال غىن عنه املؤشرات بطريقة موضوعية متفق عليها وهي الكم،

أحد أساليب البحث " حتليل احملتوى بأنه "بريلسون" عرفولقد   3.ضمون باعتباره مرادفا للموضوعيةحتليل امل

                                                             
  .95، صسبق ذكرهمرجع ،  مناهج البحث العلمي ،املزاهرة منال - 1
  .24مرجع سبق ذكره،  ص  ،منهجية البحث العلميصالح الدين شروخ،  - 2
  .92ص ،2012 القاهرة، ،دط، الدار العربية للنشر والتوزيع ،مقدمة يف مناهج البحث اإلعالمي، هشام املقصود شريف اللبان، - 3
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" قدميف حني  1".العلمي اليت دف إىل الوصف املوضوعي والنظم والكمي للمضمون الظاهر من مواد االتصال
أنه أسلوب أو أداة للبحث العلمي  مفهوما حديثا لتحليل احملتوى يف الدراسات اإلعالمية على "مسري حممد حسني

ميكن أن يشخصها الباحثون يف جماالت حبثية متنوعة، وعلى األخص يف علم اإلعالم لوصف احملتوى الظاهر 
واملضمون الصريح للمادة اإلعالمية املراد حتليلها من حيث الشكل واملضمون تلبية لالحتياجات البحثية املصاغة يف 

ألساسية، طبقا للمقتضيات املوضوعية اليت حيددها الباحث دف استخدامها يف تساؤالت البحث أو فروضه ا
وصف هذه املواد اإلعالمية أو التعرف على مقاصد القائمني باالتصال من خالل كافة األساليب التعبريية اليت 

تند الباحث يف يس أنتترجم أفكارهم بشرط أن تتم عملية التحليل بصفة منظمة ووفق منهجية ومعايري موضوعية و
  .2عملية مجع البيانات وتبويبها وحتليلها على األسلوب الكمي بصفة أساسية

 املنهجية للدراسة اإلجراءاتسلفا يف  واملقتضيات املوضوعية اليت حددناهاواستنادا لالحتياجات البحثية       
يف الوسائل  حتليل احملتوى خيتلف نوعا ما عنمستجد  بأسلوب أداة حتليل احملتوىاقتضت الضرورة استخدام 

حتليل احملتوى يف الشبكات االجتماعية وصفحات الفيسبوك خمتلفة نتيجة اختالف الوسيلة و  أنحيث التقليدية، 
وى الدراسات اليت عاجلت مواضيع حتليل احملتإن مل نقل انعدام املراجع ووبالرغم من ندرة  ،احملتوى وطريقة تقدميه

عملت  أا إال، العملتفيد الباحثة يف  أنواليت ميكن  خاصة صفحات الفيسبوكعي ويف شبكات التواصل االجتما
منهجية حتليل احملتوى وخصائص الوسيلة ومقتضيات  مبراعاةعلى تصميم استمارة حتليل حمتوى الكتروين  جاهدة

  :ليليةالتح احل تصميم استمارة حتليل احملتوى اخلاصة بالدراسةروفيما يلي نوضح م وأهدافهالبحث 

فئات  إىلعملت الباحثة على تصميم استمارة حتليل حمتوى صفحات النسوية عرب الفيسبوك من خالل تقسيمها  -
  :كاآليت باملضمون خاصة بالشكل وأخرى خاصة حتليل

  :حتديد فئات التحليل: أوال

بالدراسة وحتاول هي تلك الفئات اليت تصف احملتوى الشكلي للموضوع املتعلق  ):كيف قيل؟( فئات الشكل -1
وقد مت  3.، ويتوقف حتليل شكل املادة اإلعالمية على إشكالية وأهداف الدراسةقيل؟ فاإلجابة على السؤال كي

  :فئات الشكل التالية على االعتماد يف املوضوع حمل الدراسة

                                                             
  .17،ص 1983ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  دط، ،يل احملتوى يف حبوث اإلعالمحتل ـ حممد عبد احلميد، 1
  6مرجع سبق ذكره، ص حتليل احملتوى للباحثني والطلبة اجلامعيني، يوسف متار، - 2
  .26ص ،املرجع نفسه - 3



 

 

 

40 

مضامني  اتصاغ وتقدم وفقهويقصد ا نوع املنشورات اليت  :فئة طبيعة املادة املنشورة عرب الصفحات -
ونوع  صفحات حمل الدراسةالتعرضها  املضامني اليت نوع لكشف عنودف هذه الفئة ل صفحات النسوية،

  .فيما إذا كانت صور أو روابط أو فيديوهات أو ملفات صوتية  املضامنيالوسائط املتعددة املرفقة هلذه 
يف مضامني منشورات صفحات النسوية حمل  طبيعة اللغة املستخدمة تعرب هذه الفئة عن :فئة اللغة املستخدمة -

وهي من الفئات اهلامة يف عملية التحليل، فنظرا ملا يترتب عليها من نتائج مرتبطة مبدى فهم الرسالة  الدراسة،
اإلعالمية واستيعاا من جانب مجهور القراء أو املستمعني أو املشاهدين، ويستهدف حتليل اللغة املستخدمة التعرف 

اللغوي السائد يف تقدمي معلومات معينة، ومدى استخدام املستويات اللغوية املناسبة لنوع اجلمهور على النمط 
   1.املستهدف من املادة اإلعالمية أو الدعائية

الدالئل اليت تضمنتها مجيع األساليب واحلجج وونقصد بفئة االستماالت والدعائم  :فئة االستماالت والدعائم -
يف  املستخدمةودف هذه الفئة ملعرفة طبيعة ونوع االستماالت  ة حمل الدراسة،منشورات صفحات النسوي

 أوصفحات النسوية واملوجهة جلمهور النساء العربيات فيما إذا كانت استماالت عقلية أو عاطفية منشورات 
  . ختويفية

مت وقد ن حيث املضمون، هي تلك الفئات املتعلقة بتحليل احملتوى اإلعالمي م ):ماذا قيل؟(فئات املضمون  -2
  :التالية املضمونفئات  على االعتماد يف املوضوع حمل الدراسة

مضمون املوضوعات اليت يدور حوهلا  وأنواعونقصد بفئة املوضوع يف دراستنا هذه طبيعة : فئة املوضوع -
نسوية حمل اليت تعاجلها وتقدمها صفحات ال للكشف عن هذه املوضوعاتصفحات النسوية ودف هذه الفئة 

بدورها اليت و االقتصادية والدينيةالسياسية ومواضيع اجتماعية وكذا املواضيع  إىلمت تقسيمها  واليت الدراسة
  .مواضيع جزئية إىلقسمت 

والشخصيات احملورية اليت تدور حوهلم مضامني  الفاعلونودف هذه الفئة ملعرفة من هم : فئة الفاعل -
إىل أفراد أو مؤسسات وبدورها  يف دراستنا حيث قسمت فئة الفاعل الدراسةومنشورات صفحات النسوية حمل 

فيما إذا كانوا أشخاص عاديني أو  قسمت كل فئة إىل فئات جزئية حسب السن واجلنس وطبيعة األشخاص
  .   اخل..مجعيات اتمع املدين، و املنظمات، احلكومات

                                                             
  .407، صمرجع سبق ذكره مناهج البحث العلمي، ،منال املزاهرة - 1
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يت تغذي مضمون ومنشورات صفحات النسوية حمل الدراسة ونقصد بفئة املصدر مجيع املنابع ال: فئة املصدر -
واليت قد تكون مدير الصفحة ومسريها، منشورات من صفحات أو مواقع  أو وسائل اعالم، هيئات حكومية 

لكشف عن طبيعة املصادر اليت تعتمد عليها صفحات النسوية حمل الدراسة إىل اودف من خالل هذه الفئة ..معينة
  .مضامينها جلمهورها دمييف تق ةالتحليلي

يف تصنيف املعتقدات واألعراف والتقاليد يف حياة اجلماعات واألشخاص اليت  هذه الفئة تستخدم: فئة القيم -
ونقصد بفئة القيم يف دراستنا هذه كل القيم   1.ميكن أن تؤثر يف سلوكهم وأفكارهم اجتاه املوضوعات املطروحة

للكشف  من خالهلا دفاليت ونشورات صفحات النسوية حمل الدراسة التحليلية اإلجيابية والسلبية اليت تتضمنها م
  .وفق بعدين اجيايب وسليب و الذي بدوره مت تقسيمه إىل جمموعة من القيم القيم املتضمنة  هذه طبيعة ونوع عن

 .لدى اجلمهورتعرف على األهداف اليت يسعى املضمون اإلعالمي لتحقيقها ترمي هذه الفئة لل: فئة األهداف -

داف اليت تصبو صفحات النسوية الوصول إليها وحتقيقها من لفئة يف موضوع دراستنا جممل األهونقصد ذه ا
اليت تقدمها اخالل مضامينها ومنشورا.  

تساعد هذه الفئة الباحث، يف معرفة اجلمهور الذي يريد القائم باالتصال الوصول  :فئة اجلمهور املستهدف -
ودف هذه  ه، مساته، هل هو مجهور خاص؟ أم مجهور عام؟ هل هي فئة معينة أم جمموعة من الفئات؟إليه، طبيعت

كان أشخاص  إذاالفئة ملعرفة طبيعة ونوع اجلمهور املستهدف من قبل صفحات النسوية العربية عرب الفيسبوك فيما 
  ...كاهليئات احلكومية و اجلمعياتأم مؤسسات 

واجتاهاها اذا ، مضامني صفحات النسويةذه الفئة ملعرفة طبيعة تعليقات املتفاعلني من ودف ه :فئة التعليقات -
كان مؤيد أو معارض ملا تطرحه الصفحات من مواضيع وكذا طبيعة املادة املستعملة يف التعليق إذا كانت نص أو 

  .اللغة املستخدمة من قبل املتفاعلني مع الصفحات يف التعليقو صورة أو أيقونة

   :حتديد وحدات التحليل: ياثان

 2 .للتوصل إىل التقدير الكمي لظواهر التحليل البد من وجود وحدات يستند إليها الباحث يف عد هذه الظاهرة   
وقد  1 .ووحدة التحليل هي مقطع حمدد من رسالة أو جمموعة من الرسائل ممثلة لنفس خصائص وطبيعة الفئة

                                                             
  .7مرجع سبق ذكره، ص  احملتوى للباحثني والطلبة اجلامعيني،حتليل  يوسف متار، - 1
  .95، ص1983عامل الكتب للنشر والتوزيع، مصر، دط،  ،حتليل املضمون ،مسري حممد حسني  - 2
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لصفحات  اإلعالمياحملتوى  تضمنها يتحلساب املواضيع الاملوضوع  وحدة اعتمدت الباحثة يف دراستها هذه
 كأسلوب للعد والقياس كما مت االعتماد على وحدة الفكرةحمل الدراسة عرب الفيسبوك،  يف الفترة الزمنية النسوية

رصد تكرار ظهور الفئات على اعتبار أن املنشورات املستحدثة يف الصفحات تتضمن فكرة واحدة من خالل 
  .الدراسةاخلاصة بالشكل واملضمون يف عينة 

   :إجراءات تقييم االستمارة والصدق والثبات: ثالثا

حاولت الباحثة الوصول إىل نتائج تتسم بالدقة والصدق يف حتليل صفحات النسوية عرب موقع الفيسبوك من     
  :املوضحة كالتايل خالل جمموعة من اخلطوات واإلجراءات

املراجع املختلفة املختلفة من الدراسات املشاة وللتعاريف  باالستنادت التحليل بدقة حتديد فئات ووحدا   
 ملوضوع الدراسة، وكذا املالحظة الشخصية املباشرة للباحثة لصفحات النسوية طيلة حتضريها للموضوع وتصميم

  .االستمارة يف صورا األولية

يف جمال اإلعالم واالتصال  رفة، وعدد من احملكمني األكادميينيعرض استمارة حتليل احملتوى على األستاذة املش    
يقوم على  ألنه لألداةلتحكيمها، وقياس مدى صحتها، وهذا ما يطلق عليه بالصدق الظاهري  والعلوم االجتماعية

ن مت ، أيأهدافهاعلى تساؤالت الدراسة وحتقيق  لإلجابةعلى مدى صالحية الفئات احملددة  احملكمني اتفاقمبدأ 
حبيث أصبحت جاهزة يف صورا النهائية وطبقت على الصفحات  االستمارةتسجيل بعض املالحظات وتعديل 

  .الثالث حمل الدراسة حسب العينة الزمنية اليت سبق واشرنا إليها

                                                                                                                                                                                                    
  .191جلة اإلذاعات العربية، صمب مقال مقدم  ،الربامج احلوارية بقطاع غزة ،عدالت الشيخ - 1
 أمساء األساتذة احملكمني :  
  د حممد سعد، املعهد العايل لإلعالم، مدينة الشروق، مصر.أ -
  د عبد الرحيم درويش، جامعة دمياط، مصر.أ -
  مروى مشيس، اجلامعة الكندية، القاهرة، مصر.د -
  د مليكة عرعور، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر.أ -
  ، اجلزائر1د بوقرة كمال جامعة باتنة .أ -
  ،  اجلزائر1تنةلونيس باديس، جامعة با .د -
  ، اجلزائر1رمحاين مسري، جامعة باتنة .د -
   ، اجلزائر 2عواج سامية، جامعة سطيف  .د -
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 الباحثة من تأكدتالتأكد من وجود اتساق واتفاق كامل يف النتائج وقد  فتفيد عملية الثبات أما فيما خيص   

 ، وذلكايوم 15بـللدراسة  األصليةالفترة الزمنية للعينة  ئج بإعادة التحليل مرة أخرى بعد انتهاءثبات النتا

موزعة على  ايوم 16اليت قامت بإعادة حتليل صفحات النسوية حمل الدراسة ملدة  بإحدى الزميالت باالستعانة
وتبني وجود اتفاق كبري بني نتائج الدراسة  - ينةنفس طريقة اختيار الع – أربعة أشهر خمتارة بأسلوب الدورة

يف النتائج العامة وهو ما يعادل  %95 إىلالزميلة، وصل  إليهاونتائج الدراسة البعدية اليت توصلت  إليهااملتوصل 
  .نسبة ثبات عالية يف نتائج الدراسة

  :أداة استمارة االستبيان - ب

االستبيان  أداةتعرف و ،"استمارة االستبيان" علىاسة امليدانية بيانات الدر عملية مجعيف  اعتمدت الباحثة     
. من قبل املستجيب تعبئتهاأداة جلمع البيانات املتعلقة مبوضوع حبث حمدد عن طريق استمارة جيري :" على أا

 جلمع املعلومات بشأن معتقدات ورغبات املستجيبني، وكذلك احلقائق اليت هم على علم ا، وهلذا ويستخدم
ستخدم االستبيان بشكل رئيسي يف جمال الدراسات اليت دف استكشاف حقائق عن املمارسات احلالية، ي

واستطالعات الرأي وميول األفراد وكذلك فإن االستبيان يعترب وسيلة ناجحة لدراسة احلياة الشخصية لألفراد، 
ندما ينفردون بأنفسهم بعيدا عن أعني وخاصة تلك اجلوانب من احلياة اخلاصة اليت ال ميارسها األفراد إال ع

   1.املراقينب

وإمكانية  ولقد مت استخدام هذه األداة استجابة للضرورة املنهجية للدراسة وكذا مناسبتها للطبيعة التكميمية      
يف اجلهد والوقت والتكاليف يف مجع املعلومات والبيانات  ةالتعميم، ونتيجة ما توفره من تسهيالت على الباحث

إضافة لكرب وضخامة حجم مجهور النساء العربيات املستخدمات لصفحات النسوية عرب  املتعلقة مبوضوع الدراسة،
   .الفيسبوك وتشتته

 إىل إضافةاملتبىن من حيث زاوية النظر العامة،  "للبارديغم الوظيفي"استنادا  استمارة االستبيانمت بناء  حيث    
يف صياغة حمور العادات واألمناط  "االستخدامات واالشباعات"ة يف نظرية استخدام النظريات اجلزئية املتمثل

نظرية االعتماد "وكذا  وتقسيمات الدوافع اليت جاءت م النظرية، مفاهيم ومتغريات النظرية،والدوافع من خالل 

                                                             
  جبامعة خنشلة، اجلزائر ،أستاذ مساعد ب ،غضبان غالية .د  
  .172ص، 2004 ، دار النمري، دمشق،1، ط منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية، قاسم عبود عبد اهللا العسكري - 1
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حيث قسمت  انيةاملعرفية والسلوكية والوجد حمور اآلثار يف صياغة أبعاد ومؤشرات عبارات "على وسائل اإلعالم
  :كالتايل ستبانةاالحماور 

  .ويتضمن كل من متغري املستوى الدراسي والوضعية املهنية :حمور متعلق بالبيانات الشخصية - 

ومت تقسيمه إىل بعدين عادات  يسبوك وصفحات النسويةباستخدامات النساء العربيات للف ويتعلق :األولاحملور  -

  .سؤال 17ع االستخدام من جهة أخرى ومشل احملور وأمناط االستخدام من جهة، ودواف

ستخدمات ويتعلق باآلثار املعرفية والسلوكية والوجدانية املترتبة على مجهور النساء العربيات امل :احملور الثاين -
واليت صنفتها  أبعاد حسب اآلثار املذكورة سابقا ةثالث إىل، حيث قمنا بتقسيمه يسبوكلصفحات النسوية عرب الف

  .عبارة 26 رية االعتماد على وسائل اإلعالم وتضمن احملورنظ

عدة  أوخليار واحد  اإلشارةاليت ال تتطلب سوى اعتمدت الباحثة بصفة مركزة على األسئلة املغلقة، كما    
يتفادى الكثري  كترونيةلاإلاالستمارة  أنخاصة و اإلجابةاملغلقة تضمن سهولة ودقة يف  األسئلة أن ذلكخيارات، 

 .يف التبويب والتفريغ أكثريعطي سهولة  األسئلةهذا النوع من  أنعليها، كما  واإلجابةلتعرض هلا ا

  :االستبيانثبات استمارة و صدقإجراءات  -

املشرفة، وعلى جمموعة من  األستاذةعلى  األوليةيف صورا  استمارة االستبيانتصميم وعرض ب قامت الباحثة     
كما مت  ،لذين كانت آرائهم تقريبا كلها اجيابية فيما خيص أسئلة وعبارات االستمارة، ا-سبق ذكرهم– احملكمني

  .األخذ بعني االعتبار املالحظات املقدمة وتعديل وتصويب االستبانة وفق التعديالت املطلوبة

امليدانية  الدراسة أداةلقياس مدى ثبات  "ألفا كرونباخ"مت إخضاع أسئلة وعبارات االستبانة الختبار معامل  -
 :، واجلدول التايل يوضح معامالت ثبات اإلستبانة"اإلستبانة"

  

                                                             
  هو مقياس واحد يقيس درجة ثبات وصدق أسئلة وعبارات اإلستبانة، يأخذ قيما تتراوح بني الصفر والواحد الصحيح، فإذا مل يكن هناك ثبات يف 

صحيح، وتعترب قيمة البيانات فإن قيمة املعامل تكون مساوية للصفر، وعلى العكس إذا كان هناك ثبات تام يف البيانات فإن قيمة املعامل تساوي الواحد ال

    مقبولة للحكم على ثبات االستبانة، وكلما زادت قيمة املعامل كلما زادت درجة الثبات والصدق% 60املساوية لـ  "ألفا"معامل 
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  ثبات احملاور  عدد العبارات  احملاور
  0.680  10  احملور األول
  0.679  09  احملور الثاين
  0.655  07  احملور الثالث

  0.754  /  الثبات العام للدراسة
  "االستبانة"الدراسة امليدانية  ةاأد لقياس ثبات "ألفا كرونباخ"يوضح معامل ) : 3(جدول رقم 

معامل املقياس  حيث بلغ% 60 من معامل الثبات العام حملاور الدراسة أكرب أنيتضح من اجلدول أعاله       

كحد أدىن،  0.655عبارات وفقرات احملاور الثالثة، فيما تراوح ثبات احملاور بالتفصيل بني  إلمجايل 0.754

االستبيان يتمتع بدرجة من الثبات ميكن االعتماد عليه يف التطبيق  أنل على يد اكحد أعلى، وهذ 0.680و

املقبولة للحكم على الثبات، وكلما زادت قيمة املعامل % 60امليداين للدراسة حبسب قيمة املقياس املساوية لـ

 .0.754قيمة معامل ثبات االستمارة يف دراستنا هي  أنكلما زادت درجة الثبات والصدق، حيث 

ة يف ومشاركة رابط االستمارورفع  Google driveبصيغة  ليتم تصميمها وصياغتها يف شكلها النهائي -
 إليها من خالل حساا الشخصي، وأخريايسبوك اليت استطاعت الباحثة الوصول مجيع صفحات النسوية عرب الف

 اإلحصائيةصل عليها يف برنامج احلزمة يف عملية ترميز وتفريغ البيانات املتح والبدءاستجابات املبحوثات متابعة 
  spssللعلوم االجتماعية 

  :األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة -4

والكشف عن طبيعة آثار استخدام صفحات النسوية اعتمدت الباحثة يف املعاجلة اإلحصائية لبيانات الدراسة،     
 االجتماعيةبرنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم ، على اسةعرب الفيسبوك لدى النساء العربيات املمثالت لعينة الدر

spss  الذي يستخدم يف جماالت عديدة نظرا ألمهيته التطبيقية يف استخالص النتائج، ويعترب اإلحصاء علم العد
العلم الذي يهتم جبمع البيانات : " نهأيعرف علم اإلحصاء على و البيانات الكمية،مل مع األعداد ويتعا ألنه

وصف تلك وة أو الرقمية اليت تسمى أحيانا الدرجات اخلام ، وتنظيمها يف ضوء اجلداول و رسوم بيانية، الكمي



 

 

 

46 

ويتضمن  "تلك البيانات على نتائج معينة يراد الوصول إليهاباالستدالل باستخدام مفاهيم إحصائية معينة والبيانات 
  1انات، الوصف اإلحصائي، و االستدالل اإلحصائيمجع البيانات، تنظيم البي:برنامج اإلحصاء العمليات التالية

 " spss"احلزمة اإلحصائية باستخدام برنامجها وتفريغها وتبويبها ترميز مثمجع بيانات الدراسة امليدانية  وبعد    
  : باالعتماد على األساليب اإلحصائية التالية للدراسة يف املعاجلة اإلحصائية

  .تتعلق جبميع بيانات الدراسة  اليت :النسب املؤويةالتكرارات و -

  .استمارة االستبيان تالتساؤاملتعلقة جبميع عبارات و :البسيطة واملركبة اجلداول اإلحصائية -

   .)متغري احلالة املهنية(متوسط متغري بعينتني  الختبار للعينة املستقلة " T test" إختبار -

متغري (من عينتني  بأكثرليل متوسط متغري لتح "Anova One Way" حادياال حتليل التباين اختبار -
  .)املستوى الدراسي

  . االستمارةلقياس ثبات وصدق  "ألفا كرونباخ"اختبار معامل  -

 

  

  

                                                             
  5، ص 2000األردن، ، دار وائل للطباعة والنشر، 1ط ،فهم وحتليل البيانات اإلحصائية spssالنظام اإلحصائي حممد بالل الزعيب،  -1 
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  :النظريات املوظفة يف الدراسة – أوال

على  املستخدمة والدراسات املشابهالنظري للدراسة يف هذا املقام عنصري، املقاربة النظرية  يتناول اإلطار      
موضوع  أيملعاجلة  اإلرشاديةركائز البحث العلمي واألرضية اخلصبة الستنباط النقاط  أهمميثالن  أمااعتبار 

 إجراءاتجتعل الباحث يقف على نقاط واختيارات منهجية رصينة دون املضي يف  أنحبث علمي، واليت من شأا 
حيث أن من أهم مرتكزات أي حبث علمي ودعائمه اطالع  ،واضحة إرشاديةدالئل  حبثه العلمي من فراغ، ودون

الباحث على الدراسات السابقة واملشاة ملوضوعه وكذا انطالقه من مقاربة نظرية تعزز دراسة موضوعه وتساهم 
  .يف حتديد وطرح أبعاد اشكاليته بدقة

 األهداف إىللوصول يف ا بحث العلمي اليت تساعد الباحثالنقطة االستداللية لل 1وتعترب املقاربة النظرية     
املرجوة من البحث، وهي املسار الذي يوجه الباحث ويساعده على استنباط وتوظيف املعطيات اليت يستطيع من 

والنظرية املعتمدة يف الدراسة، فهي مبثابة  موالبارديغخالهلا احلصول على املعلومات الالزمة وفق ما يتماشى 
بينهم ابتداء من مرحلة بناء املوضوع وصوال  الرابطة، وهي احللقة ة اليت توجه الباحث يف مجيع مراحل حبثهالبوصل

واملنطقي  التفسري العلميعطاء هذه البيانات الشرعية وإل إضافةوتفسريها،  مجع البيانات وحتليلها أدواتلتصميم 
   للظاهرة املدروسة

نسق فكري استنباطي منسق حول ظاهرة أو جمموعة من " :ن النظرية هيعلى أواردا  االتفاقيكون  يكادو     
أي حيوي النسق إطارا تصوريا ومفهومات وقضايا نظرية توضح العالقة بني الوقائع وتنظيمها  ،ةالظواهر املتجانس

فهم مستقبل ربيقي مبعىن اعتمادها على الوقائع ومعطياته وذات توجيه تنبئي يساعد على تماله وذات بعد إدبطريقة 
املرتبطة واملنظمة  جمموعة األفكار انطالقا مما سبق ميكن اعتبار النظرية 2".الظاهرة ولو من خالل تعميمات احتمالية

 .التوقع و التنبؤو للتفسري األن تكون أساسصاحلة واحملددة،  واليت تساعد الباحث على تفسري جمموعة من الظواهر

  

                                                             
، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، 2، طأساليب البحث العلمي، األسس النظرية والتطبيق العلميرحبي مصطفى عليان، عثمان حممد غنيم،  -  1

  68، ص2008
  .11ص ،1998 الكويت، عامل املعرفة، ن طبعة،بدو ،اجتاهات نظرية يف علم االجتماع، عبد الباسط عبد املعطي -  2
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عام  إرشادياستنا هذه على املقاربة النظرية املتمثلة يف البنائية الوظيفية كمنظور مما سبق ارتكزت در انطالقا      
كيف تقدم صفحات النسوية عرب الفيسبوك الفكر للدراسة يقدم اإلطار الفكري الذي ميكننا من فهم وتفسري 

جراء ذلك االستخدام، النسوي، وطبيعة استخدام النساء العربيات هلذه املضامني وكذا نوع األثر املترتب عليهن 
املعتمدة يف ومن خالل التطبيقات البحثية واختبار متغريات وافتراضات النظريات اجلزئية لباراديغم البنائية الوظيفية 

يف دراسة مجهور  اإلعالمدراستنا هذه وهي، نظرية االستخدامات واالشباعات ونظرية االعتماد على وسائل 
لتحليل  لفيسبوك وكذا نظرية ترتيب األولوياتبصفحات النسوية عرب ا أثرهنوتالعربيات واستخدامان  النساء

 وتوظيف وإسقاط، وفيما يلي سرد للتراث النظري للنظريات املعتمدة مضامني صفحات النسوية شكال ومضمونا
   :فروضوها على موضوع الدراسةل

  : كمنظور إرشادي عام للدراسة الوظيفية ةنظرية البنائي -1

   :فية املعرفية للبنائية الوظيفيةاخلل -1.1

فأفالطون يف مجهوريته  اجتماعيةال تعد جديدة كفلسفة  كمصدر الستقراره ماإن فكرة البناء تمع          
وفـي  ديناميكي يف توازنأجزاء مترابطة  منبني اتمع والكائن العضوي فكالمها يعين نظاما  يطرح القياس

بإجناز األنشطة اليت تساهم يف  اجتماعياملشاركني يف هيكل  منأفالطون تقوم كل فئة  اتمع املثايل الذي وصفه
  1 العام االجتماعيحتقيق التناسق 

بشكل  االجتماع دراسات علمالنظرية يف  اجتاهاتشكل أحد ي الوظيفي لتالبنائ االجتاهفقد وجدت أسس       
العقالنية اليت بنيت عليها فلسفة التنوير  لتتحدى التصورات ا الثورة الفرنسية  أتتمصاحبا لألحداث اليت عام 

 االجتاهذا كما جاء ه ،الزمة لقيام اتمعال االجتماعية الروابط أوجدت للنظم واملؤسسات التقليدية واليتوحتليلها 
يف فترة  رة وخباصةلسوسيولوجي يف القرن التاسع عشالوضعي ا االجتاها أيضا للتحوالت والتعديالت على مصاحب

ذ بدايته الرتعة الفردية اليت متيزت ا فلسفات البنائي الوظيفي من االجتاهما بعد الثورة الفرنسية حيث عارض هذا 
، "مونتسيكو"منه  استثنينايف القرن الثامن عشرة قد فشل إذا  االجتماعيالتنوير ومؤكدا على أن التفكري 

رة للمجتمع و شكلت النظ بناء موضوعيانسقا أو  باعتبارهتمع ا حولق بتطوير نظرية يتعل فيما "وفرجسون"
كعلم إمربيقي مستقل كما، متكنت عالقة األجزاء بالكل  االجتماعجمموع كلي كفكرة حمورية يف علم  باعتباره

                                                             
   124م، ص 1998، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، 1، الطبعة االتصال و نظرياته املعاصرةحسن عماد مكاوي و ليلى حسن السيد،  - 1
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يكن  ملتصورهو ائف االجتماعية للنظم املختلفة والوظاالجتماعي واألساس املنهجي املوجه للبحث يف جمال الدور 
     1 الفردي قدرة على الوصول إليه لالجتاه

رن التاسع عشرة يف ايـة الق التوجههذا  "إمييل دوركامي": لاملعاصرين مث االجتماعطور علماء  وقد       
من  حتليل اتمعات البدائية شطة املتكررة فكرة هامة أيضا يفاألن منوأصبحت فكرة أن اتمع نظام ديناميكي 

 "راد كـليف براون" وبعده" مالينوفيسكي, برونسيالت": أمثالنثروبولوجي األ اإلنسان صلعلماء أ جانب
ا يف تطور مناقشات املذهب البنائي  تلعب دورا مهمة باخلاص االفتراضاتجمموعة  استمرتالعصور األحداث  ويف

وعلى  2غريمها كثريينو "تالكوت بارسونز" و" روبرت مريتون"ابات كتخالل احلديث من  االجتماععلم 
  :كاآليت كرونولوجيا االجتاه الوظيفي بعدة مراحل ميكن تصنيفها تطور العموم مر

ظهرت الوظيفية كمنهجية ونظرية متميزة يف علم االجتماع خاصة مع الرواد  :الوظيفة التقليديةمرحلة  -أ       
األب الروحي لعلم  "كونت"ذ يعد إ" كامي دور مييل، إهربرت سبنسر، كونت اوقست"املؤسسني أمثال  األوائل

، فقد كان حياول أن يبحث عن )ةكييالدينام(واحلركة االجتماعية ) االستاتيك(ويف حديثه عن االستقرار االجتماع
املعروف مببدأ املماثلة العضوية بني  الطرحإىل  "سبنسر"واجته العوامل اليت حيفظ ا للمجتمع استقراره واستمراره، 

العضوي، فاتمع مياثل الكائن العضوي احلي الذي يتكون من عدة أعضاء وأجهزة تؤدي مجيعها الكائنني احلي و
وظائف أساسية من أجل بقاء الكائن حي وأي خلل يصيب العضو أو اجلهاز حتما ستتأثر به باقي األعضاء 

عتمدة على بعضها البعض وأنساق فرعية متفاعلة ومتداخلة وم جزاءمتكون من أ أيضاواألجهزة، ومن مثة فاتمع 
ة السوسيولوجية يفقد كان له تأثري كبري يف تطور الوظيف" دوركامي" أما ،3"يف توازن وانسجام وأداء وظيفي متبادل

حاجات معينة، فكل األنساق األخالقية تشكل  إشباعكان القصد منه  االجتماعيةإذ كان يرى بأن وجود النظم 
نظر عن احلاالت الشاذة وغري السوية ، يطور كل جمتمع األخالقيات الالزمة وظيفة التنظيم اإلجتماعي، وبغض ال

  .4ألداء وظائفه حنو كفء مالئم

    
                                                             

م، 2008ار املعرفة اجلامعية، األزاريطة، دون طبعة، د، نظريات االتصال واإلعالم،املفاهيم املداخل النظرية، القضايامجال حممد أبو شنب،  -1
  94، 93ص

  124، مرجع سبق ذكره، ص االتصال و نظرياته املعاصرةحسن عماد مكاوي وليلى حسن السيد،  - 2

  3- إحسان حممد احلسن، مبادئ علم االجتماع احلديث، ط1، دار وائل، عمان، 2005، ص109.
  .51،ص 2004اإلسكندرية ، دار املعرفة اجلامعية،دط،  ،)االجتاهات احلديثة واملعاصرة(تماعاالجنظرية علم ، السيد عبد العاطي وآخرون  -4
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 الربيطاين االنثروبولوجي العامل إىل الفضل يعود: "مالينوفسكي"الوظيفة املطلقة عندمرحلة  -ب      
 الوظيفية األنثروبولوجية املدرسة ائم دع إرساء ويف الوظيفية مصطلح وضع يف بولوين أصل من "مالينوفسكي"

 ةتثقاف من جيعل وما ،وفريدة أصيلة بثقافة األخرى اتمعات عن وخيتلف يتميز جمتمع كل أن الحظحيث 
 من عنصر وكل منسجما كال تشكل ثقافة فكل تشكلها، اليت للعناصر اخلاص الترتيب ذلك هو وفريدة أصيلة

ومن خالل نظريته الوظيفية الثقافية وضع فرضا أساسيا ، 1الكل ذلك رإطا ضمن إال فهمه ميكن ال عناصرها
جيب أن يشري إىل بعض املبادئ العامة للسلوك اإلنساين ال أن حيدد بعض " يتقيد به  أي باحث يف امليدان الثقايف

 ،2الذي يظهر خاللهالعناصر الثقافية األخرى املوجودة يف نفس اتمع، واليت توفر للعنصر الثقايف اخلاص املضمون 
 على تقوم اليت لوظيفته جوهري وأساسا اتمع يف االندماج أساس الثقافة وحدة من "مالينوفسكي" لجعو

  :مسلمات هي ثالث

 النسق ا ختدم وظائف تؤدي االجتماعية واألنشطة الثقافية العناصر أن حيث :للمجتمع الوظيفية الوحدة -
 .ووحدته تكامله على وتساعد ككل الثقايف أو االجتماعي

 الثقافية العناصر كل أن تزعم "مالينوفسكي"ـل املطلقة فالوظيفية :ثقايف أو اجتماعي عنصر كل وظيفية -
 أداء دون أو وظائف تؤدي أن دون ثقافية عناصر توجد ال آخر، وبتعبري ،معينة وظائف بالضرورة تؤدي
  واحد نظام يف ترابطها وعرب الثقايف النظام يف النسق ا ختدم معينة أدوار

 حماولة فأي عنه، االستغناء ميكن ال اجتماعي أو ثقايف عنصر كل أن ويقصد ا :الضرورة مصادرة  -
 أن والواقع نفسه، تلقاء من يزول وظيفة يؤدي ال الذي العنصر أن كما النسق، يف اختالل عنها يترتب إلزالته

 من بعضا فقدت احلية الكائنات بعض أن يزعم الذي رويينالدا التطوري الفكر من مستلهمة املصادرة هذه
 ال الذي فالعضو ذلك، قبل ا تقوم كانت أدوارا األعضاء تلك فقدت بعدما التطوري مسارها يف أعضائها

 يقل ال نقد إىل "مالينوفسكي "ا جاء اليت املطلقة الوظيفية تعرضت وقد. يتالشى مث يضمر نشاطا ميارس
 درجة إىل وأداءه النسق تكامل يف واملبالغة اإلفراط بسبب التطوريني إىل وجه قد كان الذي ذلك عن شدة

 والعجز االختالل بدورها هي تعرف واالجتماعية الثقافية األنساق أن تبني األرض على احلقائق حني يف مثالية،
 الوظيفية عجزت اليت زماتاأل من العديد العشرين القرن خالل الغريب اتمع شهد وقد باألدوار، القيام عن

                                                             

   .147صدس، اإلسكندررية، دار املعرفة اجلامعية، دط، ،)تاريخ علم االجتماع،الرواد واالجتاهات(االجتماع علم ، صاحل حممد الفوال - 1
  .369،ص 1996 القاهرة، ،دار الفكر العريب،1ط ،االجتماعية احلديثة النظرية، بريسي كوهن ترمجة عادل خمتار اهلواري - 2
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 لظاهرة تفسريا تقدم عندما والسيما ا تعصف كانت النظرية يف أزمة إىل أدى مما تفسريها، على املطلقة
  .1االجتماعي التغري

 املسلمات حول أثري الذي النقاش إن: "مريتون وجتديد الوظيفة"الوظيفة النسبية عند مريتون مرحلة  -ج     
 الوظيفية جتاوز إىل "مريتون كينغ روبرت"ـب إنتهت ،"مالينوفسكي "وظيفية حوهلا تتمحور اليت الثالث

 ومن العملياتية،  والنسبية باملرونة تتمتع جديدة ومفاهيم أفكار بطرح وذلك املطلقة، الوظيفية وكذا التقليدية
 ،"املعادل "مفهوم أو "لالبدي" مفهوم جديدا، نفسا وأعطاها الوظيفية "مريتون" ا أثرى اليت املفاهيم هذه

 إنكار هو موجود، أنه رد عنه االستغناء ميكن وال للنسق ضروري ثقايف عنصر كل بأن القول إن حيث
 أي خمتلفة بطرق تشبع أن ميكن الفيزيولوجية وكذا السيكولوجية فاحلاجات اإلنسان، ا يتمتع اليت للمرونة

أن التحليل الوظيفي هو مدخل سوسيولوجي واعد يعمل على  "تونمري"إذ يعتقد ، خمتلفة ثقافية عناصر طريق عن
إذ يقوم التحليل الوظيفي عند ) براديغم( الدليل املنهجي اسمتزويد الباحث بقائمة من املفاهيم أطلق عليها 

 :فروض ثالثةعلى  "مريتون"

 وظيفية وغري معينة موعة بةبالنس وظيفية تكون قد والثقافية االجتماعية العناصر أن مبعىن نسبة الوظيفية -1
  أخرى  موعات بالنسبة

 للعنصر بالنسبة الوظائف تعدد مع احلاجات تشيع اليت الوسائل يف املمكن التنوع أي :البدائل الوظيفية -2
  واحدة  وظيفة حتقيق يف عناصر عدة وإشراك الواحد،

 ذات تكون العناصر فبعض الثقافية، أو ةاالجتماعي العناصر ختدمها واليت "حتديد الوحدات االجتماعية -3
  2.وظيفيا ضارة نتائجها بعض تكون وقد متعددة وظائف

 من عدد له تكون أن واحد لعنصر ميكن كان إذا" :الوظيفي للتحليل النظرية هذه " مريتون "اقترح   
 الطرح هذا إن و ،"بينها فيما للتبادل قابلة عناصر طريق عن تؤدى واحدة أن لوظيفة ميكن فإنه الوظائف،

 مرونة أكثر الوظيفية الرتعة من ليجعل  "مريتون" أمام اال فتح احلقلية، االنتربولوجية الدراسات أكدته الذي

                                                             

  .344ص ،2004 ،األردندار جمدالوي ،  دط،، موسوعة علم السياسة، ناظم عبد الواحد اجلاسور  - 1

  302ص مرجع سبق ذكره، ،النظرية يف علم االجتماع ،السيد عبد العاطي السيد - 2
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 أو" النسق إسناد يف يسهم ال حبيث املرغوب غري األداء إىل يشري الذي الوظيفي اخللل مفهوم وضع حيث

 عندما الوظيفية جتديد بشأن طرحه "مريتون" عمق وقد .التكيف دون حتول عقبات خيلق بل عليه، احلفاظ
 يف تساهم اليت املرغوبة الوظائف تلك وهي البارزة، الوظائف عليها يطلق اليت الوظائف بني التمييز عرض

   .1دون قصد الثقافية العناصر تؤديها اليت الوظائف تلك وهي الكامنة الوظائف وهناك النسق، استمرار

يف  "تالكوت بارسونز"اليت قدمها  اإلضافاتظهرت  :فة النسقية عند بارسونز تالكوتالوظيمرحلة  -د   
االجتماعي   التنظيمعامة للنمو وتطور النظرية الوظيفية  يف  2"حنو نظرية للحدث"و "النسق االجتماعي"مؤلفيه 

املوقف اليت من شأا  فاعال يصنع القرار وخيضع لضغوط معيارية، وعوامل باعتبارهعلى رؤيته للكائن البشري 
على أن بقاء النسق االجتماعي  "بارسونز"أكد  .3جتديد حاجات النسق ووظائفه لفهم السلوك االجتماعي

يرى أن السمة األساسية ألي نسق من األنساق االجتماعية تكمن يف تعاضد  إذواستمراره دليل على توازنه 
 االجتماعيوراء تبين التحليل النسقي الوظيفي لدراسة الواقع من  "لبارسونز"، وقد كان الدافع األساسي 4مكوناته

   .هو اهتمامه الشديد بقضية النظام واالستقرار والبحث عن العوامل اليت تؤسس لبناء التفاعل االجتماعي

فقد مجع بني النظريات الكلية والفردية حنو نظرية مفردة للفعل " بارسونز" وانطالقا من طروحات         
  :من جمموعة األفكار املرتبطة ببعضها واليت تدور حول حسبه قة بالفعل ويتألف النموذج البنائي الوظيفياملتعل

  .الوحدات األساسية اليت يتألف منها اتمع -
  .طبيعة العالقة القائمة بني هذه الوحدات -
  العوامل اليت تؤدي إيل بقاء هذه الوحدات كما هي -
  هذه الوحداتالعوامل اليت تؤدي إىل تغري -

 
  

                                                             

   149ص،  2002،اجلامعية، بريوت املعرفة دار دط، ،واإلعالم االتصال سيولوجياسو، عبد اهللا حممد عبد الرمحان -1

  .52ص ،2005 عمان، دار وائل، ،1ط ،النظريات االجتماعية املتقدمة، حممد احلسن إحسان -2
،ص 1998املعرفة، اإلسكندرية،  دار، دط ،)تطورها ومناذجها الكربى( متهيد يف النظرية االجتماعية ،ترمجة حممد سعيد فرح  جراهام كلينتوش، -3

231  
  .73 ،ص1999القاهرة، دار غريب للطباعة،دط،  ،النظرية املعاصرة  يف علم االجتماع، لطفي،كمال عبد احلميد زيات إبراهيمطلحت  - 4
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اجتماعي حتقيقها وعلى  نظامسعى أي يويركز التحليل الوظيفي أو البنائية الوظيفية على توضيح املهام اليت       
هذا األساس تم نظرية البنائية الوظيفية باألداء املؤسسي العام يف إطار النظم  الفرعية األخرى يف اتمع لذلك فإن 

وأساليب العمل اليت تؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر لتحقيق مستويات األداء املطلوب  حتليل اجتاهات العالقات 
  1أحد مهام البنائية الوظيفية  

من خالل هذه التطورات التارخيية اليت شهدا البنائية الوظيفية على العموم ميكن القول أا تدور حول غاية     
أكيد ثباته النسيب والذي يتحقق من خالل تساند كل وظائف األنساق وت االجتماعياتمع يف احلفاظ على النظام 

وعلى هذا األساس مت تبنينا للنظرية البنائية الوظيفية اليت ختدم موضوع دراستنا وفقا لتحليالت  .2الفرعية للمجتمع
ملتبادل البناء الوظيفي فإنه يفترض أن للمجتمع تركيبا عضويا ميكن فهمه بشكل أفضل من حيث اإلعتماد ا

ألن التأكيد يف حتليالت البناء الوظيفي هو على ضرورة التعاون بني األجزاء . ألجزائه من حيث البناء والوظيفة
على أساس مسلمة مشتركة بأن بقاء ورفاهية أحد األجزاء يتوقف على بقاء ورفاهية األجزاء األخرى ويقال أن 

اركة يف املصاحل تكفل االستقرار للبناء األكرب فليس هناك هذا النوع من التضامن العضوي بني األجزاء خيلق مش
     3أي جزء يريد تدمري البناء ألنه إذا فعل ذلك فسـوف  يعين ذلك تدمريه هو نفسه 

    :ية الوظيفيةمفهوم البنائ -2.1

أن اتمع " :إىليشري مفهومها ية اليت املسلمات اخلاصة بنظرية البنائية الوظيف علىفي يعتمد املدخل الوظي    
ى احملافظة عل يفاليت تقوم بدورها  ،بينها األنشطةه حنو التوازن من خالل توزيع تتج مترابطةن عناصر يتكون م
مرهون بالوظائف اليت  االستقرارأن هذا اتمع، و الستقرارالنظام، وأن هذه األنشطة تعترب ضرورة  استقرار

  4. "اجاتهحيددها اتمع لألنشطة املتكررة تلبية حل

وذلك نظرا لتوزيع  استقرارهان أن تنظيم اتمع وبناءه هو ضمفكرة  :املعىن العام للبنائية الوظيفية يفيد     
تشري إىل  "فالبنائية". املتبادل بني هذه العناصر االعتمادالوظائف بني عناصر هذا التنظيم بشكل متوازن حيقق 

يف وم ا كل عنصر حتدد األدوار اليت يق "والوظيفة"م بني هذه العناصر وناصر التنظيم والعالقات اليت تقحتديد ع
                                                             

  99، 91طبع، ص ، دون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة النظريات االتصالمريفت الطرابيشي وعبد العزيز السيد،  -1
  .65د س، ص اإلسكندرية، دط، دار الوفاء، ،وسائل وأساليب االتصال اجلماهريية واالجتاهات االجتماعية ،إبراهيمالدسوقي عبدة  -2

مصر،  ، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية،5، طنظريات وسائل اإلعالمميلفني ديفلور وساندرا بول روكيتش،، ترمجة مجال عبد الرؤوف،  -  3
  434م، ص 2004
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مـن  واالتزانق الثبات الكلي ويتحق االجتماعي، وهو مدى مسامهة العنصر يف النشاط  بالتنظيم  الكل عالقته
كل بناء  رية هو غايةرأي هذه النظيف  "والتنظيـم"خالل توزيع األدوار على العناصر يف شكل متكامل وثابت، 

من  سواءوتوازنه وال يسمح التنظيم بوجود أي خلل يف هذا البناء  استقراره علىيف اتمع حىت حيافظ هذا البناء 
  1.واالستقرارى التوازن يث العالقات أو الوظائف يؤثر علح

  :ية الوظيفيةنظرية البنائ وفروض مبادئ -  3.1

  : ذه النظرية و هي يتفق الباحثون على عدد من املسلمات اخلاصة     

  .العناصر يشكل متكامللنشاط هذه ، وتنظيم عناصر مترابطةالنظر إىل اتمع على أنه نظام يتكون من  -

حبيث لو حدث أي خلل يف . ذلك استمراريتجه هذا اتمع يف حركته حنو التوازن وجمموع عناصره يضمن  -
  .ذا التوازنه عادةالستسوف تنشط  االجتماعيةهذا التوازن فإن القوى 

  .النظام استقراراحملافظة علـى  بدورها يف كل عناصر النظام واألنشطة املتكررة فيه تقوم  -

مرهون بالوظائف اليت حيددها  االستمراروجوده وهذا  الستمراراألنشطة املتكررة يف اتمع تعترب ضرورة  -
  .اتمع لألنشطة املتكررة تلبية حلاجاته

تعمل  متكررة أنشطةالم يفترض أن وسائل اإلعالم هي عبارة عن وسائل اإلع علىهذه املسلمات  تطبيقبو      
 يفمن خالل وظائفها على تلبية حاجات اتمع وتقوم العالقة بني هذه العناصر وباقي العناصر والنظم األخرى 

  2.اتمع وتوازنه قراراست لضمان املتبادل بني هذه العناصر واألنشطة  االعتماداتمع على أساس 
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 Functional:واستخداماته يف دراسات االتصال منظور التحليل الوظيفي -  4.1

Analiysis  
يركز التحليل الوظيفي على ظواهر خاصة تتحرك داخل النظام االجتماعي الكلي،  وحياول تبيان كيف أن        

على استقرار النظام بكليته،  أو أن تؤدي إىل عكس  هذه الظواهر ميكن أن تؤدي إىل نتائج تسهم يف احملافظة
بتحليل العالقة بني  Functionalisحيث يهتم مفهوم الوظيفة  1ذلك،  وعندئذ تصبح الوظيفية خلال وظيفيا

والوحدات املكونة هلذا النظام، و ترجع جذور هذا املصطلح إىل العلوم البيولوجية  Organismالنظام ككل 
يعترب جسم اإلنسان نظاما كليا حيتوي على جمموعة من : وكية، ففي علم البيولوجيا مثالواالجتماعية والسل

األعضاء ويقوم كل عضو بدور مهم يف حياة النظام ككل ويرتبط كل عضو أيضا باألعضاء  اآلخرين داخل 
تكون الفرد آو النظام، ويتضمن مفهوم الوظيفة يف النظام  االجتماعي جمموعة مـن الوحدات والوحدة ميكن أن 

مثل نقل األخبار سواء  Actirrtiesاملؤسسة  االجتماعية أو غري ذلك ومتـارس هذه الوحدات  جمموعة أنشطة 
مثل النظام  الليربايل أو  Stractureعلى مستوى األفراد أو اجلماعات أو اتمع العام ويتم ذلك داخل بناء 

 ا الوحدات داخل البناء جمموعة من الوظائف أي أثار مرغوبة الشمويل، وينتج عن ممارسة األنشطة اليت تقوم
الفردي واجلماعي يف احلفاظ على البناء االجتماعي والربط بني آثار هذا السلوك واحتياجات  دور السلوك: مثل

إىل اآلثار غري . Dysfuncional " االختالل الوظيفي"البناء االجتماعي  ومن جهة أخرى  يشري مصطلح  
ة اليت قد حتدث، ويركز منظور التحليل الوظيفي على طبيعة البناء اتمعي وكيف تعمل الوحدات داخل املرغوب

وذا يسعى التحليل الوظيفي إىل فهم دور منط السلوك أو التأثري الثقايف واالجتماعي يف احلفاظ على . النظام العام
حيدث إذا كان السلوك الذي متارسه  Dysfuncional فاالختالل الوظيفي . هتوازن النظام ودينامكيت

  2الوحدات خيل باستقرار النظام ويعوق تقدمه 

 ملن ؟ ؟وبأي وسيلة ؟قال ماذا ؟من( لبس أياخلالية من  صيغته املشهورةل ضعهبو "هارولد السويل"وكان     
ذلك الوقت مل  ت حىتاليت كانولوسائل االتصال بإطار مفاهيمي،  زود السوسيولوجيا الوظيفية قد، )؟وبأي تأثري

الذي يتمحور حول دراسة  "بنمط السويل"ليشكل بعد ذلك ما أصبح يدعى  ،هر إال يف شكل دراسات احلالةظت
من؟ قال ماذا ؟ملن ( ته الشهرية اليت ذكرتاها بدايةيف مقول تتلخصنون واليت ضوحتليل املأثري، تودراسة الاجلمهور، 
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 اإلعالمطرح أساسا لصياغة األفكار واملداخل اخلاصة بتحديد وظائف ومن هنا أصبح هذا ال 1)؟وبأي تأثري ؟
، وجتيب مجيعها على األسئلة األفراد املتلقني آوبالنسبة للفرد واتمع وعالقة هذه الوظائف بالوسائل أو احملتوى 

  2جاتهاخلاصة باألدوار اليت تقوم ا وسائل اإلعالم يف اتمع، وكذلك إلرضاء املتلقي وتلبية حا

  3 :أما فيما خيص الدراسات االتصالية اليت استندت إىل منظور التحليل الوظيفي، جند

سعت الدراسة  أين، 1948عام  بأمريكاعن التأثري الشخصي والسلوك االتصايل يف بلدة  "مريطون"دراسة      
 يل مقارنة ببقية األفراد،سلوكهم االتصا وأمناطاملؤثرين يف البلدة وكيفية تأثريهم  األفرادللكشف عن نوع 

قادة رأي حمليون، وقادة رأي "هناك نوعني  وإمناووضحت الدراسة انه ال يوجد منط واحد من قادة الرأي 
 الرأي، فقادة اتصالية خمتلفة تسلوكياتعرضا لوسائل االتصال، وهلم  األكثر األشخاص أولئكوهم  "موسوعيون

 املوسوعيون الرأيقادة  أنحتليل، يف حني  أودون تعليق  لألخباراحملليون يقرؤون الصحف احمللية ويستمعون 
 أوسعاحملليون  الرأييقرؤون االت السياسية الوطنية ويتعرضون للتحاليل السياسية وهنا يكمن الفرق فتأثري قادة 

أجنز  ذلكد ، بعحبكم جمال خربته وختصصه أدقاملوسوعيون اقل لكنه  الرأيقادة  تأثري أما التأثريات،ومتعدد 

 وقد دفعتهم الدراسة السابقة ،"ألينوا"مدينة  إىلينتمني  امرأة 800دراسة على عينة من  "كاتز والزارسفيلد"
مهما كانت طبيعتها  اإلعالمرسائل  أنعلى اعتبار  واصل الشخصيتللربط بني االتصال اجلماهريي وال "ملريطون"

من خالل عالقام  نشر هذه الرسائل إعادةون على رأي يعملدة تورطا ونفوذا كقا األكثر األشخاصيف  أوالتؤثر 
، ومتكنت من حتديد بعض وجها لوجه، كما اهتمت الدراسة باخلصائص املميزة لقادة الرأي اجلماعاتداخل 

األمر السن يشكل ضمانة كافية بالنسبة لألخبار السياسية، وال يعترب كذلك عندما يتعلق  أنالتمايزات فيبدو مثال 
من بني الدراسات اليت اعتمدت على التحليل  4"لريميلفني ديف"وتعترب دراسة اإلعالمي، االستهالك املوضة وب

االعالمية اىل حمتوى هابط، حمتوى ال يثري اجلدل، وحمتوى  الوظيفي، وذلك من خالل تقسيم مضامني الوسيلة
اجلمهور، هيئات : اهلابط فيتكون من دث بداخله مستوى الذوقرفيع، اما عناصر النظام االجتماعي الذي حي
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البحث، املوزعون، املنتجون، املمولون، وكاالت االعالن، نظم الرقابة وتتفاعل هذه العناصر يف حتديد احملتوى 
  .وتتدرج كل وسائل االعالم ضمن هذا النموذج العام من النظام االجتماعي املسموح وغري املسموح

    1:ة الوظيفيةاملوجهة للبنائي االنتقادات - 5.1

ا متعدد اجلوانب ونقدا واسعا طال بنيتها النظرية ومناهجها التحليلية ت نظرية البنائية الوظيفية هجومواجه      
ا نتج ذلك من ضعف النظرية وقلة متاسكها وإمن ويف إطار تتبع مسارها التارخيي نالحظ أن هذا اهلجوم ال يعود إىل

ور د ظهخاصة بعـ. االنتقاداتامهت فـي كثرة ومنهجية و أخرى تارخيية س ديولوجية ومتغريات بيئيةعوامل إي
 اتسمن هجوم قاس على الوظيفة مل يكن نقدا موضوعيا وإمنا يوية ونظريات الصراع وما صاحبها ماملدارس البن

ا مل لنسيب ألباحلياد ا اتسمتاليت  االنتقاداتمنطقية عدد من  االعتبارع األخذ بعني بالتحيز الشديد والتحامل م
 االجتماعيةات تنطلق من نظريات معاكسـة أم متغرية وهو ما جعل العلماء يتقبلون الوظيفة ضمن منظومة النظري

اور يتعلق األول ة حمالنقدية للنظرية من خالل ثالث ولعل من املناسب تصنيف الكتابات .معها اختلفواحىت وإن 
  .يـة وجوهرها ويركز الثالث على الفلسفة الفكرية اليت تستند عليهاي ويهتم الثاين بكيان النظربالبناء املنطق

من أبرز النقاط اليت  ينطلق منها بعض الباحثني يف هذا الصدد تشجيع الوظيفة على ما أمساه الباحثـون      
أن ما  يري "كوهني"بالتفسري الغائي الذي يعين يف جوهره اهتمامها بفروض عامة غري قابلة لالختبار، حىت أن 

وترتبط االنتقادات اليت  .تقدمه الوظيفة من فروض يتطلب نوعا من التحقيق العلمي ال يوجد يف علم االجتماع
للنظرية بعدم وضوح ما قدمته من قضايا وفروض، وما تضمنته من مفاهيم تنقصها الدقة  ةوجهت للقدرة التفسريي

  .من جهة واالتفاق على مدلوالا من جهة أخرى

وح مبالغتها يف التشديد على أمهية بعض والذي يتبني منه بوض ااملوجهة جلوهر النظرية وكيا نتقاداتاال     
  :مثلال البعض اآلخر لقضايا أو العناصر البنائية وإغفا

  .هلاالنظرية إىل تأثر الوظيفية وحماكاا  إبان نشأة أدى تفوق العلوم الطبيعية : املبالغة يف حماكاة العلوم الطبيعية *

يرى أنصار هذه النظرية أن أفـراد اتمع يشتركون يف القيم اليت  :يف القيم االشتراكاملبالغة يف تقدير أمهية  *
ومكوناته ألن على أعضاء  االجتماعيل عناصر النسق هو السبيل لتحقيق تكام االشتراكينتسبون هلا وأن هذا 

إال أن هناك مبالغة يف . االجتماعيا وإال خرجوا عن قواعد الضبط اتمع أن يتمثلوا هلـذه القيم ويتصرفوا تبعا هل
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بدال من  االجتماعيتقدير أمهيتها يتعارض مع فكرة التكامل حيث يقتضي التكامل تساند األنساق املكونة للبناء 
أن تأيت هذه  ويشري عدد من الدراسات إىل أن املبالغة يف قضية االشتراك يف القيم أدى إىل. نسق بعينه إىلالتحيز 

  .النظرية وكأا منوذج عضوي يسري بطريقة منطية حنو التكامل ويتناقض ع حقيقة وجود التغري االجتماعي

، مما جعلها نظرية ذات االجتماعيالواقع  أبعادأمهية بعض  منقللت  قد :االجتماعيض أبعاد الواقع إمهاهلا لبع *
  .أو التوازنأو التكامل  النظاممنظور هو منظور أحادي ثابت 

بعضها ذلك بالتحيزات اإليديولوجية اليت يتضح  ويرتبط  عليها استندتالنقد املوجه لفلسفتها الفكرية اليت       
، والرغبة امللحة يف التأكيد االجتماعيجوانب دون أخرى يف البناء  على عليه التأكيد  من احملورين السابقني ويدل

ء كل إرادة إنسانية واعية بدعوى مبالغ فيها لسمو اتمع وتفوقه على كل وحماولة إلغا والتشديد على الثبات،
يريان  اللذان" بارسونز"و" كونت"ـه بشكل متعال وتلك نظرة تبلورت بشكل جلي عند كـل مـن ـأعضائ

  1.ن اجلزاءيستوجب مزايدا من الضبط  ومـزايدا م احنرافاأن أي خروج على القيم يعد 

املوجهة إىل البنائية الوظيفية يف خمتلف جوانبها إال أن هذه النظرية تظل شكال رصينا يف  اداتاالنتقلكن رغم       
بصفة خاصة والدليل  واالتصالبصفة عامة وتطبيقاا يف حبـوث علوم اإلعالم  االجتماععملية التنظري يف علم 

ة اجلديدة اليت حاولت تدارك يوز الوظيفيف الواليات املتحدة األمريكية إليها وبر االجتماععلى ذلك عودة علماء 
  .نقائص ومبالغـات البنائية الوظيفية
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  :نظرية ترتيب األولويات -2

  :اخللفية املعرفية للنظرية - 1. 2

الذي  "Lipmen والتر ليبمان"لظهور نظرية ترتيب األولويات إىل الباحث تعود اإلرهاصات األوىل        
ة الذهنية عن وسائل اإلعالم تساعد يف بناء الصورأن م 1922الصادر سنة  "العامالرأي "ركز وأكد يف كتابه 

على الرغم من غموض هذا املفهوم مقارنة بفروض األجندة اليت جاءت فيما بعد، إال أن القضايا املختلفة و
نورتن "أشار إليه واملفهوم الالحق لترتيب األولويات وهذا ما  "ليبمان"يقرون بوجود صلة بني ما قاله  الباحثني

كما الصحف هي احملرك الرئيسي يف ترتيب األجندة احمللية،  أن م حيث أكد1958سنة  "N.Lonje" "لونج
الناس ما سوف يفكرون فيه وتقترح حلوال للمشكالت اليت يهتمون  ألغلبأن حتدد هلا دورا مهما يف  أن

م أن وسائل اإلعالم توجه 1966 سنة "lang, lang"" النج والنج"كما أوضحت دراسة  .مبعاجلتها
السياسيني البارزين، وهي تقدم باستمرار وبشكل ر ذهنية عن الزعماء وحنو قضايا معينة أو تشكل صو ناانتباه

  1ما ينبغي لألفراد التفكري فيه  ثابت مواضيع حتدد من خالله

ات اليت تنقلها وسائل اإلعالم يف رسم السابقان على التأثري املتراكم للمعلوم ويف دراسة أخرى ركز الباحثان      
أن وسائل اإلعالم هي اليت تنمي : " االنتخابات ويزعم الباحثانالصور الذهنية السياسية لعامة الناس يف فترة 

بالتايل يكون من الصعب إدراك هذا التأثري بتلك الوظيفة على فترة طويلة، و لشخصيات وتقوماالقضايا وحتدد 
وغالبا ما يتم هذا التأثري بشكل غري مباشر من خالل يئة املناخ السياسي ورسم الصورة  ورؤيته على الطبيعة،

مع  "نيمو"ويتفق ." ..الذهنية لألحزاب واملرشحني و بالتايل تؤثر وسائل اإلعالم يف النهاية على أصوات الناخبني
ور من خالل حتديد القضايا اليت وسائل اإلعالم تساعد على حتديد أولويات اجلمه أن: " هذا الرأي حيث يقرر

القرن املاضي،  وكان ذلك يف اخلمسينيات من 2.." ختتلف بشأا وجهات النظر وتصلح للنقاش اجلماهريي 
يف الستينات أن الصحافة قد ال تنجح يف تعريف الناس كيف يفكرون ؟ ولكنها  "برنارد كوهني"كذلك رأى 

يه ؟ ومثل هذه األفكار هي اليت استعادت مفهوم القوة غري احملدودة تنجح أكثر يف تعريف القراء ماذا يفكرون ف
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اهتمامات اجلمهور بالقضايا لوسائل اإلعالم حيث يشري هذا املفهوم إىل الدور املؤثر لوسائل اإلعالم يف حتريك 
    1عات املوضوعات لتتفق يف ترتيبها مع الترتيب الذي تضعه وسائل اإلعالم ألمهية هذه القضايا و املوضوو

اللذان تنسب  " MC combes and Shawماكومبس وشو"بعد هذه املرحلة من األحباث طور       
الذي يتمثل يف العالقة اإلرتباطية بني  واختربا فرضها الرئيسييعود هلما الفضل يف تطوير فروضها هلما النظرية و

ستهما لدور ااختبار هذا الفرض من خالل دراهتمام اجلمهور ا وكان وسائل اإلعالم على قضايا معينة وتركيز 
حيث مجعا قائمة االهتمامات لدى وسائل  م1968وسائل اإلعالم أثناء االنتخابات الرئاسية األمريكية لعام 

جري على اإلعالم الرئيسية وحلال حمتواها املتعلق باحلملة االنتخابية وكذلك قائمة أولويات اجلمهور عرب مسح أ
كانت نتيجة هذا املسح هو وجود ارتباط قوي بني القائمتني ومنه ة مفردة من الناخبني، ونة من مائعينة مكو
وسائل اإلعالم رتبت بشكل فعال أولويات اجلمهور وقد كانت االنتخابات جماال خصبا لدراسات  أناستنتجا 

خالل حتليل العالقة مث تواصلت بعد ذلك األحباث والدراسات اليت اختربت هذا الفرض من .... وأحباث األجندة
واختبار العالقة بينهما، إذ أظهرت هذه الدراسات مؤشرات  بني الرأي العام واحملتوى الظاهر لوسائل اإلعالم

 Bryant and"يلخص كل من و 2احملتوى الظاهر لوسائل اإلعالم قوية بني اهتمامات الرأي العام وارتباط 

Thompson " ربع مراحل هيمراحل تطور حبوث وضع األجندة يف أ:  

م و اليت أثبتت 1972عام  " MC combes and Shaw "ومتثلها دراسة  :املرحلة األوىل      
  .بالقضايا ذاا نتائجها أن اهتمام اجلمهور العام بالقضايا يتأثر باهتمام احملتوى اإلخباري لوسائل اإلعالم

م تطبيق افتراضات نظرية وضع األجندة من 1977م عندما كرر هذان الباحثان عا :التكراراملرحلة الثانية،      
الناخبني الذين يتعرضون  وقد كادت نتائجها على أن هؤالء ولت القضايا البارزة لدى الناخبنيخالل دراسة تنا

  ضمن أجندة وسائل اإلعالم بالقضايا املختلفة املطروحة  بصورة كبرية لوسائل اإلعالم تتأثر أجندة اهتمامام

بكرة يف جمال وضع األجندة املن أن الدراسات األوىل وبالرغم م :دراسة املتغريات الوسيطة، حلة الثالثةاملر      
 فإن دراسات أخرىتناولت بالرصد و التحليل االرتباط املباشر بن أجندة وسائل اإلعالم ومثيلها لدى اجلمهور، 

  ؤثرة يف عملية وضع األجندةتالية أكدت نتائجها على وجود جمموعة من املتغريات الوسيطة امل
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 وقد درس يف هذه املرحلة كل من :التساؤل عمن يضع أجندة وسائل اإلعالم ،املرحلة الرابعة       
"Glady Engel long  وKurt Long"  ام خالل أزمة الرأي العم العالقة بني الصحافة و1983عام

لنظرية وضع األجندة حتتاج إىل توسيع مداها وأثبتا أن الفرضية األصلية الشهرية  "Watergate" أو فضيحة 
اليت أجريت  "Shoemakerو  Reese "ليشمل مفهوم بناء األجندة ومتثل دراسة و اقترحا توسيع املفهوم 

م مثاال جيدا لدراسات هذه املرحلة، فقد تناولت هذه الدراسة دور املصادر املختلفة يف عملية وضع 1991عام 
    1أجندة وسائل اإلعالم 

حبوث األجندة إىل أربعة أشكال رئيسية كعكس تطور االجتاهات اخلاصة هلذه  "ماكومبس"ولقد قسم      
  :البحوث 

اليت اختربت الفرض األساسي اخلاص بان منوذج التغطية اإلخبارية  "Chapel Hill": الدراسة األصلية -1
  القضايا اليومية يؤثر يف إدراك اجلمهور ألمهية 

احلاجة إىل التكيف، و : اصة باألدوار املقارنة للصحف والتلفيزيون واملصطلحات التقنية مثلالدراسات اخل -2
 "The :اتفاق االتصال الشخصي مع عملية االتصال اجلماهريي ومثل هذه األعمال قدمها كتاب

Emergence of American political Isues" ندةالكتاب اخترب الفرض الرئيسي لألجهذا و 
  هذه الدراسات  ىلإباإلضافة 

  اهتمامام السياسية كبديل لألجندةي اهتم بالكشف عن صور املرشحني والشكل الثالث الذ -3

من : انتقلت البحوث باألجندة اإلخبارية من متغري مستقل إىل متغري تابع واستبدلت السؤال تحبلول الثمانينيا -4
الشكل الرابع لبحوث األجندة يعترب أكثر تعقيدا من و ؟يضع أجندة اجلمهور؟ بالسؤال من يضع األجندة اإلخبارية

أن حبوث األجندة طورت  "ماكومبس"الثالثة السابقة حيث يهدف إىل وصف وشرح ارتباطاا املختلفة، ويرى 
التعرض لوسائل اإلعالم دون إيضاح أنواع احملتوى ذات العالقة بالتأثري، البحوث املبكرة اليت كانت تركز على 

التحليل املفصل للمحتوى جبانب حبوث املسح اليت تقيس التأثري، ومن زاوية أخرى اهتمت البحوث  حيث تدرس
   2باألجندة يف عالقتها خبصائص حمتوى معني 
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  :األولوياتنظرية ترتيب  مفاهيم - 2. 2

ور وهو ما انطلقت حبوث االتصال اجلماهريي من افتراض أن وسائل اإلعالم متارس تأثريات كبرية يف اجلمه      
النظرة اليت  إىلأحرزته الدعاية النازية خالل عقد الثالثينيات من القرن املاضي، وتطورت دعمه النجاح الذي 

اليت ترى أن هاته الوسائل ذات  دم عقد الستينيات من القرن نفسه وآخرون مع مق "Klapper "قدمتها 
خالل عقد السبعينيات من ذلك القرن حيث  طفرة أخرىتأثريات حمدودة يف االجتاهات والسلوك، مث شهدت 

واليت أكدت نتائجها أن وسائل اإلعالم  وصلت إىل دراسات وضع األجندة أو ما يعرف بترتيب أولويات االهتمام
    1تشكل هذه األولويات أو تلك األجندة لكل من األفراد واجلماعات 

اجلماهري اليت ة التبادلية بني وسائل اإلعالم والعالق انطالقا مما سبق اهتمت دراسات ترتيب األولويات بدراسة     
تتعرض لتلك الوسائل يف حتديد أولويات القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت م اتمع، ترى هذه 

قائمون النظرية أن وسائل اإلعالم ال تستطيع أن تقدم مجيع املوضوعات والقضايا اليت تقع يف اتمع وإمنا خيتار ال
على هذه الوسائل بعض املوضوعات اليت يتم التركيز عليها بشدة والتحكم يف طبيعتها وحمتواها، هذه املواضيع تثري 
اهتمامات الناس تدرجييا، وجتعلهم يدركوا، ويفكرون فيها، ويقلقون بشأا وبالتايل متثل هذه املوضوعات لدى 

وهذا ما قد يترتب عليه     2" ألخرى اليت ال تطرحها وسائل اإلعالماجلماهري أمهية كبرية نسبيا من املوضوعات ا
ماهية عملية ترتيب األولويات وفيما يلي حناول تسليط الضوء أكثر على  .عملية جدولة ألولويات اجلمهور

   :لفهمها أكثر

ف أو املساحات اإلعالمية واملواضيع والقضايا على صفحات الصح دهناك عوامل عديدة تؤثر يف وضع املوا     
ر مقصود وهادف الزمنية واخلرائط الرباجمية يف الراديو والتلفاز، حبيث ميكن أن نقرر نظريا وتطبيقيا انه اختيا

الشكل أو عوامل اإلبراز املختلفة اليت تضع حدودا تعرب عن مستوى اهتمام الوسيلة اإلعالمية للموقع واملساحة و
  .اابأخبار معينة أو قضايا أو موضوعات بذ
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فالصحف عبارة عن صفحات أو مواقع على الصفحات تتباين يف أمهيتها وال ميكن لصحيفة ما أن حتدد       
مستوى واحد من األمهية لكل الصفحات أو املواقع، باإلضافة إىل أا ال ميكن أن جتد مساحات أو مواقع ذات 

واء بتأثري السياسات العامة أو اخلاصة باجلريدة على سبيل أمهية واحدة لكل األخبار والقضايا املتتالية يف األمهية س
وسائل اإلعالم بتنظيم عرض املواد اإلخبارية والقضايا واملوضوعات لزاما أن تقوم الصحف وولذلك أصبح  ،املثال

ا أو وتتبىن الوسيلة هذا الترتيب حبيث يعرب عن سياسته يف عالقتها ببعضها يف ترتيب يشري إىل أمهية هذه املواد
  .اجتاهاا من هذه املواد املنشورة أو املذاعة

لوسيلة اإلعالمية أو وضع أجندة الوسيلة وحتديدها ايطلق عليها ترتيب أولويات اهتمام وهذه العملية        
Agenda Setting  رية والنظم واليت تتم بناء على قرارات عديدة تتأثر بالسياسات العامة والسياسات التحري

   1اإلنتاجية الفنية و

 "ماكومبس وشاو"يرى بعض الباحثني أن مفهوم وضع األجندة مل تتم صياغته ألول مرة مع دراسة كل من       
الذي يكرر الباحثون  "برنارد كوهني"قوة مع مقولة بم اليت اختربت هذا املفهوم امربيقيا، ولكنه برز 1972عام 

لما خيلو مقال عن األولويات من عرضه املبسط عن قوة وق االستشهاد بتأثريه على جمرى دراسات األولويات،
أا قد ال تنجح كثريا من الوقوف يف أن حتدد لقرائها كيف يفكرون، لكنها جنح برباعة يف : " ما قالالصحافة عند

مل يستخدم مصطلح  "كوهني"يف ماذا يفكرون وهذا هو مفهوم ترتيب األولويات، رغم أن حتدد هلم  أن
Agenda Setting بالنص".  

ملفهوم وضع األجندة بوجود مسؤولني لعملية وضع  عند صياغتهم اهناك تيار آخر من الباحثني تأثرو       
احدمها للقضايا واآلخر لسمات هذه القضايا أو مبعىن آخر كان هذا التيار ينظر لوضع األجندة وعينه  األجندة

 MC combes" نظرته وصياغته هلذا املفهوم كل من ، ويعرب عن هذا التيار واألخرى على نظرية التأطري 
على وجود التوافق  ال يقتصر النظر إىل مفهوم وضع األجندة: " إىل انه اعندما أشارو" Lopez Escobarو

اجلمهور فقط، لكنه جيب أن يشمل أيضا بروز السمات املختلفة سواء كانت  بروز القضايا بوسائل اإلعالم وبني
  "أشخاص أو أشياء وأحداث أخرى  لقضايا وموضوعات أو
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 "Lyengarو  Simon"ومن ناحية أخرى حاول بعض الباحثني صياغة تعريف األجندة كما فعل       
وضع األجندة ميكن تعريفها بأا قدرة املواد اإلخبارية اليت تبثها وسائل اإلعالم املختلفة على معرفة :" بقوهلما إن

   ."زمنية معينة وحتديد القضايا املهمة خالل فترة

إن : " يف اجلمهور من خالل تعريفه األجندةالذي نظر للمردود التأثريي لوضع " Mcquail" جند أيضا    
عالم بصورة مقصودة أم غري مقصودة يف الوضع األجندة عبارة عن تلك العملية اليت تؤثر من خالهلا وسائل ا

املختلفة وهو ما يفترض ارية وبروزها ضمن مضامينها حداث إخبأمجهورها من خالل ما تعرضه له من قضايا أو 
     1." بالتايل تتزايد أمهيتها لدى اجلمهورهمة وأن تزايد اهتمام هذه الوسائل بتلك القضايا واألحداث جيعلها م

إىل وجود منافسة مستمرة بني  "روجر وديرن"تشري فكرة ترتيب األولويات حسب ما يرى كل من      
الصفوة، وتدل هذه الفكرة على ايا للحصول على اهتمام كل من وسائل اإلعالم واجلمهور واملوضوعات والقض

وفقا للرؤى السابقة ميكن النظر ملفهوم وضع  2. ن أجندة اجلمهور ما هي إال انعكاس ألجندة احملتوى اإلعالميأ
  :األجندة من خالل احملاكاة العلمية اآلتية 

صال مجاهريي وتفاعلية تتأثر خالل حدوثها مابني الوسيلة اإلعالمية وضع األجندة عبارة عن عملية ات -1
  واجلمهور باملؤثرات االجتماعية، الثقافية، السياسية، اليت يتم يف إطارها هذا االتصال

  جلمهورها هذه العملية ليست أحادية االجتاه من الوسيلة اإلعالمية  -2

نظرية اختربا ثبتت تعددية هذا واعتمدت على مناذج : النظريةالالحقة مبرحلة نشأة  االختبارات اإلمربيقية -3
، النخبوسائل اإلعالم، :"اجلماهريي هي االجتاه خاصة من خالل النظر لثالثة أطراف يف عملية االتصال

   "املصاحل، اجلمهور العام، اجلماعات

ألجندة عنايتها وهو ما أمثر الحقا عن االجتاهات املعاصرة يف دراسات أولويات االهتمام اليت أولت عملية بناء ا -
  .اللذان قاما بتوسيع مفهوم وضع األجندة "النج والنج"األجندة من خالل الباحثني  صياغة افتراضات نظرية بناء
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التيار املعاصر يف نظرية التأطري اليت يراها البعض املستوى الثاين لوضع األجندة أو ما يعرف بأجندة السمات  -
لعملية التأطري الذي اقترحه عام  Scheufelطري كعملية متعددة األطراف وهو ما حيسده منوذج للتأ ينظرالذي 

  .م1999
إمنا يتسع ليشمل أيضا األحداث والشخصيات ر حمل وضع األجندة على القضايا واملوضوعات فقط وال يقتص -

  .واملؤسسات والقيم وغريها

 تعلىلباحثون األجندة إال أن نربة اإلسهامات اليت قدمها هؤالء بالرغم من أحادية االجتاه اخلاص بعملية وضع ا -
 لاملتغري املستقوتنظر إليها أيضا من الناحية االمربيقية باعتبار أن أجندا هي   ،لعمليةمن وسائل اإلعالم يف هذه ا

  1.عاملتغري التابيف تلك العملية وأجندة اجلمهور هي 

ة هي عملية تقوم ا وسائل اإلعالم باختيار ما يوصف بأنه أهم القضايا وضع األجند :مفهوم وضع األجندة      
ان هذه القضية هي األكثر كان خيرب اجلمهور ب باشرةالعامة واملختلفة لكن قيامها ذه الوظيفة ال يكون بطريقة م

ختصيص حيز ولكن يكون ذلك من خالل تكرار تغطية هذه القضية بشكل اكرب مقارنة بالقضايا األخرى أمهية و
بأا العملية اليت تقوم هبا اهليئات " :وعرفت أيضا .كرب أو بطريقة استعراضية جتعلها أكثر بروزاأمساحة زمين و

واملؤسسات اليت تقدم األخبار واملعلومات باختيار أو التأكيد على أحداث وقضايا معينة لتغطيتها دون أخرى 
 تعكس اهتمام املؤسسة وأولويات املسئولني احلكوميني ومتخذي القرار ومعاجلة هذه القضايا وتناوهلا بالكيفية اليت

  "و الصفوة 
يتعرضون على وسيلة إعالمية ما و يعتمدون الذينن األفراد أ:" ففي تعريفه ركز على  "نباتروسستيفن "أما        

اجتاه عرضها شكل يتوافق ووسيلة وموضوعاا وبوفقا لألمهية املنسوبة لقضايا تلك ال مهلا سوف يتكيف إدراكه
من خالل التعاريف املقدمة ونشأة النظرية ميكننا وصفها يف هذا  "وحجم االهتمام املمنوح هلا يف تلك الوسيلة 

السياق كوا إعادة صياغة لألحداث احمليطة بقالب جديد يتم ترتيب أمهيتها يف الوسيلة اإلعالمية مبا يناسب 
تغيري اجتاهاته مبا يتوافق مع التوجهات االيديولوجيية المية دف إقناع اجلمهور واإلع السياسة التحررية للمؤسسة

 2لتلك الوسيلة
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  :العوامل املؤثرة يف وضع األجندة - 3. 2

العوامل الوسيطة اليت قد م تعتمد على جمموعة املتغريات وتفترض نظرية األجندة أن تأثريات وسائل اإلعال     
   1:ميكن عرض هذه العوامل كما يليئل اإلعالم لدى اجلمهور، وري وساتزيد أو تضعف تأث

أن تأثريات وسائل ايا ملموسة أو غري ملموسة خاصة وإذا كانت القض مايقصد و :نوعهاوطبيعة القضايا  - 
اليت  يتم إدراكها بصورة أكرب مقابل القضايا اردةامللموسة كاحلمالت االنتخابية و اإلعالم تزداد يف حالة القضايا

   2.ال يتم إدراكها

اجلمهور بالقضية وزيادة حصوهلا على  اهتمامو تعين وجود عالقة ارتباط إجيايب بني درجة  :أمهية القضايا -
 .بالقضايا اليت تسبب التهديد االهتمامأشارت الدراسة إىل وجود زيادة أولوية أكرب و

الشخصي تستند على  االتصالقل عرب قنوات أوضحت الدراسات أن املعلومات اليت تنت :الشخصي االتصال -
التغطية اإلخبارية لوسائل اإلعالم، ألن وسائل اإلعالم تساهم يف تشكيل األجندة اإلخبارية لألفراد الذين 
يشاركون يف حمادثات مع اآلخرين حول أجندة القضايا اليت تثريها أجهزة اإلعالم بدرجة أكرب من الذين ال 

ية الشخصي مزة الوصل بني اإلدراك الذايت ألمه االتصال، و ذه الطريقة يقوم الشخصي االتصالميارسون 
  3.بني إدراك أمهية هذه القضايا على املستوى العامالقضايا على املستوى الشخصي و

تركيز الباحثني حول ماهية الوسائل األكثر فعالية يف إحداث تأثريات وضع األجندة، و  انصب :نوع الوسيلة -
بعض الدراسات إىل أن التلفزيون يعد وسيلة فعالة أكثر من الصحف يف وضع األجندة على املدى القصري  توصلت

 .يف حني حتقق الصحف تأثريات وضع األجندة على املدى الطويل

كيفية إدراكها الم يتوقف على حتديد املوضوعات وترى النظرية أن تأثري وسائل اإلع :املدى الزمين لألجندة -
الفاصل الزمين الذي حتقق فيه وسائل اإلعالم التأثري التراكمي على  حظيمهور يف فترة زمنية حمددة لذا لدى اجل

كبري حىت أن بعض الباحثني قالوا بأن فترة ثالثة أسابيع هي مدى زمين كاف لوضع  باهتمامأجندة اجلمهور 
 .األجندة
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لدميوغرافية اخلاصة باجلمهور، بعدما أشارت بعض يقصد ا مراعاة املتغريات او :اخلصائص الدميوغرافية -   
بني أجندة القضايا املثارة يف إجيايب بني هذه املتغريات و ارتباطالدراسات اخلاصة بوضع األجندة إىل وجود عالقة 

 .وسائل اإلعالم

لويات أيام أشارت دراسات عديدة إىل أن وسائل اإلعالم تقوم بدورها يف ترتيب األو :توقيت إثارة القضايا -   
  1.االنتخاباتبشكل أقوى منها يف غري أوقات  االنتخابات

  :فروض النظرية - 4. 2

لنظرية ترتيب األولويات فرض رئيسي حبسب ما جاء يف كتاب حممد عبد احلميد نظريات اإلعالم واجتاهات      
ر لالهتمام بالقضايا و االتفاق بني ترتيب أجندة وسائل اإلعالم و ترتيب أجندة اجلمهو: " مفاده التأثري

املوضوعات اإلعالمية ن أي وجود ارتباط اجيايب بني ترتيب االهتمام لكل من الوسيلة و اجلمهور ، مما يشري إىل 
دور وسائل اإلعالم يف ترتيب أولويات اهتمام اجلمهور بالقضايا و املوضوعات املطروحة بنفس الترتيب الذي 

  2.." ضوعاتتعطيه الوسائل هلذه القضايا و املو

  :تقوم االفتراضات األساسية لنظرية األجندة على ما يلي و  

األحداث من خالل ما تستقيه من البيئة احمليطة ا إلعالم بانتقاء عدد من القضايا واملوضوعات وتقوم وسائل ا_ 
  .لتنقل أخبار األحداث اليومية

كثريا من القضايا يتم  م اإلعالميني بقيم خربية معينة فانبسبب املساحة احملدودة أو املدة الزمنية احملددة والتزاو_ 
  .ال تصبح جزءا من األخبارجتاهلها و

نة خاصة دون القضايا بروزا أو درجة معينة من االهتمام أو مكاوسائل اإلعالم لبعض املوضوعات و تعطي_ 
  .قضايا أخرىاالهتمام ملوضوعات و
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ا يشمل عليه من مستويات خمتلفة من الربوز أو املساحة أو املدة القضايا وميشكل هذا االنتقاء للموضوعات و_ 
  .املخصصة ما يسمى بأجندة وسائل اإلعالم

املوضوعات من وسائل اإلعالم إىل اجلمهور حيث أن اجلمهور سوف يشكل هذا االهتمام نفس القضايا و_ 
  1له النسبةباملوضوعات يقرر ترتيب أمهية هذه القضايا و يستخدم التقييم نفسه عندما

  :نقد نظرية وضع األجندة - 5. 2

تعد نظرية ترتيب األولويات من النظريات اليت اختربت على نطاق واسع يف كثري من دول العامل، إال أا     
هلذه  االنتقاداتزمالؤه العديد من لبعض جوانبها، فقد وجه كراجيه و مازالت تتعرض للعديد من صور النقد

  :يف النقاط التالية االنتقاداتأهم ميكن عرض و 2.النظرية

أن البحث كما نظرية وضع األجندة مل تكن مفصلة بشكل كاف، ومل تكشف عن السببية بشكل منهجي، إن  -
حول وظيفة وضع األجندة كان مقصورا على الصحافة املطبوعة يف الوقت الذي كان أن جيب تركز على الوسيلة 

  ربية وهي التلفزيونالغاتمعات الرئيسية للمعلومات يف 

يف النظرية وجود عالقة بني التغطية اإلعالمية وأمهية   MC combes and Shawيفترض كل من  -
  3 القضايا اليت تدرك باحلواس، وهي عالقة ال ميكن إثباا من خالل ذلك الطرح

تسبب يف إثارة اإلدراك للقضايا،  يعترب وضع األجندة إجراءا متغريا وفعاال مبعىن أن التغريات يف التغطية اإلعالمية -
لقضية ما  التليفزيونيةن زيادة التغطية أال تؤثر على اإلدراك املاضي، و األجندةوأظهرت نتائج البحوث أن وضع 

ه نفس التأثري على العكس صحيح، كما ثبت أن وعي اجلمهور لادة إدراك اجلمهور لتلك القضية وزي إىليؤدي 
 4مث فإن التحليل الديناميكي ينتهي التليفزيونية، ومن التغطية
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 .تعدد األساليب املنهجية املستخدمة يف إجراء هذه البحوث -

 .ضيق اال الذي تتحرك فيه هذه البحوث -

 .التركيز على اآلثار قصرية املدىكمية اليت تبثها وسائل اإلعالم وإغفال الطبيعة الترا -

  :بالنقاط التالية االهتمامضرورة  إىل "روجرز  و ديرنج"و قد أشار أيضا كل من 

 .ضرورة فهم العمليات املتضمنة يف عملية وضع األجندة على املستوى الفردي -

ستوى وسائل اإلعالم أو على مستوى موضع مؤشرات الواقع لتحديد مدى بروز القضايا سواء كان ذلك على  -
 .اجلماهري

 .األخرى احملتملة يف عملية وضع األولويات اختبار تصميمات حبثية تسمح بالتحكم يف املتغريات -

أنه ليس واضحا إذا كانت التأثريات ناجتة عن أجندة وسائل اإلعالم  "ماكويل وينداهل"من جانب آخر يرى و   
على نتائج حتليل احملتوى  االعتمادضافة إىل السؤال حول ما إذا كان من املمكن الشخصي، باإل االتصالأو عن 

   1 .ذاته لتأثري أجندة اإلعالم ليعطينا مؤشرا يف

يف متحور دراسات  ميكن إضافة زاوية نظر أخرى يف االنتقادات املوجهة للنظرية و املتمثلة انطالقا مما سبق     
ديثة اليوم يف وقتنا احلايل مع التطورات التقنية احل أمااجلمهور،  أجندةالتقليدية يف وضع  اإلعالمدور وسائل 

يبحث بنفسه عن املعلومات اليت  تغريت العديد من املفاهيم وأصبح اجلمهور االتصال واالنترنتاملصاحبة لتقنيات 
، أين أصبح من الضروري تطوير فروض يريد أن يستقيها من الوسيلة اليت يراها مناسبة له وبالطريقة اليت تالئمه

 .النظرية مبا يتالءم واملفاهيم اجلديدة

 

 

 

 

                                                             
  .353، ص ، مرجع سبق ذكرهنظريات اإلعالم واجتاهات التأثري ،حممد عبد احلميد  1



 

 

 

71 

  :باعاتاالستخدامات واإلشنظرية  -3

  :اخللفية املعرفية للنظرية - 1. 3

 على وذلك لتركيزه اإلعالمية الدراسات يف خاص باهتمام شباعاتواال االستخدامات مدخل حيظى      

 خيتار التعرض حيث وبعد وأثناء قبل نشاطه ويتمثل نشط، بشكل اإلعالمية الوسيلة يستخدم الذي اجلمهور

 يهتم اجلمهور فإن التعرض وأثناء معينة، له إشباعات وحيقق حباجاته فيي الذي احملتوى التعرض قبل اجلمهور

 املعلومات استرجاع ينتقون فإم التعرض وبعد أمهية، أقل هو مهم وما هو ما بني ومييز يدركها، معينة برسائل

 عالم وهواإل وسائل واستخدام اختيار يف نشط بدور يقوم الذي هو اجلمهور فإن آخر ومبعىن 1.له تعرضوا مما

 يشبع ما إلشباع واختيار الوسائل أفضل عن البحث خالل من االتصال عملية يف إجيايب بدور يشارك بذلك

 يرى كان السحرية واليت الرصاصة لنظرية فعل كرد واالشباعات االستخدامات مدخل ظهر ولقد .منها حاجاته

ة عبار اإلعالم وسائل مجهور أن، على اعتبار 2 نياملتلق مجهور علىوسائل اإلعالم   تأثري يف تفسري دورا هلا أن
ظهر مدخل ف .3.إزاءها فعلهم رد تلفخي الوسائل، وبالتايل ذه انفراد على يتأثرون الذين فرادألا من جمموعة عن

التام لدور اجلمهور االجيايب يف عملية  إغفاهلاو التأثرياتاإلشباعات كمحاولة لتاليف عيوب حبوث و االستخدامات
نظر من زاويته اخلاصة الختياره السبعينات ليصبح حمل الدراسة بالو تالستينيااجلمهور خالل  أيتتصال، حيث اال
  4استجاباته لوسائل االتصالو

حتول السؤال  أين اإلعالميةاالشباعات نقطة حتول مهمة يف الدراسات ولذلك يعد مدخل االستخدامات و         
ماذا يفعل اجلمهور بوسائل اإلعالم ؟ فاجلمهور هو الذي  إىلباجلمهور؟  إلعالماماذا تفعل وسائل : الرئيسي من

فقد نقلت هذه النظرية حقل الدراسات من  5حاجات معينة لديه إلشباعرسائل معينة  أو اإلعالمخيتار وسائل 
فاعلون  أناسمهور هم هذا اجل أعضاء أناملفهوم االجيايب القائم على إدراك  إىل اإلعالميالسليب للجمهور م املفهو
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عملية  أن إىلوينظر مدخل االستخدامات واالشباعات  ،الرسائل اليت يفضلواواملضامني و اإلعالميصطفون من 
، يلة باالحتياجات الفردية للجمهوررتبط من خالل مضمون الوستعملية تفاعلية، : استخدام وسائل االتصال هي

ويعتمد  ،االجتماعي الذي يعيشون فيه اإلطاراالجتماعية وقيمه و ارهأدومدركاته وو هذا اجلمهور أفرادومفاهيم 
 األفراداليت يسعى هؤالء  األهدافاستخدامات اجلمهور لنفس الرسالة ختتلف باختالف  أنعلى فكرة مفادها 

تعامالم  يف األفرادحد كبري باالختالفات القائمة بني  إىلمعينة ترتبط  إعالميةوسيلة  تأثريات أنلتحقيقها، كما 
 اإلعالميةبني الرسائل  وسطية متغرياتورغبام وتوقعام تعد مجيعا  األفرادمن مث فان حاجة مع الوسيلة و

م استخد كيفية وتفسري شرح حماولة إىل واالشباعات االستخدامات ويهدف مدخل 1تلك الرسائل وتأثريات
 هذا ىف بأمهية كبرية حيظى اجلمهور فإن مث منو أهدافهم وحتقيق حاجام إلشباع اإلعالم لوسائل راجلمهو
 احلياة بعث إىل االنترنت رأسها وعلى اجلديدة، اجلماهريي االتصال وسائل وانتشار ظهور أدى ولقد، املدخل

 حمورا يشكل الذي واالجتماعية للجمهور النفسية باالحتياجات تتصل اليت لطبيعتها النظرية هذه يف جديد من

 .احتياجاته إلشباع االتصال وسائل مع يف تعامله وانتقائي وفعال إجيايب اجلمهور أن فتراضا على الهتماماا
 قامت الذي التصور نفس على قامت قد واالشباعات، لالستخدامات املعاصرة الدراساتأن   من الرغم وعلى

 الفضائية لقنواتاالتصال اجلديدة كا وسائل لتشمل اتسعت أا إال عام، ثالثني من أكثر منذ البحوث به

 يف خمتلف االجتماعية التأثريات مناسبا لدراسة علميا مدخال النظرية هذه متثل حيث واالنترنت، والكمبيوتر

 اجلديدة للوسائل االتصالية واملضامني اجلمهور وجتزئة االتصال، كالتفاعلية وسائل ا مرت اليت التطور مراحل

  . كاإلنترنت

 االنترنت واشباعات دوافع بدراسة والعشرين احلادي القرن يف اإلعالمية دراساتوال البحوث اهتمت وقد      

 2حده على كل األفراد من قدر ألكرب الوصول على ولقدرته الشخصي االتصال لدور مكمل اتصال كوسيط
 :اإلشباعات مهاميزتني ملدخل االستخدامات و إىل" ماكويل"لقد أشار و
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  معىن وسائل اإلعالم شباعات يساعد يف فهم أمهية واإلأن مدخل االستخدامات و -1

االشباعات يقدم لنا مقترح معدل من املتغريات اجلديدة املتداخلة لتوضع يف أن مدخل االستخدامات و -2
االستخدامات واالشباعات حتركوا  نظريةوميكن القول أن رواد ، احلسبان أثناء البحث يف تأثريات وسائل اإلعالم

  : ول لتحقيق مطمحنييف املقام األ

  حاجات املتلقي تستحق اهتمام كبري  أنتعويض اختالل التوازن الواضح يف البحوث السابقة حيث  -أ

  1التأثريات اإلعالمية التقليدية معاجلة متطلبات املتلقي كمتغريات طارئة يف دراسة - ب

  :اإلشباعات نظرية االستخدامات و مفاهيم -2.3

يف حني نظرية ال مسمىالبعض األخر بعض الباحثني منوذج و ستخدامات واالشباعاتعلى نظرية االيطلق       
لكنهم  يفترض أن أفراد اجلمهور ليسوا سلبيني" االستخدامات"ومصطلح  .آخرون العتباره منظوراذهب منظرون 

للمحتوى جزء نشيط يف عملية االتصال اجلماهريي ومثل هؤالء املشاركني النشطاء يكون عندهم حسن اختيار 
فتتصل باملكافآت واالرضاءات اليت مير ا " االشباعات"حبيث يكون متوافق مع احتياجام واهتمامام أما كلمة 

الفرد ولكن عندما نستخدم هذه الكلمة يف دراسة وسائل االتصال اجلماهريي فهي تشري إىل املكافأة اليت هلا صله 
كاتز و "االنتباه إىل وسائل االتصال اجلماهريي واستخلص كل من باحملتوى اإلعالمي وفهم الدوافع اليت جتذب 

إستراتيجية حبثية ميكنها أن متدنا ببناء أو هيكل لفروض "  2:تعريفا ملدخل االستخدامات واالشباعات بأنه" بلومر
هور اليت متنوعة حول ظاهرة اتصالية معينة ويعد املدخل أرضية خصبة القتراحات الفروض املتعلقة بتوجهات اجلم

  "ميكن أن تفسرها أكثر من نظرية سيكولوجية وسوسيولوجية

  :  ركائز وافتراضات النظرية -3.3

أن استخدامه لوسائل االتصال استخدام يفترض مدخل االستخدامات واالشباعات أن اجلمهور نشط، و     
أنواع املضامني املقدمة يف الوسيلة  انه خيتار الوسيلة اليت تشبع هذه االحتياجات وخيتار منع حاجاته وموجه إلشبا

  . املضمون الذي يناسبه ، ويتوقف هذا االختيار على بعض املتغريات الدميوغرافية  ةاإلعالمي
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سة فروض لتحقيق االشباعات يعتمد على مخأن مدخل االستخدامات و )1974(ئه وزمال" كاتز"ويرى     
  : تتضمن فروض املدخل ما يليأهداف رئيسية و

  اجلمهور املتلقي مشاركون فعالون يستخدمون وسائل االتصال إلرضاء حاجام  أن -1

أن أفراد اجلمهور على وعي باحلاجات اليت تدفعهم الستخدام وسائل اإلعالم وحيكم ذلك الفروق الفردية،  -2
  احلاجات باختالف األفراد االجتماعي وتنوعوعوامل التفاعل 

  لى اختيار الوسائل واملضمون الذي يشبع احتياجامأعضاء اجلمهور املتلقي قادرا ع -3

مجهور املتلقني على وعي كبري، ويستطيعون حتديد االحتياجات والدوافع اليت يشعرون ا، والوسائل اليت  -4
  يستخدموا إلشباع هذه احلاجات 

االتصال، وليس من خالل  ميكن االستدالل على املعايري الثقافية السائدة من خالل استخدام اجلمهور لوسائل -5
حيث تعمل هذه الفروض على حتقيق ثالثة أهداف رئيسية متمثلة  1.حمتوى الرسائل الىت تقدمها وسائل االتصال 

  :فيما يلي

، خيتار الوسيلة اليت واعيمعرفة كيفية استخدام األفراد لوسائل االتصال املختلفة بافتراض انه مجهور نشط  -أ
  تشبع احتياجاته 

  التفاعل الذي حيدث نتيجة هذا التعرض لوسيلة معينة من وسائل اإلعالم ودوافع التعرض  شف عنالك - ب

األهداف الثالثة " أالن روين" ، ويرى احلصول على نتائج تساعد على فهم عملية االتصال اجلماهريي -ج
  2السابقة مبنظور التحليل الوظيفي من خالل التأكيد على منط السلوك الفردي
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  :االشباعات ر األساسية لنظرية االستخدامات والعناص -4.3

وتتسم  االشباعات يف ستة عناصر تشكل اهليكل الرئيسي للنظريةالعناصر األساسية لالستخدامات و تتمثل      
 تبالترابط العملي وفيما يلي حناول شرح هذه العناصر للتعرف على دور كل عنصر منها يف مدخل االستخداما

  :  واالشباعات

اجلمهور لديهم نشاط واجيابية  أفراد أناالشباعات يفترض مدخل االستخدامات و :افتراض اجلمهور النشط:أوال
يتعرضون هلذه الوسائل مبا يشبع  أصبحواو اإلعالملوسائل  سلبينييف استقبال الرسالة وليسوا جمرد مستقبلني 

احتياجام، ورغم ذلك و أهدافهمعهم الشخصية وفاليت حتددها دوا، واإلعالماحتياجام ورغبام من وسائل 
 أن، حيث افترضت النظريات القدمية اإلعالمهناك اختالف يف درجة نشاط اجلمهور حنو استخدام وسائل 

، ويتحكم يف إليه، الذي يبحث عما يريد التعرض ر مفهوم اجلمهور العنيد االجيايباجلمهور متلق سليب، حىت ظه
  :ويشتمل نشاط اجلمهور على اجلوانب التالية .املضامني اليت حتقق اشباعاته، ويب احتياجاتهيت تلاختيار الوسائل ال

 اإلعالمانتقاء وسيلة اتصالية معينة من بني وسائل تعين قدرة اجلمهور على اختيار و:"االنتقائية" االختيار .1
  التذكر االنتقائياالنتقائي و اإلدراكاملختلفة، واختيار املضامني منها، وميتد مفهوم االنتقائية ليشمل كل من 

 إشباعخيتار املضمون الذي حيقق له  اإلعالم، فجمهور وسائل ثل ذلك جتسيدا الهتمامات اجلمهوريتم :املنفعة .2
  حاجات و دوافع معينة

نشطة من استقبال  إدراكيةاجلمهور النشط وفقا هلذا التعريف هم الذين ينغمسون يف عملية  :العمدية .3
فاستخدام وسائل االتصال مدفوع حباجات سابقة لدى الفرد، وهذه  اإلعالماخلربات يف وسائل لومات واملع

  احلاجات مصدرها اخلصائص الفردية واالجتماعية والبيئية جلمهور وسائل االتصال 

  فيها ، زادت مشاركتهماإلعالميةمتابعة للوسيلة  أكثراجلمهور  أفرادفكما كان  :"املشاركة" االستغراق .4

على القيود اليت  اإلشباعاتية النشاط يف مدخل االستخدامات وتركز عمل :الغري مرغوب فيها التأثريمناعة  .5
يتحكم فيه احد ويبحث بشكل نشط  أنغري املرغوبة ، فاجلمهور ال يريد  التأثرياتيضعها اجلمهور ملنع وصول 

 .معينة أمناطعن 

  



 

 

 

76 

  :ثالثة مستويات إىليف التعامل مع وسائل االتصال  اجيابية اجلمهور" بامل جرين"ويقسم   

  .التفرغ هلاوتعين تعمد املشاهد ووهي سابقة على التعرض لوسائل االتصال  :االنتقائية*  

العملية االتصالية يؤثر  أثناءملا يشاهدونه  وإدراكهملوسائل االتصال فشعور اجلمهور  التعرض أثناء: االستغراق* 
   .على ناجتها

الفرد  إحساسمناقشات الفرد بعد التعرض للرسالة كما تتمثل يف تتمثل يف تعليقات و :ابية بعد التعرضاالجي *
مفهوم اجلمهور النشط يعين استخدام هذا اجلمهور لوسائل  أنبزيادة املعلومات بعد التعرض، إذ ميكن القول 

  1ليس ارجتاليا ستخدام متعمد ومقصود و فهذا االبالتايللرؤيته اخلاصة ومبا حيقق له النفع وو فقا  اإلعالم

مدخل االستخدامات واالشباعات يعترب  إن :اإلعالماالجتماعية الستخدامات وسائل النفسية و األصول: ثانيا
على  اإلعالماملباشرة لوسائل  التأثرياتنفسي حيث انه حيول التركيز من املنظور امليكانيكي يف  إعالميمنظور 

ووظائف وسائل  أهدافتؤديه  ويعين هذا ما اإلعالملوسائل  األشخاصكيفية استخدام تقييم  إىلاملستقبلني 
كما يبحث  األفرادكما يؤكد املنظور النفسي على استخدام اختيار  االجيابيني املستقبلني لألشخاص اإلعالم

كونواي "دراسة  ففي ،الوظائف واالستخداماتو  األهدافبلغة  اإلعالموسائل  لتأثرياتالباحثون عن تفسريات 
مدى تساعد العوامل  أي إىلحول التنبؤات النفسية ملشاهدة التلفيزيون عن طريق معرفة  1991عام " و روبني

قمع ديين  إىلشخص كعينة حمددة ممن تعرضوا  331قد كشفت ردود فعل فسية على تفسري دوافع املشاهدة والن
نبؤ بدوافع املشاهدة وكان التفاعل االجتماعي والقلق دت على التمتغريات حمكومة ساعنفسية و أسبابعن وجود 

  .الدوافع وراء مشاهدة التلفيزيون و االرتباط به  أهممدى الشعور بالبحث عن التحرر هي و اإلبداعو

حل  إىلمجهور هذه الوسائل كمشكالت حتتاج  ألفراداالجتماعية الظروف النفسية و أنمما سبق يتضح و       
حمتويات معينة مثل السعي وراء املعلومات حلل تلك املشكالت بواسطة مواد و اإلعالمل فيتم استخدام وسائ

 ارتباطيهالتطور االجتماعي وقد بينت العديد من الدراسات وجود عالقة التفاعل االجتماعي والتسلية والتعليم وو
كثرية كحافز  أحيانبدو يف ي لإلشباعالسعي  إنبل  اإلعالمالتعرض لوسائل و اإلشباعدالة بني السعي لتحقيق 

  .قوي ووحيد للتعرض 
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 إلشباعويساعدنا موقفنا االجتماعي على حتديد احلاجات اليت نشعر ا ونوع املعلومات اليت يبحث عنها       
كنت  سواءالرياضية  األخبار إىلتنتبه  أنعن الرياضة فمن احملتمل  التحدثيف  أصدقاؤكهذه احلاجات فإذا رغب 

فوظيفتك وجريانك  األخرىاملوسيقى وكثري من املوضوعات  مهتم واملثل صحيح بالنسبة للسياسة وغري أومهتم 
الذين  األشخاص أنفقد وجد  أيضااهتمامك بطريقة مماثلة  أمناطوعضويتك يف تنظيم وجمموعتك العرقية ستشكل 

 اآلخرينهلم فرصة اكرب من  يكون أنمن املمكن  ألم أكثرمن تنظيم يبحثون عن معلومات  أكثر إىلينتمون 
 اإلعالمنشوء احلاجات املتعلقة بوسائل  إىلوالعوامل االجتماعية اليت تؤدي  .تخدام هذه املعلومات يف احملادثةالس

   :كما يلي أشكالتظهر خالل مخسة 

   عالماإلنشوء اجلهد لتخفيفها بواسطة استهالك وسائل  إىلتوترات تؤدي جتماعي صراعات وينتج املوقف اال -1

  خيلق املوقف االجتماعي بعض املشكالت اليت تتطلب اهتماما  -2

حاجات معينة و اليت تتوجه بعد ذلك لوسائل  إلشباعيعرض املوقف االجتماعي فرص واقعية من احلياة  -3
  إلمتامها اإلعالم

ملالئم للمواد توكيدات وتقوية تستهل باالستهالك اجتماعي اشراقة لتقييمات معينة ويعطي املوقف اال -4
   اإلعالمية

معينة  إعالميةمبواد  لأللفة لألفراداالجتماعية  االحتكاكاتيضيف املوقف االجتماعي جماال من التوقعات من  -5
.1  

مرتبط حباجات  اإلعالماجلمهور املتلقي لوسائل  أفراديتعرض  2:اإلعالمدوافع تعرض اجلمهور لوسائل : ثالثا
خمتلفة حول دراسة دوافع  أراء، وتلك الدوافع من العوامل احملركة لالتصال وتوجد إشباعهامعينة لديه يرغب يف 

   .اإلعالمتعرض اجلمهور لوسائل 

أن بعض الناس ينظر إىل الدوافع باعتبارها حاالت داخلية ميكن إدراكها وفهمها مباشرة من  :الرأي األول   
   .جانب األفراد
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ن إدراكها بشكل مباشر و لكن تدرك بشكل غري مباشر من خالل أمناط إن دوافع اجلمهور ميك :الرأي الثاين  
  . السلوك و التفكري

  إن دوافع التعرض لوسائل اإلعالم الميكن الوصول إليها عن طريق اجلمهور بشكل ذي معىن  :الرأي الثالث  

ساسا عن احلاجات تنتج أاالشباعات أن دوافع التعرض لوسائل اإلعالم فترض نظرية االستخدامات ووت      
من خالل استخدام وسائل االتصال  ؤدي إىل توقعات معينة ميكن إشباعهاتالنفسية واالجتماعية ألفراد اجلمهور و

، واختلف علماء االتصال يف حتديد دوافع التعرض لوسائل االتصال اجلماهريي ولو مل يتفقوا على قائمة اجلماهريي
حالة "ف امتدادا الختالف العلماء يف حتديد مفهوم الدافع، فالدافع هو موحدة هلذه الدوافع، وكان هذا االختال

فسيولوجية أو نفسية توجه الفرد إىل القيام بسلوك معني يقوي استجابته إىل مثري ما، أو يشبع أو يرضي حاجة ما 
  :مراحل متميزة ةثواجلماعة ونشاط الدافع له ثالوللدافع أمهية كمتغري يؤثر يف العالقة املتبادلة بني الفرد " 

وهي املرحلة اليت يتسارع فيها معدل التوتر ويتزايد ويصبح الدافع واضحا متاما يف اال  :مرحلة اإلحلاح -
  اإلدراكي للفرد 

  وهي املرحلة اليت يتم فيها إشباع و الدافع وحتقيق احلاجة سواء كانت بيولوجية أو اجتماعية : مرحلة اإلشباع  -

هي املرحلة األخرية من مراحل نشاط الدافع حيث يتم التوافق أو التعادل يف عملية التفاعل و :مرحلة االتزان -
  .بني تركيب أجهزة الفرد و وظائف هذه األجهزة

  : إىل فئتني "روين"وتقسم معظم الدراسات اإلعالمية دوافع التعرض كما حددها   

اكتساب عرض له ، وتستهدف التعرف على الذات وحيث يقوم الفرد باختيار املضمون الذي يت:دوافع نفعية . 1
الثقافية ويندرج حتت عكسها نشرات األخبار التعليمية واليت تت ومجيع أشكال التعلم بوجه عام واخلربااملعرفة و

  .هذا النوع من الدوافع احلاجة إىل مراقبة البيئة
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بدون قصد مسبق وذلك دف متضية هي اليت يقوم الفرد فيها بالتعرض لوسائل اإلعالم  :دوافع طقوسية. 2
التواصل االجتماعي وتنعكس هذه يف االسترخاء والصداقة واأللفة مع الوسيلة واهلروب من املشكالت و الوقت و

  1.اخليالية  جالربام

أن " ماكلويد وبيكر"، حيث يرى لقي مفهوم التوقع تعريفات متعددة :التوقعات من وسائل اإلعالم: رابعا
التوقعات "أن " بيلد وكاتز"ويرى  ،"هي احتماالت الرضا اليت ينسبها اجلمهور لسلوكيات متنوعة": التوقعات هي

التوقعات هي االشباعات اليت يبحث " أن  إىل "كاتز"يف حني يذهب " هي مطالب اجلمهور من وسائل اإلعالم
نة، حتقق هلم القيمة اليت يتوقعوا و رسائل معيأ، فاألفراد خيتارون بإرادم التعرض لوسائل معينة "عنها اجلمهور

ولقد ذكر  يف حماولة لفهم دوافع تعرض اجلمهور لوسائل اإلعالم) القيمة املتوقعة (وهو ما تشري إليه نظرية 
ة أو إرساهلا وليس الرسالة فقط وإمنا هو االختيار و التوقع اإلعالم اجلماهريي ليس صنع الرسال"أن ) ماكويل(
  2"اهريأسلوب استجابة اجلمو

أشارت العديد من الدراسات إىل وجود عالقة ارتباطيه بني البحث عن : التعرض لوسائل اإلعالم: خامسا
االشباعات والتعرض لوسائل اإلعالم، ويعرب زيادة تعرض اجلمهور بوجه عام لوسائل اإلعالم عن نشاط هذا 

هناك عوامل وسيطة تؤدي بالفرد إىل اللجوء  اجلمهور، وقدرته على اختيار املعلومات اليت تليب احتياجاته، ولكن
، ولذلك فإن النظرة الصحية لدور وسائل االتصال يف إشباع احلاجات أخرى غري اتصالية إلشباع حاجاته ملصادر

  :قد يتم بثالث طرق وهي جيب أن تأخذ يف االعتبار بدائل وظيفة أخرى، واإلشباع الذي حتققه وسائل االتصال 

  يف حد ذاته التعرض للوسيلة -1
  سياق التعرض -2
   حمتوى الوسيلة -3
التعرض (املصدران اآلخران  مل يلقىالوسائل كمصدر إلشباع احلاجات و ولقد ركز الباحثون على مضمون      

االهتمام وقد أكدت العديد من الدراسات على ارتباط عمليات التعرض العناية الكافية و )سياق التعرض للوسيلة،

                                                             
  247-245، مرجع سبق ذكره، ص االتصال ونظرياته املعاصرة، حسن عماد مكاوي، ليلى السيد -  1
  2، ص 1998، دط، دار الفكر العريب، القاهرة،   الوظيفة اإلخبارية لوسائل اإلعالممحدي حسن،  -  2
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النوع ومستوى التعليم، سواء يف حتديد الوسيلة اليت يتعرض هلا أو حتديد الدميوغرافية كالسن و ات األفرادبسم
  .املضمون الذي يتعرض له داخل الوسيلة نفسها

ق املطلب الذي يقصد باإلشباع هو إرضاء حلاجة الفرد وحتقي: االشباعات املتحققة من وسائل اإلعالم :سادسا
دافع قد ال يكون كامال ومباشرا ففي كثري من احلاالت يضطر الفرد إىل القبول اإلشباع لليلح عليه الدافع و

أو اتمع اإلنساين أو  القيود اليت تفترضها البيئةشر أو مها معا حتت وطأة الظروف وباإلشباع املنقوص أو غري املبا
قد حيصل عليها اجلمهور  هناك من يقوم بتعريف االشباعات على أا النتائج اليتجوانب وإمكانيات شخصية و

. نتيجة استخدام الوسائل اإلعالمية وتنوع هذه االشباعات من قضاء وقت الفراغ إىل الراحة إىل املنفعة أو املعرفة
  :املهمة يف مدخل االستخدامات واالشباعات االفتراضاتفمن 

خالل خربام السابقة مع وسائل  اشباعات يتوقعها األفراد ويتنبئون ا منالوسيلة يقدم مكافآت و استخدام أن -
  1. اإلعالم

اليت وبذلك ميكن اعتبار االشباعات املتوقع احلصول عليها هي احلاجات والدوافع الستخدام وسائل اإلعالم و -
الظروف االجتماعية للفرد أما اإلشباع املتحقق فهو اإلشباع احلقيقي للحاجات اليت تنبع من السمات الشخصية و

  :ويوجد نوعان من االشباعات  املختلفة بكافة األساليب املتاحة،االتصال يقدمها وسائل 

مضمون وسائل اإلعالم وتنقسم إىل ات اليت تنتج عن التعرض حملتوى وهي تلك االشباع: إشباعات احملتوى -أوال
  :نوعني

هي اقبة البيئة ومريف حصول اجلمهور على املعلومات وتأكيد الذات وهي تلك االشباعات : إشباعات توجيهية -
  االعتماد عليهاالهتمام بالوسائل وااشباعات ترتبط بكثرة التعرض و

يقصد ا ربط املعلومات اليت حيصل عليها الفرد بشبكة عالقاته االجتماعية حيث  :اشباعات اجتماعية -
من خالل حتقيق أسرهم ن االتصال بينهم وبني أصدقائهم ويستخدم أفراد اجلمهور وسائل اإلعالم لتحقيق نوع م

  التعامل مع املشكالتللحديث مع اآلخرين والقدرة على فهم الواقع واشباعات مثل إجياد موضوعات 

                                                             
  11، ص 1993القاهرة،  ، عامل الكتب،1، ط دراسة اجلمهور يف حبوث اإلعالم، حممد عبد احلميد  -  1
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ية االتصال حىت وهي تلك االشباعات اليت حيصل عليها الفرد نتيجة دخوله عمل :إشباعات عملية االتصال: ثانيا
  :وتنقسم إىل نوعنيزلة االجتماعية اإلحساس باالستثارة، وتقليل الشعور بالعيهرب من التوتر و

ن خالل  ختفيف اإلحساس بالتوتر والدفاع عن هي تلك االشباعات اليت حتقق م :اشباعات شبه توجيهية -
  اإلثارةالذات وتنعكس يف مواضيع التسلية والترفيه و

عالم حتقق تلك االشباعات من خالل توحد اجلمهور مع شخصيات وسائل اإل :اشباعات شبه اقتصادية -
املختلفة وتزيد هذه االشباعات مع ضعف عالقات الفرد االجتماعية وزيادة إحساسه بالعزلة مثل حترير اخليال و 

التوحد أو اطف و التخلص من الشعور بامللل والضيق والتخلص من الشعور بالوحدة والعزلة واستثارة العو
  . االندماج مع الشخصيات

  :ع الدوافالعالقة بني احلاجات و -5.3

وجود ويعتمد استمرار  ةاملتعدديعيش اإلنسان طوال عمره يف اتصاالت ال تنتهي من اجل إشباع حاجاته       
احلاجات عبارة عن نقص يشعر به الكائن احلي ويعترب غري مالئم لوجوده ورفاهيته اإلنسان على إشباع حاجاته و

معاين احلاجة أا تعمل كدافع ينشط سلوك  احلي بالشعور حباجة أو عدة حاجات فمن نويرتبط نشاط الكائ
حالة من االستثارة والتوتر الداخلي "والدافع ميكن تعريفه بأنه . الكائن احلي ويوجه إىل احلصول على هدف معني

إذا فاحلاجات تعترب قوى فعالة يف توجيه سلوكنا يف نواحي  1" تستثري السلوك وتدفعه إىل حتقيق هدف معني
اليت نريد  يد إشباع حاجة من احلاجات فنحن نوجه جهودنا لفهم املعلومات اخلاصة باحلاجةمتعددة فعندما نر

وهناك عالقة بني إشباع احلاجات وتفسري الدافع إىل حتقيقها وإطار العائد املتوقع من السلوك الذي يقوم . هااشباع
اليت تقلل من العقاب  الظروف املواتيةبه الفرد فإشباع احلاجة يؤدي إىل احلصول على العائد الذي يصل أقصاه يف 

 .هذه احلاجة إلشباعالتوتر واجلهد املطلوب و
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    "ماسلو"احلاجات اإلنسانية على شكل هرمي يسمى رم احلاجات أو هرم  "ماسلو"ويصنف     

  :كما يوضحه الرسم التايل

 
  

  

  

  

ىل أعلى مبعىن أن احلاجة الثانية على اهلرم ال أن احلاجات تتم بشكل متتابع وقاطع من أسفل إ "ماسلو"ويرى       
وميكن القول انه بسبب وجود أنواع خمتلفة من الناس ،  األوىلإال إذا أشبعت احلاجة  حتتل مرتبة عند الفرد

يواجهون يف حيام أنواع خمتلفة من املواقف فان احلاجات اليت تساعد وسائل اإلعالم على إشباعها كبرية جدا 
حد أن يستنتج قائمة كاملة هلا ورمبا يكون ذلك مستحيال و على الرغم من ذلك فانه يوجد أصنافا من ومل حياول ا

  :قوائم احلاجات اليت تكون وسائل اإلعالم مفيدة يف إشباعها وهي 

  الفهم وتكون ذات عالقة باكتساب العلم واملعرفة و :احلاجات املعرفية -

  الصداقة عاطفية متضمنة احلاجة إىل احلب واخلربة الوتكون ذات عالقة ب :احلاجات العاطفية -

  االستقرار ذلك من اجل الثقة و :حاجات االتساق الشخصي -

  الصداقة ذلك من اجل تقوية صالت القرابة وو :حاجات االتساق االجتماعي -

  1 اليت حتقق بشكل كبري من خالل وسائل اإلعالمو :حاجات االسترخاء و االستراحة من التوتر -

  

  

  

                                                             
  279، مرجع سبق ذكره، ص نظريات اإلعالم واجتاهات التأثريحممد عبد احلميد ،  -  1

حلاجة إىل األمن ا  

 احلاجات االجتماعية

 إحترام النفس

 تقدير الذات
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  :االشباعاتمناذج االستخدامات و -6.3

  : أمهها  نورداالشباعات ناك أكثر من منوذج لالستخدامات وه

على أا عملية استخدام األفراد لوسائل اإلعالم  1974وزمالئه يف عام  "كاتز"وصف  1":كاتز"منوذج  .1
غريها من املصادر اليت ئل اإلعالم واليت ختلق والتوقعات من وسا االجتماعية للحاجاتختتص باألصول النفسية و

وزمالئه عن منوذج  "كاتز "تؤدي إىل أمناط تعرض خمتلفة مما ينتج عنه إشباع احلاجات أو نتائج أخرى ، ويعرب 
  :االشباعات يف الشكل التايل االستخدامات و

  منوذج كاتز ): 1(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

فراغ  منحلاجات ال حيدث بالطبع تطور انشئ نقطة البداية وراد هي اليت تحاجات األف 2:"جنرين روز"منوذج  .2
لعليا إىل أن احلاجات يف املستويات ا" روزجنرين"أشار البيئة احمليطة به وصة بالفرد ولكن بالتفاعل مع عناصر خاو

اجات االشباعات مقارنة باحلكثر اتصاال بنموذج االستخدامات والقبول هي األب واحلمثل احلاجة إىل املصاحبة و
ت من خالل التفاعل بني وتنشا املشكال" احلاجات الفيزيولوجية" يف املستويات الدنيا يف التسلسل اهلرمي 

ل خيتلف إدراكهم الظروف االجتماعية احمليطة وخيتلف إدراك األفراد للمشكالت باحلاجات والصفات الشخصية و
ف أن تعطي الدافع إىل التحرك فمثال املواق على املستوى الفردي فان املشكالت احملسوسة ميكنلطرق حلها و

                                                             
  242سبق ذكره، ص مرجع  ،االتصال ونظرياته املعاصرةحسن عماد مكاوي، ليلى حسن السيد،  -  1
  71، ص  سق ذكرهمرجع  ،الطالب املكفوفني لإلذاعة التعليمية املصرية واإلشباعات احملققة منه تإستخدما مصطفى صابر حممد عطية، -  2

عوامل 
نفسية 

 واجتماعية

 

 حاجات

 

 

 توقعات

 وسائل اإلعالم

 مصادر أخرى

التعرض 
لوسائل 
 اإلعالم

ممارسة 
أنشطة 
 أخرى

إشباع لبعض احلاجات 
 وعدم إشباع أخرى

دوافع وحاجات وتوقعات 
 جديدة
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التوتر قد تكسب األفراد الدافع إىل التسلية عن طريق استهالك وسائل اإلعالم االجتماعية املشحونة بالصراع و
م من خالل وكذلك األفراد قد يكونوا على وعي مبشكالت اتمع ويدفعهم ذلك إىل طلب املعلومات لتوجيهه

سائل اإلعالم أو أي املشكالت الناجتة عن الدوافع تدفع إىل التحرك يف شكل استهالك لوو مضمون وسائل اإلعالم
  .الشكل التايل يوضح النموذج ، وتصرف أخر

  " جنرين منوذج روز) "2(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جمموعة خمتلفة من الصفات الداخلية 
 واخلارجية

 بناء اتمع احمليط مبا يف ذلك وسائل اإلعالم

جمموعة خمتلفة من املشكالت الفردية يتباين 
 حجم اإلحساس ا

 حلول مدركة هلذه املشكالت

حملاولة البحث عن إشباعات أو  الدوافع املتباينة
 حل للمشكالت

األمناط املتباينة لالستهالك الفعلي لوسائل 
 اإلعالم

ألمناط املتباينة من أمناط أخرىا  

 األمناط املتباينة من اإلشباع أو عدم اإلشباع

 تركيبة الصفات الشخصية الداخلية واخلارجية

إىل األنظمة  ةبناء وسائل اإلعالم باإلضاف
جتماعية و السياسية و الثقافية و االقتصادية اال

 يف اتمع

 بالتعامل مع

 و أيضا مع 

 ينتج عنها

 هذه التركيبة تكون

 و

 و

وينتج عن هاتني الفئتني من 
 السلوك

 غالبا ما تؤثر على

 باإلضافة إلى

 احتياجات إنسانية أساسية
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  :االنتقادات املوجهة لنظرية االستخدامات واالشباعات -7.3

  1:حناول إدراج أمهها فيما يلياعات للعديد من االنتقادات شبتعرض مدخل االستخدامات واال    

إن مدخل االستخدامات واالشباعات ليس وظيفيا بطبيعته وان مصادر التغيري قائمة سواء يف سلوك اجلمهور  -
  .يف تنظيم حمتوى هذه الرسائل أو اإلعالمجتاه وسائل 

تغيري  إىلدي ؤي أن ميكنوبني ما حيصل عليه بالفعل  التناقض بني االشباعات اليت يبحث عنها اجلمهور كما أن-
  .حريص على االستجابة للواقع الذي يعمل فيه إعالمييف أي نظام  اإلعالميف حمتوى وتنظيم وسائل 

ينشا من تنوع الظروف االجتماعية والثقافية اليت يتم خالهلا استخدام وسائل  أنالتغيري ميكن  إضافة إىل أن -
معها قيم واحتياجات وظروف اجتماعية خمتلفة وبالتايل  تأيتهات االقتصادية والتيارات السياسية ، فاالجتااإلعالم

  .للتغيري اإلعالمخيضع حمتوى وتنظيم وسائل 

اإلعالم وهي مناسبة املدخل بصفة اكرب مع نوعية البحوث االستطالعية يف ااالت اجلديدة الستخدام وسائل  -
جلمهور وكيفية استخدامه لوسائل اإلعالم، وغريها من البيانات اليت توفرها جماالت تتطلب معلومات عن ا

  .البحوث وفق هذا املدخل

صياغة معادة حمددة  إاليكون نظرية مستقلة بذاا وما هو  أنهذا املدخل أقل من  أنيرى بعض النقاد  كما -
يس هنا هو أن احتياجات األفراد الفتراض الرئحقيقة أن ا إىلجلوانب معينة من نظريات التأثري االنتقائي، ويشريون 

واملنافع اليت حيققوا باستخدام ما  اإلعالمصلون عليها تؤثر يف أمناط اهتمام الناس مبحتوى املكافآت اليت حيو
حيصلون عليه من معلومات، وهذا أساسا رؤية مبسطة لنظرية الفروق الفردية اعتمادا على اعتبارات تركيب 

  .2املعرفة

حول  تساؤالتطرح  حيث يتساءلون فيما إذا كانذهب آخرون لطرح انتقادات متعلقة بتطبيقات املدخل وي -
كثافة لقياس  اإلعالمتويات وسائل حمليف التعرض  األفراد، هل تكفي مؤشرات املدة اليت يقضيها قياس االستخدام

وهل تشري كثافة االستخدام  بالرضا طيلة فترة التعرض، اإلحساس التعرض واالستخدام، وهل يوضح ذلك
                                                             

  34ص مرجع سبق ذكره،، الوظيفة اإلخبارية لوسائل اإلعالممحدي حسن، : أنظر -  1
، 1999دط، الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة،، نظريات وسائل اإلعالم ،مال عبد الرؤوفميلفني ديفلري وساندرا بول روكيتش، ترمجة ك -  2
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على الفرد املتلقي حبيث ميكننا الكشف عن العالقة بني التعرض وتلبية والتعرض لقوة الدوافع وضغوط احلاجات 
، كما ركزت حبوث االستخدامات واالشباعات على االختيار الكلي للوسائل واحملتوى ومل حتدد ماذا احلاجات

  .1ه يفعل اجلمهور باحملتوى عندما خيتارون

حرية االختيار، استنادا للعديد من العوامل اليت تؤثر على  كما أن كثريا من أفراد اجلمهور ال تتاح هلم فرصة    
 لكنيرغب يف ذلك، وال ألا حتقق وتشبع رغباته و ألنهقدرم يف االختيار، فقد يتعرض الفرد لوسيلة معنية ليس 

تلك احلاجات  وإلشباع ألخرحاجات الفرد متعددة وختتلف من فرد  أن إىل، إضافة تقع يف حدود إمكانياته ألا
كل  وأمهية، واختيار احملتوى وهنا تكمن صعوبة حتديد شدة وقوة احلاجات اإلعالمالتعرض لوسائل  أمناطتتعدد 
  .2للفرد ةبالنسبمنها 

توى اهلابط خصوصا عندما احمل إلنتاجانه قد تتخذ نتائج حبوث االستخدامات واالشباعات كذريعة  إىلإضافة    
   3اخل...اهلروبوالتربية و  املتلقني يف جماالت التسلية األفراديرى البعض انه يليب حاجات 

هذه النظرية قصور تطبيقاا على االنترنت وخمتلف تطبيقاا، خاصة منها  إىلومن االنتقادات املوجهة حديثا      
التقليدي هي  اإلعالمالدوافع اليت كانت وراء استخدام وسائل شبكات التواصل االجتماعي، حيث انه مل تعد 

   :نفسها دوافع استخدام االتصال الرقمي اليت تتمثل غالبا يف

  أن االنترنت تعترب بديل عن االتصال الشخصي -

  الذايت عن اجلماعات املختلفة من الناس اإلدراك -

  تعلم السلوكيات املناسبة -

  خريناملساندة املتبادلة مع اآل -

  التعلم الذايت -

  والصحبة واألمانالتسلية  -

                                                             
  292مرجع سبق ذكره، ص ،نظريات االتصال واجتاهات التأثريحممد عبد احلميد،  -  1
  257، ص2003 القاهرة، ، الدار العلمية للنشر والتوزيع،1ط ،مبادئ علم االتصال ونظريات التأثريحممود حسن إمساعيل،  -  2
  291مرجع سبق ذكره، ص ،نظريات االتصال واجتاهات التأثري حممد عبد احلميد، -  3
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البحوث اليت تناولت مواقع  أنمنتقدا،  "نصر الدين العياضي"التغيري االجتماعي والسياسي، ويرى الباحث  -
ترى يف هذه  الشبكات االجتماعية وفق نظرية االستخدامات واالشباعات ال خترج عن البارديغم الوظيفي، فهي ال

لتفسري هذه  أداة إىلالنظرية  فقد حتولت هذه وإشباعهاى أداة تعمل على تلبية حاجات املستخدمني املواقع سو
فمن جهة تقدم تربيرا وظيفيا جاهزا  مبا فيها مواقع الشبكات االجتماعية، وذا تقع يف تناقض اإلعالميةالظاهرة 

على هذا  أخالقيةنفس الوقت مآخذ  جلنوح مستخدمي االنترنت حنو استخدام املواقع املذكورة، وتسجل يف
واالحنراف، كما استخدمت هذه النظرية الستقراء عالقة بعض الفئات  تخدام الذي يؤدي إىل اإلدماناالس

نصر الدين "االجتماعية مبواقع الشبكات االجتماعية يف صناعة ظاهرة يف غاية التعقيد مثل الرأي العام، يضيف 
تنطلق من حاجات كامنة لدى اجلمهور املستخدم فإا تتجاهل االستراتيجيات كانت هذه النظرية  إذا "العياضي

ال يرغب فيه، فاجلمهور هو الذي يفترض رغباته على املواقع  أواليت يستخدمها املستخدم لتفادي ما ال حيتاجه 
ت بشكل أو هذه االنتقادات وغريها، سامه .املذكورة مع كل الفرص اليت يتيحها واالكراهات اليت يتعرض هلا

   1بآخر يف تطوير النظرية و أدت لظهور اجتاهات جديدة يف حماولة الستدراك النقائص املسجلة

  :نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم: 4

  :اخللفية املعرفية للنظرية -1.4

ريات املختلفة النظريات اليت تم برصد ودراسة التأث إحدى اإلعالمتعد نظرية االعتماد املتبادل على وسائل      
ويتشكل منوذج االعتماد على وسائل من ثالثة عناصر هي اتمع  2.على كل من الفرد واتمع اإلعالملوسائل 

ووسائل اإلعالم واجلمهور وهذه العالقة ختتلف من جمتمع ألخر، فبعض اتمعات تفرض سيطرة  على نظامها 
مي قدرا اكرب من احلرية يعطي هلا القدرة على التأثري يف اتمع، اإلعالمي بينما متنح جمتمعات أخرى نظامها اإلعال

  3.كما أن تأثريات وسائل اإلعالم على اجلمهور أيضا ختتلف من جمتمع إىل أخر 

                                                             
  69مرجع سبق ذكره، ص  ،اآلثار الثقافية لالنترنت على مجهور الطلبة اجلزائريني باديس لونيس، - 1
  18.00،سا15/05/2016 جتاريخ الولو، fr.scribd.comمتاح على الرابط  ،نظريات التأثري اإلعالمية ،عبد احلافظ عواجي صلوي - 2
  .127، ص 2007مصر، للجامعات، دار النشر  ،1ط  ،أساسيات علم االجتماع اإلعالمي، النظريات والوظائف والتأثريات منال أبو احلسن، - 3
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بالنظام أيت من فراغ وال مبعزل عن التأثري يأن استخدام وسائل اإلعالم ال  فكرة منانطلقت هذه النظرية       
ش فيه إذ أن قدرة اإلعالم تزداد عندما تقوم وظائف وسائل اإلعالم بأدوارها بكل فاعلية الذي تعي االجتماعي

  1.واقتدار واملتمثلة يف نقل املعلومات بشكل مميز ومكثف للنظريات املتعلقة بالقائم باالتصال واإلعالم

ئل اإلعالم على املستوى اهتم بعض الباحثني يف العشرينيات من القرن العشرين املاضي بدراسة تأثري وسا     
املعريف وأكد بعضهم أن اختالف املستوى املعريف لألفراد يرجع أساسا إىل التفاعل بني متغريات مرتبطة بطبيعة 

باإلضافة إىل مسات اجلمهور وخصائصه املختلفة كما أوضح يف الغرب العالقة بني وسائل اإلعالم  وسائل اإلعالم،
  .اتمع على أساس من االعتماد املتبادل النظم االجتماعية ومؤسساا يف

ونظرا للتطور التكنولوجي املستمر لوسائل اإلعالم ازدادت أمهية هذه الوسائل يف نقل املعلومات واليت      
أصبحت املصدر الرئيسي لتزويد اجلمهور بكل ما يستجد من أحداث داخلية وخارجية  ومن أجل احلصول على 

والديين حيث تنشأ عالقة  والسياسي، اإلعالم مع النظم األخرى كالنظام االقتصادي،املعلومات تتفاعل وسائل 
  . متبادلة بني وسائل اإلعالم وهذه األنظمة

ساندرا بول "كانت البداية األوىل لنظرية االعتماد على وسائل اإلعالم على يد الباحثة  هناومن     
وطالبو فيها بضرورة   "منظور املعلومات"ثية بعنوان عندما قدموا ورقة حب م،1974وزمالئها عام "روكيتش

االنتقال من مفهوم اإلقناع لوسائل اإلعالم إىل وجهة النظر اليت ترى قوة وسائل اإلعالم كنظام معلومايت يستمد 
 من اعتماد اآلخرين على املصادر النادرة للمعلومات اليت تسيطر عليها وسائل اإلعالم ،أي أن هناك عالقة اعتماد

  .بني وسائل اإلعالم واألنظمة االجتماعية األخرى

منوذج "ديفلور وسندرا بول روكيتس"ومن مث ظهر مفهوم االعتماد على وسائل اإلعالم من قبل الباحثني    
  2.وهو ما يعرف بنظرية االعتماد لتوضيح العالقة بني وسائل اإلعالم والقوى االجتماعية األخرى،

 اتمع والنظرية البيئية تنظر إىل ،"نظرية بيئية"ية االعتماد على وسائل اإلعالم هي إن نظر: وميكن القول     
وهي تبحث يف كيفية ارتباط أجزاء من النظم االجتماعية صغرية وكبرية يرتبط كل منها  ،باعتباره تركيبا عضويا

أن يكون نظام وسائل اإلعالم  ومن املفترض.باآلخر،مث حتاول تفسري السلوك األجزاء فيما يتعلق ذه العالقات
                                                             

رسالة ماجيستري،  ،األردين لدى الشباب اجلامعي دور وسائل اإلعالم األردنية يف تشكيل الصورة الذهنية لس النواب راشد ناجي فرحيات،  - 1
  .12ص . 2015 األردن، ،جامعة بترا عالم،منشورة، ختصص ا

  .208-207ص ،2012 األردن، دار امليسرة للنشر والتوزيع،، 1ط ،نظريات االتصال ،منال هالل املزاهرة - 2



 

 

 

89 

جزءا هاما من النسيج االجتماعي للمجتمع احلديث، وهذا النظام له عالقة باألفراد واجلماعات واملنظمات والنظم 
 أو ساكنة ثابتة، وقد تكون دينامكية متغرية، وقد تتسم هذه العالقات بالتعاون أو الصراع، .االجتماعية األخرى

  1.أو غري مباشرة وضعيفةوقد يكون مباشرة وقوية 

أن قدرة وسائل االتصال على حتقيق " :الفكرة األساسية لنظرية االعتماد على النحو التايل مما سبق تتلخص     
قدر اكرب من التأثري املعريف والعاطفي والسلوكي سوف يزداد عندما تقوم هذه الوسائل بوظائف نقل   املعلومات 

ل سوف تزيد قوته يف حالة تواجد عدم االستقرار بنائي يف اتمع بسبب بشكل متميز ومكثف وهذا االحتما
الصراع والتغيري باإلضافة إىل ذلك فان فكرة تغري سلوك ومعارف ووجدان اجلمهور ميكن أن تصبح تأثريا مرتدا 

 2".ور واتمعلتغيري كل من اتمع ووسائل االتصال وهذا هو معىن العالقة الثالثية بني وسائل االتصال واجلمه
حلدوث التفاعل وتكوين عالقة اعتماد متبادل بني اجلمهور  كما أن هذه النظرية تشترط شرطني أساسيني

  :ووسائل اإلعالم مها

وأصبح بإمكاا إشباع  قامت وسائل اإلعالم بتحقيق وظائف مهمة يف اتمع وعملت الوظائف املناطة ا، ذاإ -أ
 .عتماده عليهاحاجات اجلمهور زاد ذلك من ا

إذا ارتفعت حدة الصراع كنتيجة للحروب أو التغيريات السياسية أو االقتصادية أو ما شابه، فأن ذلك سيؤثر  - ب
 3.على كثافة اعتماد اجلمهور لوسائل اإلعالم

على  اال، ميكن النظر إىل عملية االعتماد على وسائل اإلعالم بأا عالقة يتوقف فيها حتقيق األهدافمجوإ      
االحتياجات من احلصول على األهداف ألحد األطراف اليت  إشباععملية ر وسائل اإلعالم،كما تتحقق فيها مصاد

 ،األهداف ومصادر النظام اإلعالمي حبيث تتغري هذه العالقة تبعا لتغري تتوافق احتياجاته مع مصادر  الطرف األخر،
كيزتني رعلى  اإلعالماالعتماد على وسائل وتقوم عالقات  .وتبعا لتغيري إدراك املنفعة من مصادر املعلومات

  :أساسيتني

                                                             
  .314ص  مرجع سبق ذكره،، االتصال ونظرياته املعاصرةليلى حسن السيد، مكاوي ، حسن عماد - 1
  .279ص مرجع سبق ذكره،، مبادئ علم االتصال ونظريات التأثري حممود حسن إمساعيل، - 2
على عينة " االقتدار السياسي"دراسة يف بناء االجتاهات حنو القدرة على التغيري السياسي  -االتصال اجلماهريي والنخبة يف اجلزائر ،فصيل الفرحي - 3

  .91،ص2012/2013، 3، جامعة اجلزائر ختصص اعالم واتصال، دكتوراه، منشورة،، أطروحة -عينيمن األساتذة اجلام
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األفراد واجلماعات واملنظمات املختلفة أهدافهم الشخصية واالجتماعية، فإن عليهم أن  ققحيلكي  :األهداف -1
 .يعتمدوا على موارد يسيطر عليها أشخاص أو مجاعات أو منظمات أخرى، والعكس صحيح

وتعد وسائل اإلعالم نظام  صادر املختلفة اليت حتقق أهدافهمفراد واملنظمات إىل امليسعى األ :املصادر -2
وتتحكم وسائل اإلعالم يف ثالثة أنواع من  فراد واملنظمات من أجل بلوغ أهدافهم،معلومات يسعى إليه األ

 :مصادر املعلومات

ويقدم كاتب  ،اليت حنتاج إىل معرفتها ملعلوماتفاملندوب الصحفي جيمع ا هو مجع املعلومات، :املصدر األول -
 .حداث حقيقية أو خيالية تتيح لنا هدف اللعب أو املرح أو االسترخاءأالسيناريو معلومات عن 

هو تنسيق املعلومات، ويشري إىل تنقيح املعلومات اليت مت مجعها بالزيادة والنقصان، لكي خترج  :املصدر الثاين -
 .أو برنامج إذاعي أو فيلم سينمائي بصورة مناسبة يف شكل قصة صحفية

  1.هو نشر املعلومات أو القدرة على توزيعيها إىل اجلمهور غري حمدود :املصدر الثالث -

  2:العالقة التبادلية بني اتمع ووسائل اإلعالم و اجلمهوريوضح ): 03(شكل رقم 
للتعبري عن االعتماد املتبادل بني كل من  نموذج التايلال "ميلفني ديفلر وساندرا بول روكيتش"يقترح كال من    

 واجلمه وسائل اإلعالم والنظم االجتماعية األخرى،

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .315مرجع سبق ذكره، ص ، االتصال ونظرياته املعاصرةحسن عماد املكاوي وليلى السيد،  -  1
  .316، ص املرجع نفسهحسن عماد املكاوي وليلى السيد،  -  2

  اإلعالموسائل 
د العد: نتوع وظائف املعلومات من حيث(

  اتمع
 )االستقرار البنائيتنوع درجة (

تنوع درجات االعتماد على وسائل اإلعالم ( اجلمهور
 يف احلصول على املعلومات

  اآلثار
 ،وجدانية معرفية،
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تعد وسائل اإلعالم نظام معلومايت يسعى إليه األفراد واملنظمات من أجل بلوغ أهدافهم ويعتمد األفراد على     
  1:وسائل اإلعالم لتحقيق األهداف التالية

عيات الفهم االجتماعي عندما يستخدم األفراد مصادر معلومات وسائل اإلعالم لفهم وتنشأ من تب :الفهم -
 .وتفسري األشخاص والثقافات وأحداث املاضي واحلاضر واملستقبل

ويشري إىل توجيه العمل إىل عدد وفري من الطرق اليت يقيم فيها األفراد عالقات اعتماد على وسائل  :التوجيه -
 .اإلعالم للحصول على توجيهاته لسلوكيات معينة ألنفسهم

وتشري إىل حاالت تكون فيها حمتويات وسائل اإلعالم من اجلمال أو املتعة هي ذاا عنصر اجلاذبية  :التسلية -
جتماعية اليت تقوم على أساس قدرة وسائل اإلعالم على أن تقدم حمتويات حتث على التسلية بني والتسلية اال
  2.األشخاص

  : فروض وركائز نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم -2.4

ضرورة الربط بني  ،عتبار عند حتديد هذه الفروض والركائزإىل انه جيب الوضع بعني اال جتدر اإلشارة     
من ناحية وبني النموذج املتكامل لطبيعة العالقة بني كل من اتمع ووسائل اإلعالم ودورها يف التأثري املتغريات 

 الفروضاستخالص  نتمكن منوانطالقا من هذه العالقة الترابطية  على اجلمهور املعتمد عليها من ناحية أخرى،
  :واليت نوردها كالتايلالم الرئيسية اليت تقوم عليها نظرية االعتماد املتبادل لوسائل اإلع

يعترب النظام اإلعالمي مهما للمجتمع، حبيث تزداد درجة االعتماد عليه يف حالة إشباعه حلاجات اجلمهور،  -
وتقل يف حالة وجود قنوات بديلة للمعلومات، كما خيتلف اجلمهور يف درجة اعتماده على وسائل اإلعالم نتيجة 

 3. اجات الفرديةاختالفهم يف األهداف واملصاحل واحل

، وكلما اإلعالمقلته على مصادر معلومات وسائل  أوتؤثر درجة استقرار النظام االجتماعي على زيادة االعتماد  -
  اإلعالمعلى وسائل  األفرادزادت درجة عدم االستقرار يف اتمع كلما زاد االعتماد لدى 
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يف حالة وجود مصادر  أماملصادر البديلة للمعلومات، يف حالة قلة ا اإلعالمتزداد درجة االعتماد على وسائل  -
  اإلعالمخارج اتمع سيقل اعتماد اجلمهور على وسائل  إعالميةرمسية أو مصادر  أوبديلة تقدمها شبكات خاصة 

 واملصاحلخيتلف اجلمهور يف درجة اعتماده على وسائل اإلعالم نتيجة لوجود اختالف يف األهداف الشخصية  -
 .1الفردية واحلاجات

كلما كان مستوى االنتباه أثناء التعرض كبري،كما أن الشخص  كلما كان االعتماد على وسائل اإلعالم كبري، -
ينمي اعتماده عندما يدرك إمكانية حتقيق أهدافه الشخصية من خالل احملتوى اإلعالمي، والعكس صحيح فهو 

 .تفق مع أهدافهيقلل من نشاط اعتماده يف حالة إدراكه بأن احملتوى ال ي

وسائل اإلعالم باتمع ومدى  عالقة يتأثر مدى اعتماد األفراد على وسائل اإلعالم بعدة متغريات، أمهها طبيعة -
 .تنوعها وتعددها واملضمون الذي تقدمه، إىل جوانب العوامل اخلاصة باتمع نفسه

- تمع وبني النظم واملؤسسات القائمة، وكذلك بني توجد عالقة اعتماد متبادلة بني وسائل اإلعالم القائمة يف ا
  2.هذه الوسائل واألفراد

  :التأثريات املترتبة عن االعتماد على وسائل اإلعالم -3.4

 األفرادتفسري توقيت وسبب تعرض  اإلعالموراء تطبيق نظرية االعتماد على وسائل  األساسيالغرض  إن   
ى مستوى معارفهم وسلوكهم، وفيما يلي نتطرق ة عن ذلك التعرض علاملترتب التأثرياتوطبيعة  اإلعالملوسائل 

  :ألنواع التأثريات اليت قدمتها النظرية

 :وتتضمن عدة آثار نذكرها كالتايل :التأثريات املعرفية: أوال

 أو عدم كفايتها لفهم وتفسري األحداث اجلارية ،هو عبارة عن مشكلة نقص يف املعلوماتو :الغموض -

 .القضايا املثارة يف اتمعحنو اجتاهات األفراد يف تكوين  ا هاماوسائل اإلعالم دورحيث تلعب  :جتاهتكوين اال -
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أكثر من غريها ليقوم  القضايا البارزة جتاهترتيب أولويات اجلمهور بوسائل اإلعالم  تقوم :ترتيب األولويات -
 .اجلمهور بترتيب اهتماماته حنو هذه القضايا

 هذه ويتم تنظيم ،على توسيع املعتقدات اليت يدركها اجلمهور اإلعالمتعمل وسائل  :تعتقدااتساع امل -
 .الرئيسية لألنشطة االجتماعية مبا يعكس االهتمامات األسرة أو الدين أو السياسةفئات ك يفعتقدات امل

تقوم وسائل و وتروجيهاويرغبون يف احلفاظ عليها  هي جمموعة املعتقدات اليت يشترك فيها أفراد اتمع :القيم -
 1.األمانة واحلرية املساواة: اإلعالم بدور كبري يف توضيح أمهية القيم مثل

مثل زيادة املخاوف والتوتر واحلساسية ، واملتعلقة باملشاعر واألحاسيس :"الوجدانية" العاطفية التأثريات: ثانيا 
 :يف" ديفلور وروكيتش"د حددها ، وق2وأيضا تأثريات املعنوية مثل االغتراب عن اتمع للعنف،

يفترض أن كثرت التعرض للعنف والرعب يف وسائل اإلعالم يؤدي إىل الشعور بالتبلد أو  :الفتور العاطفي -
 .الالمباالة

عندما تعرض وسائل اإلعالم أحداث العنف والرعب والكوارث واالغتياالت، فأا تثري  :اخلوف والقلق -
 .اخلوف لدى املتلقي

من بني التأثريات الوجدانية لوسائل اإلعالم رفع الروح املعنوية لدى املواطنني أو   :املعنوي واالبتكار الدعم -
  3.تزايد شعورهم باالغتراب، ويالحظ أن االغتراب الفرد يزداد حني ال جيد معلومات من وسائل اإلعالم

الناجتة علين، والأو الفعل، الذي يظهر يف السلوك املتمثلة يف احلركة هي كل التأثريات و :التأثريات السلوكية: ثالثا
  :التأثريات السلوكية ما يلي أهمومن ، 4الوجدانيةوالتأثريات املعرفية  جراء حدوث

للتأثريات املعرفية  األخريوهو الناتج  اإلعالميةمبعىن قيام الفرد بسلوك ما نتيجة التعرض للوسيلة  :التنشيط -
عن التدخني، التربع املادي ويكون يف هذه احلالة النشاط  كاإلقالعسلوكيات، ذ مواقف ووالعاطفية مثل اختا

  .عنف ضد اتمع كاجلرائم أعمالاجيايب، وقد يكون سلبيا وضارا اجتماعيا مثل التورط يف 
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يف  االمتناع عن املشاركةالالمباالة والسلبية و ويعين عدم النشاط وجتنب القيام بالفعل، مما يؤدي إىل :اخلمول -
اتمع، وحيدث ذلك نتيجة التعرض لرسائل اإلعالم املبالغ فيها، واليت تدفع الفرد إىل عدم املشاركة نتيجة امللل 

 1.مثل عدم القيام بالتصويت يف االنتخابات

  :مميزات النظرية -4.4

ود تأثريات لوسائل نظرية االعتماد منوذج مفتوح موعة من التأثريات احملتملة، وجتنب النموذج وجتعترب     
قة بني االتصال حيث تقدم رؤى  كاملة للعال اإلعالم ، وكذلك تأثري غري حمدود لذلك يطلق عليها نظرية شاملة،

لذلك  تم هذه النظرية بالظروف التارخيية والبناء االجتماعي أكثر من املتغريات الشخصية والفردية، العام،والرأي 
  .النظام االجتماعيهي أكثر مالئمة يف التعامل مع 

يؤدي إىل التأثري على النظام االجتماعي  وتؤكد نظرية االعتماد على أن تأثري وسائل اإلعالم على اجلمهور،    
ونفسها وبالتايل فإن أداء وسائل اإلعالم قد يؤدي إىل املطالبة بالتغيري أو إصالح نظام  وعلى نظام وسائل اإلعالم،

  2.وسائل اإلعالم

االتصال ال يتم مبعزل من تأثريات النظام االجتماعي فكرة هذه النظرية على أن استخدامنا لوسائل تعتمد      
والطريقة اليت نستخدم ا وسائل االتصال ونتفاعل ا مع تلك  الذي نعيش بداخله حنن ووسائل االتصال،

ل االتصال،كما أننا نتأثر كذلك مبا تعلمناه من وسائ ويشمل هذا أيضا  ما الوسائل تتأثر مبا نتعلمه من اتمع،
لذلك فإن أي رسالة نتلقاها من وسائل االتصال قد  .سيحدث يف اللحظة اليت نتعامل فيها مع وسائل االتصال

 3.تكون هلا نتائج خمتلفة، اعتمادا على خرباتنا السابقة عن املوضوع، وكذلك تأثريات الظروف االجتماعية احمليطة
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 :املوجهة للنظرية االنتقادات  - 5.4
  :رغم اجلوانب االجيابية اليت تقدمها نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم إال أا تعرضت موعة من االنتقادات    

يبالغ منوذج االعتماد يف تصوير حجم االعتماد الفعلي للعناصر املختلفة وخاصة املتعلقة بوسائل اإلعالم  -
 1.، فوسائل اإلعالم غالبا ما تكون حمايدة، حيث أا مصدر غري رمسيواستقالهلا عن النظام االجتماعي

 .معظم الباحثني عرفوا االعتماد إجرائيا بالتعرض، رغم انه ليس كل من يتعرض لوسيلة إعالمية يعتمد عليها -

ضم كل تفتقد النظرية إىل الدليل املؤيد املوضوعي، ويرجع هذا إىل صعوبة إجراء، دراسة على نطاق واسع ت -
املتغريات اخلاصة بالنظرية، كما أا مل حتدد عالقة كل عنصر من عناصر اتمع بالنظام اإلعالمي، فعلى سبيل 

 2.املثال حمدود تأثريات الظروف االقتصادية؟ وما مدى تأثري الفلسفة السياسية على تشكيل النظام اإلعالمي

نوات االتصال الشخصي،وعلى الرغم من أن االجتاه نست النظرية أو تناست التعرض بشكل دقيق لدور الق -
يتزايد  حنو تعظيم قدر املعلومات اليت يستقبلها الفرد من شبكات االتصال الشخصي،وهذا راجع بالدرجة األوىل 
إىل ارتكازها على خربات اتمعات الغربية، ذات اخلصوصية البنائية الوظيفية،والتغاضي عن اتمعات التقليدية 

 .مازالت بعد مل تعتمد  بالشكل الكايف،على وسائل اإلعالم يف احلصول على املعلومات األساسيةاليت 

وضعت نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم يف إطار مفاهيمي غري متسق وغري ثابت أحيانا،مما أدى إىل وجود  -
 .مشكالت  يف بناء املصداقية ،وبالتايل إىل وجود صراع وفوضى يف النتائج

إشكالية التحديد التوظيف، واملقاييس اليت مت استخدامها يف هذا الشأن " استخدام"و"اعتماد"يطرح املصطلحان  -
  3.ال توضح هذه اإلشكالية

جزم النظرية املسبق بتأثّر اجلماهري مبضامني وسائل اإلعالم وإمهاهلا بالقدرة االنتقائية  لألفراد  وتأثّرهم بوسائط  -
  4.دقاء واجلماعات املرجعية وقادة الرأي وغريهااجتماعية أخرى كاألص
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  :توظيف املقاربات النظرية يف موضوع الدراسة: 5

 إعداديف مراحل  كما سبق اإلشارة يف بداية الفصل فإن تبين الباحث للمقاربة النظرية يعترب بوصلة الباحث     
ة، وانطالقا من هذه الفكرة عمدت الباحثة حبثه، ومتكنه من وضعه يف سياقه املناسب وفق اختيارات منهجية مناسب

عن نظام  عبارة اتمع أنمن فكرة  ينطلق البارديغمعام للدراسة، حيث  إرشاديلتبين البنائية الوظيفية كمنظور 
عام لبناء كلي يتكون من جمموعة من األنساق اجلزئية املترابطة، يف توازن ديناميكي على اعتبار قيام كل نسق من 

  .بوظيفة ختوله املشاركة يف بناء النظام العام، واحلفاظ عليه وعلى استقراره جلزئيةاألنساق ا

العربية عرب شبكات التواصل  انطالقا من هذه الفكرة فتحت لنا البنائية الوظيفية اال لدراسة احلركة النسوية     
كات التواصل االجتماعي ممثلة يف موقع االجتماعي، من منطلق رؤية الوطن العريب ميثل البناء والنظام العام، وشب

الفيسبوك وصفحات النسوية نسق جزئي كوسيلة اتصال تقدم العديد من الوظائف واألنشطة داخل البناء العام، 
من املؤسسات واجلماعات والفئات واألفراد، وتعترب النساء العربيات  الذي يتكون من جمموعة األخريهذا 

هلا عالقة وظيفية تبادلية   الفيسبوك أحد األنساق اجلزئية، داخل النظام العاماملستخدمات لصفحات النسوية عرب
صفحات النسوية، حيث أن هذا االستخدام عبارة عن نشاط يترتب عنه جمموعة الباستخدامها ملوقع الفيسبوك و

يف حدوث اخللل من اآلثار منها ما قد يؤدي الستقراره وتوازن النظام العام والبناء الكلي ومنها ما يساهم 
فصفحات النسوية عرب الفيسبوك عبارة عن فضاء افتراضي . الوظيفي، حبسب طبيعة ونوع النشاط و اهلدف منه

والتوجهات والقيام بالعديد من الوظائف اليت تستقيها من خاصية املوقع  األفكاريتيح جماال من احلرية لنشر مجيع 
وثقافة اخلطاب املوجه من هذه الصفحات قد يعتريه نوع من  يف حد ذاته، وان اختالف مضامني وأيديولوجيات

اخللل الوظيفي الذي قد يتسبب يف مشكالت خطرية تلحق بالنساء العربيات داخل جمتمعان، كمحاولة الطعن يف 
الدين، قانون الدول، خصوصية املرأة وثقافة اتمعات، حماولة تغيري أفكار وتوجهات بعض النساء والذي  أحكام

  .يثري بعض التوترات الداخلية يف اتمعات أنن شانه م

وص يف وملعاجلة املوضوع بدقة استعانت الباحثة ببعض النظريات اجلزئية للبنائية الوظيفية، للتعمق والغ      
الوظيفية البنائية ، كما أن استخدام توضيح توظيفها يف موضوع الدراسة اليت سيأيتموضوع الدراسة أكثر و

يف نوع من التوافق  املنهجية واالختياراتإرشادي سهل على الباحثة عملية حتديد موضوع الدراسة كمنظور 
وفيما يلي شرح االبستمولوجي، بالرغم من الصعوبات اليت واجهتها يف حتديد واختيار عينة الدراسة امليدانية،

  :وتفسري لتوظيف النظريات اجلزئية يف موضوع الدراسة والبحث



 

 

 

97 

  :ية ترتيب األولويات يف موضوع الدراسةتوظيف نظر -1

 أولوياتاجلماهري يف حتديد اإلعالم وبدراسة العالقة التبادلية بني وسائل  األولوياتاهتمت دراسات ترتيب      
تقدمي مجيع القضايا وإمنا ختتار التركيز على  عالم واالتصال ال تستطيعأن وسائل اإلالقضايا اليت م اتمع، حيث 

 اهتمام الناس وجتعلهم يدركوا وحتتل مكانة هامة لديهم، انطالقا من هذه النقطة وبتطبيق فروض النظرية ما يثري
على موضوع الدراسة سعت الباحثة للكشف عن طبيعة العالقة التبادلية بني صفحات النسوية عرب الفيسبوك 

  .القضايا اليت مهن أولويات كوسيلة اتصال مجاهريي والنساء العربيات ودور هذه الصفحات يف حتديد

من فئات ووحدات  واالستفادة التحليلية الدراسة تساؤالتولقد مت االستعانة بالنظرية بشكل أساسي يف طرح     
نوع من االستحداث الذي يتناسب مع الوسيلة ك اليت تتوافق ومنظور النظرية اإلعالميمنهجية حتليل املضمون 

  .ديد فئات الشكل واملضمون وبناء استمارة حتليل احملتوى االلكتروينوطبيعة مضامينها، وبالتايل حت

  :توظيف نظرية االستخدامات واإلشباعات يف موضوع الدراسة -2

اليت حولت ظهرت يف جمال التنظري اإلعالمي والنظريات اليت  أوىلنظرية االستخدامات واالشباعات من  تعد     
، بغية فهم اإلعالمماذا يفعل اجلمهور بوسائل  إىلباجلمهور  اإلعالمئل حقل الدراسات من منظور ماذا تفعل وسا

واالتصال نتيجة تطورات اتمعات  اإلعالموبالرغم من تطور وسائل اإلعالم العالقة اليت تربط اجلمهور بوسائل 
فلقد  ظاهرة االتصاليةالباحثني ال يزالون يعتمدون عليها يف تفسري ال أن إالومقتضيات تكنولوجيا االتصال احلديثة 

أن شكل التفاعلية على مستوى شبكة االنترنت يتمتع مبستوى أكثر قوة وارتفاعا من " :1للقول "راي برين"ذهب 
حاجاته فهي تعترب  إلشباعالتقليدية، وكون املتلقي قصدي يف تعرضه وتصفحه ملواقع معينة  اإلعالممستوى وسائل 

ولقد عمل الكثري من الباحثني للقيام بدراسات حول استخدام " بتطبيقاته اجلديد اإلعالممناسبة للدراسات حول 
حول استخدام احلواسيب املرتلية،  "بريسون ودان"دراسات : األفراد للشبكة العنكبوتية مع ظهور الويب مثل

 .وغريهم من الباحثني...حول استخدام األفراد ملواقع االنترنيت اإلخبارية "تشانج"ودراسة 

  

                                                             
، 25جملة دراسات وأحباث، السنة الثامنة، العدد  ،نظرية االستخدامات واالشباعات وتطبيقاا على اإلعالم اجلديدابتسام رايس،  - 1

  11، ص2016اجلزائر،
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استنادا ملا سبق ذكره مت االستعانة بالنظرية بشكل أساسي للكشف عن استخدامات النساء العربيات         
لصفحات النسوية عرب الفيسبوك وأهم الدوافع الكامنة وراء ذلك االستخدام حيث اعتمدت الباحثة على 

 أبعادات وحتديد يف صياغة التساؤالت اخلاصة مبحور االستخدام أساسيبشكل  االستخدامات واالشباعات
النساء العربيات يف تصفح واستخدام صفحات  وأمناطالتساؤالت الفرعية وفق مفاهيم النظرية لقياس عادات 

النسوية عرب الفيسبوك وكذا االعتماد على الدوافع املصنفة وفق النظرية، كما مت االعتماد على النظرية يف وضع 
 ياستمارة االستبيان واالستشهاد بالنظرية يف اجلانب التحليل ئلةأسمؤشرات مفهوم االستخدام وكذا بناء وصياغة 

  .للدراسة امليدانية

  :يف موضوع الدراسة اإلعالماالعتماد على وسائل توظيف نظرية  -3

إىل جانب نظرية االستخدامات واالشباعات املعتمدة يف الدراسة، استخدمت الباحثة نظرية االعتماد على    
 اإلعالميضا من أهم النظريات الوظيفية واليت تم برصد ودراسة التأثريات املختلفة لوسائل وهي أ اإلعالموسائل 

تعمدت الباحثة االستناد هلذه النظرية بالذات لدراسة اآلثار املترتبة على النساء العربيات  على الفرد واتمع، وقد
األهداف اطع النظريتني يف مفهومي جراء استخدامهن وتصفحهن لصفحات النسوية عرب الفيسبوك، نتيجة تق

 األبعادلتوافق النظريتني يف بعض  إضافةمن قبل اجلمهور،  اإلعالمالدوافع ومفهوم االستخدام النشط لوسائل و
على مستوى املعرفة والوجدان والسلوك،  املترتبة على اجلمهور املتلقي واآلثاراملترمجة يف االشباعات احملققة 

 أبعاد إعدادالنظريتني كان للباحثة القدرة على النظر للموضوع بنظرة تكاملية يف  وانطالقا من افتراضات
  .ومؤشرات استمارة االستبيان جلمع البيانات وحتليلها

املتعلقة بقياس اآلثار املترتبة على  األسئلةوقد استعانت الباحثة بشكل أساسي بالنظرية يف طرح وصياغة       
 األثر مفهوممهن لصفحات النسوية عرب الفيسبوك وكذا سهولة حتديد مؤشرات النساء العربيات بعد استخدا

ميلفني ديفلور "النظرية وصنفتها  اليت جاءت ا التأثرياتوفق  األثروصياغة حماور االستمارة املتعلقة بقياس 
  .معرفية وسلوكية ووجدانية: أبعادثالث  إىل "وساندرا بول روكيتش

ه خبصوص توظيف املقاربات النظرية يف موضوع الدراسة وكحوصلة ملا سبق فان استنادا ملا مت طرح      
موضوع الدراسة نظرة تكاملية حتدد اخلطوط  إىلعام مكنها من النظر  إرشادياستخدام واعتماد الباحثة ملنظور 

ة اكرب على تفسري يعطي جانبا من التكامل وقدر مليزة تطبيق نظرياته اجلزئية إضافةالعريضة ملسار البحث العلمي 
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والكشف عن طبيعة مضامني  النتائج وحتقيق األهداف املرجوة من البحث فبتطبيق فروض نظرية ترتيب األولويات
املترتبة على  اآلثارتركيزا يعطي خطوة للباحثة لتفسري  األكثرتقدميها ونوع القضايا  وأساليبصفحات النسوية 

  .الدراسة ملوضوعبعات هلاته الصفحات واخلروج بنتائج تكاملية مجهور النساء العربيات املستخدمات واملتا

  الدراسات املشاة املعتمدة يف موضوع الدراسة -ثانيا

من أهم خطوات ومراحل إعداد البحث العلمي حيث  أو املشاة يعترب عنصر حتديد الدراسات السابقة        
أن االطالع على الدراسات السابقة جيعل الباحث  كماأمهية، من  اتعترب هذه األخرية مرجعية أساسية للباحث ملا هل

يف إطارها الصحيح تفاديا إلضاعة الوقت يف عملية تكرار  هايدرك جيدا معامل وحدود دراسته ومتكنه من وضع
باإلضافة إىل أن االطالع على الدراسات السابقة ميكن الباحث من بلورة  ،مواضيع مت دراستها بإسهاب من قبل

اليت ميكن االستفادة منها يف موضوع حبثه  وكذا حتديد أبعادها والتزود باملراجع واملصادر اه البحثية جيدمشكلت
دراسته جتنبا لألخطاء اليت قد يقع فيها انطالقا من  إجراءوالتقنيات واألدوات املنهجية اليت ميكن االستفادة منها يف 

بالتايل و ، 1إمكانية بناء فروض واالنطالق منها إىلباإلضافة معرفته بالصعوبات اليت واجهها غريه يف دراسام 
البحث املدروسة، سواء كانت رسائل علمية، أو أحباث  فالدراسات السابقة هي تلك الدراسات اليت تتعلق مبشكلة

  2منشورة يف جمالت علمية حمكمة، أو مؤمترات علمية

على التراث  نهجية، دأبت الباحثة على البحث واالطالععنصر الدراسات السابقة كخطوة م أمهيةانطالقا من      
اليت  يف الدراسات ويالحظ ندرة النظري واملعريف اخلاص مبوضوع احلركة النسوية وشبكات التواصل االجتماعي،

ما تربط متغري احلركة النسوية بوسائل إ تناولت املتغريين مع بعضهما، وكانت معظم الدراسات املتحصل عليها
، وعليه تشري ملوضوع قضايا املرأة عرب شبكات التواصل االجتماعي أوالتقليدية كالسينما والتلفيزيون،  اإلعالم

اليت جتمع بني املتغريين ملوضوع دراستها والدراسات املشاة  أهم سرد رأت الباحثة بأن تقتصر يف هذا املقام على
، راسات املشاة إىل ثالثة أقسام، الدراسات اجلزائريةنه مت تقسيم الدأكما جتدر اإلشارة إىل  اإلعالم،يف وسائل 
األقدم على  إىل األحدثعلى أن يتم عرضها بترتيب زمين تنازيل من  الدراسات األجنبية،و العربية، الدراسات

و اليت  -شبكات التواصل االجتماعي وصفحات الفيسبوك -التجديد يف الوسيلة املدروسةاعتبار عنصر التفاعلية و
    .ظهور نتائج جديدة يف كل حلظة تقتضي

                                                             
  43/44ص مرجع سبق ذكره، ، مناهج البحث اإلعالميحممود حسن إمساعيل،  - 1
  36، ص2011، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر، 1، طلعلمي، إعداد مشروع البحث وكتابة التقرير النهائيالبحث اوقفي السيد اإلمام،  -  2
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  :الدراسات اجلزائرية :2-1

تلخصت إشكالية الدراسة يف طرح : 1)2018-2017(للباحثة نومار مرمي نارميان  :األوىلالدراسة     
هي العوامل اليت تؤثر على  كيف تتمثل املرأة اجلزائرية لذاا عرب مواقع الشبكات االجتماعية وما:التساؤل التايل

  : ائها هلويتها االفتراضية؟ ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة صاغت الباحثة مجلة من التساؤالت الفرعيةأد

  ما طبيعة استخدام املرأة اجلزائرية ملوقع الفيسبوك؟ - 1

  كيف تقوم املرأة اجلزائرية بأداء هويتها االفتراضية وإدارة االنطباع حوهلا على الفيسبوك؟ - 2

فات ذات دالالت إحصائية يف استخدام املرأة اجلزائرية ملوقع فيسبوك، أداء هويتها االفتراضية هل توجد اختال - 3
  ؟)السن، احلالة االجتماعية، املستوى التعليمي(وإدارة االنطباع حوهلا تبعا للمتغريات السوسيودميغرافية 

على متثالت املرأة ) ، التعليمياالجتماعي، النفسي، الديين(لعوامل السوسيوسيكولوجية اأي مدى تؤثر  إىل - 4
  لذاا عرب موقع الفيسبوك؟

هل توجد اختالفات ذات داللة إحصائية فيما يتعلق بتأثري العوامل السوسيوسيكولوجية على متثل املرأة لذاا  - 5
  ؟)السن، احلالة االجتماعية، املستوى التعليمي(تبعا ملتغري 

كولوجية ومتثل املرأة اجلزائرية لذاا عرب الفيسبوك من خالل االسم هي العالقة بني العوامل السوسيوسي ما - 6
  املستعار والصور الشخصية؟

  هل تؤثر العوامل السوسيوسيكولوجية على إدارة املرأة لالنطباع حول هويتها االفتراضية؟ - 7

الل وصف وحتليل هوية هدفت الدراسة للكشف عن متثالت املرأة لذاا عرب مواقع الشبكات االجتماعية من خ     
ضمن الدراسات الوصفية التحليلية امليدانية باستخدام  تندرج الدراسةاملرأة اجلزائرية عرب موقع الفيسبوك حيث 

مقترب الدراما االجتماعية واالعتماد على املنهج املختلط، وذلك باملزج بني االستبانة كأداة جلمع البيانات الكمية 
امرأة جزائرية من  550بيانات الكيفية، ومن مث تفسريها حيث مشلت الدراسة الكمية واموعة البؤرية جلمع ال

                                                             
 -دراسة وصفية حتليلية هلوية املرأة اجلزائرية عرب موقع الفيسبوك –متثالت املرأة لذاا عرب مواقع الشبكات االجتماعية ر مرمي نارميان، نوما -  1

  .2018، اجلزائر، 1 منشورة، ختصص اعالم وتكنولوجيا االتصال احلديثة، جامعة باتنة أطروحة دكتوراه، غري
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جانب مقابلة جمموعة بؤرية عن  إىلباالستجابة على استبانة مت توزيعها الكترونيا  مستخدمات موقع الفيسبوك قمن
 : كما يلي مجلة من النتائج نورد أمهها إىلأين توصلت الباحثة مشاركة  12طريق الفيسبوك مشلت 

تعتقد أغلب املبوحاثات أن الفيسبوك يصور هويان كما هي عليها يف الواقع، وتقوم املرأة اجلزائرية مبحاولة إدارة  -
 .االنطباع حول هويتها االفتراضية حىت تقدم صورة إجيابية عنها لكن دون أن نقدم معلومات خاطئة

 .الجتماعي، الديين، النفسي، التعليمي ولكن بدرجات متفاوتةيتأثر متثل املرأة اجلزائرية لذاا بالعامل ا -

هناك عالقة بني العامل االجتماعي والديين واستخدام االسم املستعار والصور الشخصية يف حني ال توجد عالقة  -
 .بني العامل النفسي والتعليمي واختيار االسم والصورة الشخصية

للفيسبوك تبعا ملتغري السن واحلالة  لة إحصائية يف استخدام املبحوثاتأن هناك فروق ذات دال إىلتوصلت الدراسة  -
االجتماعية، ويتعلق بعدد مرات التصفح ومدة االستخدام يف حني كانت الفروق يف املستوى التعليمي معنوية فقط 

 .بالنسبة لعدد األصدقاء

رأة اجلزائرية هلويتها االفتراضية عرب كما وضحت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أداء امل -
 .الفيسبوك تبعا ملتغري السن

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فيما يتعلق باختيار الصورة الشخصية وعالقتها باهلوية بالواقع والتمثل اخلاطئ  -
 .لة االجتماعيةيف حني تبني أن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف استخدام االسم املستعار تبعا ملتغري احلا

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية فيما يتعلق  إىلأما فيما يتعلق بالفروق تبعا ملتغري املستوى التعليمي فتوصلنا  -
يف حني ) اسم املستخدم املستعار عالقة اهلوية بالواقع، نشر معلومات خاطئة(بأداء املرأة هلويتها االفتراضية من خالل 

 .الفات معنوية فيما يتعلق باستخدام الصورة الشخصية تبعا ملتغري املستوى التعليميتبني أنه ليس هناك اخت

توصلت الدراسة إىل أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إدارة املرأة لالنطباع حول هويتها االفتراضية تبعا  -
 .ا ملتغريات املستوى التعليميملتغري السن، احلالة االجتماعية، يف حني تبني أن هناك اختالفات معنوية تبع

تبني من خالل الدراسة أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية فيما يتعلق بالعاملني التعليمي والنفسي واستخدام  -
 .املرأة لصورا احلقيقية
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نطباع حول اتضح وجود أثر إجيايب للعوامل االجتماعية النفسية والدينية والتعليمية على طريقة إدارة املرأة لال -
 .هويتها االفتراضية مع اختالف األثر من عامل آلخر

الدراسة، حاولت الباحثة من خالل الدراسة تقدمي أبعاد جديدة واجتاهات  إليهااليت توصلت بعد مجلة النتائج 
  .مستقبلية الستخدام مقترب الدراما االجتماعية يف دراسة التمثل على الفيسبوك ومواقع الشبكات االجتماعية

  : 1 )2014/2015(للباحثة عواطف زراري  :الثانيةالدراسة     

سعت الباحثة من خالل هذه الدراسة لتقدمي رؤية سينمائية، عن واقع املرأة االجتماعي من خالل التركيز       
ى تنعكس أكثر يف هذا النوع من السينما، حيث عملت عل ولوجيايااليدعلى السينما النسوية الروائية، ذلك أن 

التعبري عن القيم السائدة واملتسارعة أكثر يف اتمع العريب من خالل اختيار مناذج أفالم من توقيع نساء خمرجات 
يوضحن من خالهلا موقفهن يف مشكالن داخل اتمع باعتمادها على التحليل العميق للعالقة اليت جتمع الصورة 

ن هذا الواقع الذي تعيشه املرأة العربية دف رصد مالمح السينمائية بالواقع املستمدة منه وذلك بالكشف ع
الصورة اليت رمسها اتمع العريب عنها ومدى ارتباط هذه الصورة الواقعية بالصورة السينمائية اليت حاولت بدورها 

ة رمسها عن املرأة، حيث أن اكتساب هذه الصورة لدى املتلقي مرتبط ملدى تطابقها بالواقع احلقيقي والبيئ
االجتماعية والثقافية اليت نشأت فيها املرأة وبالتايل البحث يف خفايا الرسائل الضمنية هلذه األفالم للكشف عن 

  .الذي تعكسه األفالم الروائية النسوية العربية عن املرأة اإليديولوجياخلطاب 

 مشروع النقد الثقايف على الدراسات التحليلية اليت تبحث يف إىلاستخدمت الباحثة يف دراستها اليت تنتمي    
املقاربة السيميولوجية معتمدة تقنية التحليل السيميولوجي لستة أفالم عربية من خالل األسلوب القصدي يف اختيار 

الباحثات عن احلرية، (األفالم واليت هلا عالقة مباشرة مبوضوع الدراسة وكانت األفالم حمل التحليل على التوايل 
 : وتوصلت الدراسة إىل نتائج نلخص أمهها فيما يلي ،)أمحر، ماروك وبركات سكر بنات، وجدة، حرير

                                                             
منشورة، ختصص غ أطروحة الدكتوراه،  ،دراسة حتليلية للستة أفالم نسوية –داللة اخلطاب النسوي يف السينما الروائية العربية عواطف زراري،  -1

  2015 اجلزائر، صال،، كلية اعالم وات3اعالم واتصال، جامعة اجلزائر 
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إن السبب األول واألساسي يف تغيري صورة املرأة يف السينما العربية وإلغاء صورة املرأة النمطية يف األسرة اليت عودتنا   -
تمع هو تطور تدرج املرأة يف املهن عليها السينما العربية الذكورية وطرح صورة املرأة كانسان وعنصر فعال يف ا

 .السينمائية الذي فسح اال للنساء املخرجات التعبري عن واقع املرأة أكثر

يعاين الفيلم النسوي العريب من ضعف البنية احلكائية للقصة اليت تتخذ من املرأة موضوعا هلا ومربرا لثغراا السردية  -
  .درامية البكائيةدة وهذا ما يسقطها يف تلك امليلوواملسان مكتفية باللعب على املشاعر لكسب العطف

اشتركت األفالم حمل الدراسة يف موضوع موحد يعاجل وضعية املرأة داخل جمتمعاتنا مع اختالف يف الطرح حيث جند  -
األفالم يف حني  أن أفالم املشرق كان الطرح فيها مباشرا ودليل ذلك صياغة العنوان ذات الطابع األنثوي اليت محلتها هذه

 .غري مباشرة لكن وضعية الشخصيات داخلها محلت بصمات نسوية حبتة إحيائيةكان الطرح يف أفالم املغرب بطريقة 

النساء يف األفالم حمل الدراسة بأدوار بطولية بدافع استعادة توازن اتمع وإعادة ترتيب بنيته الفكرية والثقافية  إظهار -
الم حمل الدراسة التحليلية حيث كل األدوار نسوية واليت تزاوجت بني اإلجيايب والسليب مسح بتقدمي وهذا ما ملسناه يف األف

 .مناذج نسوية متعددة

والذي أثبت قصورا يف  وإحيائيةاتضح بروز منوذج املرأة املتحررة جنسيا يف أغلب األفالم املدروسة بطريقة مباشرة  -
إضافة لنموذج املرأة املتمرد  وإثارتهذج متشاة دف مداعبة غرائز اجلمهور طرح وجتسيد صورة املرأة وحصرها يف منا

 .على الدين والتقاليد اتمعية إلثبات الذات النسوية

املرأة التقليدية الريفية مع أن الواقع يؤكد أن النساء ذوات املستوى  وإمهالالتركيز أكثر على املرأة العصرية املثقفة  -
 .الزالت تعرف ارتفاعاالثقايف املتدين 

بعيدا عن حياة املرأة وخارج اهتماماا حيث قدم بطريقة سلبية  وإبقائهتركيز األفالم املدروسة على فكرة عزل الرجل  -
 .هامشية ووعاء جنسي إلشباع رغبات املرأة وفتح اال املرأة للتعبري عن حرياا خارج سيطرا وتبعيته

ركيز عليها أكثر يف األفالم املدروسة هي القيم الدينية أما الثقافية فظهرت أكثر من املالبس أهم القيم اليت مت الت إن -
واملأكوالت والديكور واملوسيقى، النصب التذكارية، اهلندسة املعمارية، داللة األلوان اليت قدمت كشفرات ثقافية 

ككبح  إليها حيث أن القيم االجتماعية مت اإلشارة عكست ثقافة بعينها كما متد التركيز أيضا على بعض القيم السياسية يف
 .حلرية املرأة واالحنرافات االجتماعية للفتيات إضافة للقيم النسوية
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ركزت السينما العربية على مفهوم اجلسد ومتثيل القضايا اجلنسية بنوع من التحرر وحماولة غرس فكرة التعايش الديين  -
 .طابعا من النمطية يف الطرح استنادا للسينما الغربية عرب العالقات الغري الشرعية مما رسخ

لتعدد الزوجات  واإلشارةإضافة لطرح مواضيع جريئة كاملثلية اجلنسية والعالقات خارج إطار الزواج بطريقة ضمنية  -
 .والزواج املبكر وحمدودية حركة املرأة خارج إطار البيت ومعاناة املرأة داخل اتمعات

لغة واللهجات املستخدمة يف احلوار يف األفالم حمل الدراسة فقد متيز اخلطاب بتعدد اللهجات العربية أما بالنسبة ل -
ازدواجية اخلطاب اللغوي واستخدام اللغة العربية العامية حسب البلد وظف  أن. املوظفة كما مت توظيف اللغة الفرنسية

اتمعات العربية أما خطاب اللغة الفرنسية الذي برز أكثر يف للتعبري عن العنف اللفظي املمارس من الرجل ضد املرأة يف 
الفيلمني املغريب واجلزائري فيمكن القول أن توظيف لغة أجنبية واالبتعاد عن اللغة األم أكثر وسيلة للتعبري عن أفكار حترر 

 .املرأة نابعة من فكر نسوي غريب

النوع  وإشكاالتيف تناول الواقع االجتماعي وقضايا العائلة تشابه طرح املخرجات العربيات ملثيالن يف العامل  -
وأدوار املرأة يف اتمع وغرائزها إضافة لتمثيل املرأة لذاا وواقعها وما يقترب ببعض اخلصائص ) اجلندر(االجتماعي 

 .املشكلة هلويتها

زالت تعترب من التابوهات االجتماعية تشابه اخلطاب النسوي العريب مع الغريب يف مسألة اخلوض يف مواضيع كانت وال -
 .وال عالقة هلا مع الثقافة العربية اإلسالمية كموضوع املثلية اجلنسية

االحتضان الغريب الكبري هلذا النوع من األعمال السينمائية ومنحها جوائز تشجيعية ضمن املهرجانات العاملية اليت تم  -
  .التيار النسوي يف السينما مبوضوع املرأة هو ما ساهم يف تدعيم وانتشار

تتمحور  ،واملعنونة بصورة املرأة يف السينما املغاربية،1 )2012(للباحثة نفسية نايلي  :الثالثةالدراسة      
إشكالية الدراسة يف حماولة الكشف عن تطورات السينما اجلزائرية والتونسية واملغربية يف معاجلة قضايا املرأة 

هي الصورة الذهنية اليت  ما. ا بأفراد بنيتها االجتماعية من خالل طرح إشكالية مفادهااالجتماعية، وكذا عالقته
تصنعها السينما املغاربية حول املرأة من خالل األفالم اجلزائرية التونسية واملغربية؟ وقد اعتمدت الباحثة يف ذلك 

                                                             
،أطروحة دكتوراه،  2009-2005صورة املرأة يف السينما املغاربية، دراسة حتليلية لعينة من األفالم اجلزائرية، تونسية ومغربية نفيسة نايلي،  -1

  2013-2012، اجلزائر،  3منشورة، كلية علوم اجتماع واالتصال، قسم اإلعالم، جامعة اجلزائر 
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استخدمت  .م 2009 إىل 2005منية من يف الفترة الز إنتاجهاعلى حتليل عينة من األفالم االجتماعية اليت يتم 
للتعرف على الصورة احلقيقية اليت  عمديهالباحثة يف دراستها التحليلية على تقنية التحليل النصي لألفالم وفق عينة 

 .يهدف كل خمرج طرحها حول املرأة يف الفيلم حمل الدراسة

 : مجلة من النتائج نلخص أهدافها فيما يلي إىلوتوصلت الدراسة  -

ركزت كل األفالم حمل الدراسة التحليلية على توظيف صورة متنوعة للمرأة للتعبري بشكل أوضح عن وضع  -
 .اخل...املرأة داخل هذه اتمعات حيث أشارت للمرأة العاملة واملاكثة يف املرتل العزباء واملطلقة، املتعلمة واألمية

 .سائية تتحدى األوضاع غري عادية والظلماملرأة بصورة اجيابية من خالل توظيف شخصيات ن إبراز -

حماولة املخرجني يف األفالم حمل الدراسة التركيز وتسليط الضوء على عالقة الرجل باملرأة اجتماعيا ودوره يف  -
 .أو ظلمها، لتوضيح وإبراز مكانة املرأة يف اتمع املغاريب الذي يعد ذكوريا بالدرجة األوىل إنصافها

ألفالم عن طموحات املرأة املغاربية بغض النظر عن بيئتها املعيشية وعن تقدمها أو ختلفها كما عرب خمرجي هذه ا -
 .الطابع التقليدي والعصري على حد سواء املرأة يف اتمع املغاريب إبرازركزت هذه األفالم على حماولة 

دراسة على النمط املعيشي احلديث دعوة املرأة للتحرر واالنسالخ من قوقعتها من خالل تركيز األفالم حمل ال -
 .تقليدي ظهر يف هذه األفالم أخرللمرأة بالرغم من أن هناك جانب 

جسدت كل األفالم احملللة معاناة املرأة يف جمتمعاا عموما وداخل أسرها خصوصا كما ركزت على القيم  -
 .ر حشمةاالجتماعية والثقافية وأمهلت القيم الدينية اليت مت التطرق له بصيغ أكث

عكست أيديولوجيا األفالم املمثلة لعينة الدراسة عل ظاهرة العنف اجلسدي ضد املرأة وكذا العنف املعنوي  -
 .بصور واضحة

نقل النمط املزدوج حلياة املرأة داخل جمتمعاا بتوظيف املرأة املاكثة يف البيت واملرأة املعيلة املعتمدة على نفسها  -
 .لتعيش
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أة حيث ظهرت املرأة يف الفيلمني املغريب والتونسي بصورة املرأة الفاضحة البارزة ملفاتنها يف توظيف جسد املر -
حني اكتفى الفيلمني اجلزائريني بتوظيف املرأة بصورة أكثر حياء واحتراما من خالل عكس صورة املرأة ومعاناا 

  .وقد يعود ذلك خلصوصية اتمع يف نظره للمرأة

  :يةالعربالدراسات  :2-2

اجلديد  اإلعالمأطر تقدمي قضايا املرأة يف :بـ واملعنونة 1 )2017(الباحثة جنالء جعفر : األوىلالدراسة      
سعت هذه الدراسة للتعرف على األطر اليت تقدم أو قدم من  ،وعالقتها باجتاهات اجلمهور إزاء هذه القضايا

بوك قضايا املرأة وعالقتها باجتاهات اجلمهور إزاء هذه خالهلا اإلعالم اجلديد ممثال يف املدونات وصفحات الفيس
القضايا وذلك من خالل رصد نوع األطر املهيمنة يف تقدمي قضايا املرأة م، ومعرفة مدى اختالف أطر تقدمي 
قضايا املرأة باختالف أيديولوجية القائم باالتصال وتوجهات املدونات وصفحات الفيسبوك عينة الدراسة وذلك 

  .اجلديد يف تشكيل اجتاهات اجلمهور إزاء قضايا املرأة اإلعالميح دور وسائل مع توض

اجلديد  اإلعالموحتددت مشكلة الدراسة يف الكشف عن األطر اليت تقدم من خالهلا قضايا املرأة يف وسائل     
 إىلي الدراسة بالتركيز على الفيسبوك واملدونات وعالقتها باجتاهات اجلمهور إزاء هذه القضايا، حيث تنتم

الدراسات الوصفية التحليلية امليدانية وقد اعتمدت على منهج املسح اإلعالمي وأسلوب املقارنة املنهجية مستخدمة 
اجلديد وكذا استمارة حتليل  اإلعالممفردة من متابعي  488استمارة االستبيان واليت طبقت على عينة قوامها 

املقابالت غري  إىلنات املهتمة بنشر ومعاجلة وتقدمي قضايا املرأة إضافة احملتوى لعينة من صفحات الفيسبوك واملدو
وقد توصلت نتائج التحليل الكمي والكيفي موجهة مع مديري و مسريي صفحات الفيسبوك واملدونني 

  : فيما يلي إجيازهاعدد من النتائج حناول  إىلللدراسة 

  : النتائج التالية إىلتوصلت الدراسة التحليلية -1

قضايا العنف عي أهم القضايا اليت قامت بتغطيتها صفحات الفيسبوك واملدونات املمثلة لعينة الدراسة  أن -
 .51,9%وتفوقت فيها املدونات بنسبة 

                                                             
، رسالة ماجستري، غري أطر تقدمي قضايا املرأة يف اإلعالم اجلديد وعالقتها باجتاهات اجلمهور إزاء هذه القضايابد الوهاب جعفر، جنالء جعفر ع -1

  2017منشورة، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، مصر 
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كما أوضحت نتائج الدراسة أن إطار الضحية هو أهم األطر اخلربية اليت وظفنها املدونات وصفحات الفيسبوك  -
ويف صفحات الفيسبوك  %36 ,9قضايا املرأة حيث مت استخدامه يف املدونات بنسبة عينة الدراسة يف معاجلتها ل

 .5, 11%بنسبة 

احتلت الروابط املرتبة األوىل بني العناصر املرافقة للمضمون يف عرض قضايا املرأة وتفوقت فيها صفحات  -
 .% 65.3الفيسبوك بنسبة 

ت عينة الدراسة تعتمد أحيان التركيز على بعض القضايا أشارت نتائج الدراسة أن صفحات الفيسبوك واملدونا -
 وإخفاءدون غريها عن عمد أو بدون قصد بل يتعدى األمر لبعض الصفحات باملبالغة يف عرض قضايا دون غريها 

 .منط امللكية وسياسة املؤسسة إىلبعض جوانبها ويرجع ذلك 

  :النتائج التالية إىلتوصلت الدراسة امليدانية -2

اجلديد باحلصول على معلومات عن املرأة ومتابعة قضاياها وباألخص  اإلعالمع درجة اهتمام متابعي ارتفا -
 .بصفحات الفيسبوك عن املدونات

توصلت نتائج الدراسة أن أول القضايا أمهية لدى اجلمهور عينة الدراسة متمثلة يف العنف ضد املرأة كالتحرش  -
 .واالغتصاب

أن التأثريات املعرفية والسلوكية والوجدانية كانت أكرب يف صفحات الفيسبوك عن  إىلتوصلت نتائج الدراسة  -
 .املدونات

كما اتضح اجتاه اجلمهور حنو قضايا املرأة يف العديد من املوضوعات املتعلقة باملرأة واليت ارتبطت اىل حد ما  -
ت خبصائص العينة اليت مت تطبيق االستبيان بالتطور الذي يشهده اتمع واالنفتاح على العامل اخلارجي كما ارتبط

 .عليها

أن هناك اجتاه عام  إىلعند ربط نتائج الدراسة التحليلية بنتائج الدراسة امليدانية بشكل مقارن توصلت الباحثة  -
موجب الجتاهات املبحوثني املتعرضني لصفحات الفيسبوك واملدونات اليت قدمت هلا قضايا املرأة بأطر إجيابية 

بينما كان هناك اجتاه سالب للمبحوثني املتعرضني ملدونة افتكاسات اليت قدمت قضايا املرأة يف  % 100بة بنس
  .%4أطر سلبية بنسبة 
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عالقة استخدام الصفحات النسائية على مواقع التواصل االجتماعي بتطلعات املرأة :الثانيةالدراسة       
وتتمثل مشكلة الدراسة يف رصد استخدامات املرأة املصرية  ،1 )2016( "ساندي عبد الفتاح"للباحثة  ،املصرية

للصفحات النسائية على الفيسبوك، ودراسة أهم أسباب هذا االستخدام، ومدى اعتمادها على الفيسبوك يف 
 على هذا االستخدام) السن، التعليم، احلالة االجتماعية(غرافية واحلصول على املعلومات وكذا التأثري العوامل الدمي

االقتصادية، االجتماعية، الثقافية حيث تنتمي هذه الدراسة اىل الدراسات (وانعكاس كل ذلك على تطلعات املرأة 
 400الوصفية امليدانية باالعتماد على أداة االستبيان أين مت توزيع استمارة استبيان الكترونية على عينة مكونة من 

الفيسبوك باستخدام أسلوب العينة القصدية يف االختيار مبحوثة من مستخدمات الصفحات النسائية عرب موقع 
ولقد هدفت الباحثة من خالل الدراسة لتحقيق مجلة من األهداف كانت عبارة عن ترمجة والتوزيع، 

  : للتساؤالت الفرعية وهي

صرية هلذا التعرف على معدل استخدام املرأة املصرية ملوقع الفيسبوك، والتعرف على أسباب استخدام املرأة امل - 1
  .املوقع

  .معرفة مدى اعتماد املرأة املصرية على الصفحات النسائية عرب الفيسبوك - 2

  .التعرف على األنشطة اليت تقوم ا املرأة املصرية على الفيسبوك - 3

  .التعرف على املوضوعات اليت تتابعها املرأة املصرية عرب موقع الفيسبوك - 4

اليت تتحقق للمرأة املصرية من وراء متابعتها لتلك ) الجتماعية، الثقافيةاالقتصادية، ا(معرفة التطلعات  - 5
مجلة من النتائج نلخصها  إىلوقد توصلت الباحثة من خالل الدراسة امليدانية  .الصفحات واملضامني املقدمة

  :كما يلي

نوات مبعدل يومي ن النساء املصريات املمثالت لعينة الدراسة يستخدمون الفيسبوك منذ أكثر من ثالث سإ -
 .والولوج للموقع أكثر من مرة يف اليوم

                                                             
، دراسة مقدمة لنيل درجة ات املرأة املصريةعالقة استخدام الصفحات النسائية على مواقع التواصل االجتماعي، تطلعساندي سيد عبد الفتاح،  -1

  .2016ماجستري، غري منشورة، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، مصر ،
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ومشاركة املنشورات وكذا  اإلعجابكما وضحت نتائج الدراسة أن معظم أفراد العينة يفضلون خاصية  -
التعليقات بأعلى النسب نظرا لسهولة وليونة هذه اخلصائص يف املوقع مقارنة باملواقع األخرى على حد قول 

 .الباحثة

نتائج الدراسة أيضا أن املبحوثات يفضلن املواضيع الترفيهية بالدرجة األوىل تليها املوضوعات السياسية  أثبتت -
اهتمامان وفسرت الباحثة هذه النتيجة  آخرواالجتماعية بأعلى النسب يف حني ترتبت املواضيع الدينية والفنية يف 

احلياة الروتينية والبحث عن ما هو شيق وممتع  روب املبحوثات أو مستخدمات الصفحات النسائية من ضغوط
 .يناير تدفعهم لالهتمام بالقضايا السياسية 25من خالل املواضيع الترفيهية وكذا أحداث 

يعترب أول وأهم املصادر اليت تعتمد عليها عينة " YouTubeاليوتيوب "كشفت نتائج الدراسة أن موقع  -
ره موقع الفيديو األول يف العامل، مث يليها مشاركة منشورات من الدراسة يف مشاركة املوضوعات على اعتبا

 .باملصداقية جتاه هذه املصادر شعور املبحوثات صفحات أخرى باإلضافة إىل

اتضح أيضا تطلع املرأة املصرية لالحتياجات املالية بالدرجة األوىل والدخل الشهري للقيام بتسديد احلاجيات  -
 .كون السبب أيضا أوضاع البلد الغري مستقرة اقتصاديا وغالء األسعار من فترة ألخرىاليومية ومستلزماا وقد ي

اتضح تفضيل وتطلعات املرأة املصرية لقضاء معظم أوقاا رفقة شريك احلياة يف األماكن الراقية اليت تتمتع  -
 .بديكورات جذابة وخدمة عالية ومستوى اجتماعي راقي

عات املرأة يف االندماج يف حياة اجتماعية ذات مستوى رفيع وراقي من خالل كما وضحت نتائج الدراسة تطل -
اختيار شريك حياة له حياة ومستوى اجتماعي واقتصادي عايل ميكنه من توفري استقرار مادي يعود باالستقرار 

  .اخل...املعيشي لألبناء أيضا من حيث املستوى املعيشي والدراسي وكذا إمكانية السفر

هدفت الدراسة للتعرف على دور االعالم اجلديد  : 1)2016(للباحثة دميا زهري اللبابيدي  :سة الثالثةالدرا     
يف تكوين معارف اجلمهور الفلسطيين حول قضايا املرأة املختلفة واجتاهاته حنو هذه القضايا، اضافة للكشف عن 

اجلمهور الفلسطيين على وسائل االعالم اجلديد أهم التأثريات املعرفية والوجدانية والسلوكية الناجتة عن اعتماد 
  .للحصول على معارف  واجتاهات حنو قضايا املرأة

                                                             
، دراسة ميدانية يف حمافظات غزة، رسالة دور اإلعالم اجلديد يف تشكيل معارف اجلمهور الفلسطيين واجتاهاته حنو قضايا املرأةدميا زهري اللبابيدي،  -  1

  2016شورة، اجلامعة اإلسالمية بغزة، كلية اآلداب، فلسطني، ماجيستري، من
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  : فيما يلي إليها اإلشارةبغية حتقيق مجلة من األهداف ميكن 

  .معرفة مدى تعرض اجلمهور الفلسطيين لإلعالم اجلديد - 1

  .د للحصول على معلومات حول قضايا املرأةاجلدي اإلعالمالتعرف على مدى اعتماد اجلمهور الفلسطيين على - 2

اجلديد للحصول على معلومات حول قضايا  عتماد اجلمهور الفلسطيين على اإلعالمالتعرف على أسباب ا - 3
  .املرأة

اجلديد اليت يعتمد عليها اجلمهور الفلسطيين للحصول على معلومات حول قضايا  اإلعالممعرفة أهم وسائل  - 4
  .املرأة

  .على مدى معرفة اجلمهور الفلسطيين بقضايا املرأةالتعرف  - 5

  .معرفة اجتاهات اجلمهور الفلسطيين حنو قضايا املرأة - 6

تندرج الدراسة ضمن البحوث الوصفية وقد اعتمدت على املنهج املسحي يف مجع بيانات الدراسة باستخدام و   
ملقابلة املقننة حيث مت اختيار عينة عشوائية طبقية استمارة االستبيان كأداة أساسية يف مجع البيانات وكذا ا أدايت

وخلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج كان أبرزها كما  .مفردة 377موزعة على حمافظات غزة مقدرة ب 
  : يلي

اجلديد للحصول على معلومات  اإلعالمعلى وسائل  عالية من املبحوثني بدرجة % 16.7يعتمد ما نسبته  -
 .يعتمدون عليها بدرجة منخفضة% 17يعتمدون عليها بدرجة متوسطة فيما  % 66.3، و حول قضايا املرأة

اجلديد للحصول على معلومات حول قضايا املرأة هي  اإلعالمأهم دوافع املبحوثني لالعتماد على وسائل  -
راء واالجتاهات حنو تليها املساعدة يف تكوين اآل % 46.5التعرف على أهم املشكالت اليت تعاين منها املرأة بنسبة 

 .% 29.3ومن مث معرفة توجهات اتمع حنو قضايا املرأة بنسبة   %29.5قضايا املرأة بنسبة 

اجلديد هي  اإلعالمأكثر قضايا املرأة اليت م املبحوثني وجتعلهم حيرصون على متابعتها أكثر من خالل وسائل  -
مث انتهاكات االحتالل حبق املرأة، مث حرمان املرأة من   %61.2العنف األسري الذي تتعرض له املرأة بنسبة 

 .أولويات املبحوثني أخراملرياث بينما جاءت قضايا الترفيه واالقتصاد والرياضة يف 
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 .يثق املبحوثني بدرجة عالية بوسائل اإلعالم اجلديد كمصدر للمعلومة اخلاصة بقضايا املرأة -

جلديد يف زيادة معارف املبحوثني وتشكيل اجتاهام حنوها هي القضايا ا اإلعالمأبرز قضايا املرأة اليت ساهم  -
مث القضايا السياسية كلها بنسب متقاربة القضايا الثقافية والصحية بينما جاءت الرياضية  % 58االجتماعية بنسبة 

 .الترتيب أخريف 

اجلديد للحصول  اإلعالمعلى وسائل  توصلت الدراسة إىل أن التأثريات الوجدانية الناجتة عن اعتماد املبحوثني -
من مث التأثريات املعرفية % 81.86على املعارف وتكوين اجتاهات حنو قضايا املرأة حتتل املركز األول بنسبة 

 .وأخريا السلوكية

غالبية اجتاهات اجلمهور حنو قضايا املرأة اجيابية، أو هلا ضرورة تعديل قوانني األحوال الشخصية مبا يستوجب  -
مث ضرورة معاجلة األسباب الغري املباشر اليت حترم املرأة   % 92.13الطالق نسبة  إيقاعاع القاضي الزوجة قبل مس

من حقوقها رغم اعتراف القانون ا ومث حلت بعض القضايا القانونية واالجتماعية بنسب متقاربة بينما كانت 
  .%38بتطبيق قانون اخللع حلل مشاكل النساء بنسبة  راعواإلسنسبة احملايدة أكرب يف البند املتعلق بأجور النساء 

  1 )2015(الصادق احلمامي، اعتدال جمربي  :الدراسة الرابعة      

بالتحليل زاوية خاصة من فضاء امليديا االجتماعية، تتمثل يف " املرأة العربية يف النقاش االفتراضي"تتناول دراسة    
لفيسبوك حيث سعت الدراسة لرصد تفاعل املستخدمني من اجلنسني مع صفحات امليديا التقليدية عرب موقع ا

املضامني املتصلة باملرأة يف سياق افتراضي وتفاعلي من خالل مؤشرات متنوعة كاإلعجاب والتعليق واملشاركة، 
 حيث يعترب رصد مضامني التعليقات مدخال مهما لكشف متثالت املستخدمني واملستخدمات ملضامني امليديا حول

  .املرأة وبالتايل متثالم حوهلا

 إزاءندت الدراسة إىل موقف نظري صريح يقر بدور امليديا يف مستوى وضع األجندة للجمهور تسإحيث    
فامليديا ليست مرآة لواقع املرأة العربية ألن املضامني اليت تقدمها عن  ،اإلبرازوقضايا املرأة يف االنتقاء واإلمهال، 

 .وفق أطر ذهنية وثقافية خمصوصة حتدد معاين هذه املضامني إنتاجهاواملرأة مت بناؤها 
                                                             

1  - Sadok Hammami et Atidel Mejbri, Arab women in Virtual debate, Astudy of 
women’srepresentation in traditional medid facebook pages, centre of arabe women for 
training and resear cawtar, Tunis, 2015. 
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فهم أدوار امليديا االجتماعية يف تشكيل صورة املرأة  :وقد سعت الدراسة لتحقيق مجلة من األهداف املتمثلة يف   
تواصلية اجلديدة وكذا مقاربة أشكال تلقي الناس وتفاعلهم مع مضامني امليديا ذات العالقة باملرأة يف الباقات ال

باإلضافة للكشف عن اهتمام امليديا التقليدية مبسألة يف منصاا االجتماعية أي الصفحات اليت تديرها مؤسسات 
امليديا التقليدية يف مواقع الشبكات االجتماعية وكذا تفاعل املستخدمني من اجلنسني مع املضامني املتصلة باملرأة 

 .على منصاا يف امليديا االجتماعيةواليت تنشرها امليديا التقليدية 

 .رصد تفاعل املستخدمني من اجلنسني مع مضامني امليديا املتصلة باملرأة العربية يف سياق تفاعلي -

 .رصد أنواع املضامني اليت تنشرها امليديا على منصات امليديا االجتماعية حول املرأة نصوص، صور، فيديوهات -

 . عرب مؤشرات املشاركة، اعجاب، تعليق، مشاركةرصد أشكال تفاعل املستخدمني -

رصد التعليقات على وجه اخلصوص باعتبارها مؤشر أكثر تعبريي عن متثالت الناس للمضامني ذات العالقة  -
 .باملرأة

رصد أدوار امليديا يف فضاءات التفاعل اجلديد اليت تشكل الفضاء العمومي االفتراضي خاصة عرب إدارة امليديا  -
 .عل الناس مع مضامينها املتصلة باملرأة وخاصة عرب مواثيق االستخدام اليت تضعها امليديا لتنظيم التعليقاتلتفا

تندرج الدراسة ضمن الدراسات االستطالعية ألا تتناول مسائل مل حتظ بالدراسة على املستوى النظري       
فيسبوك، حيث اعتمدت الدراسة على منظومة إضافة لغياب منهجية متفق عليها لدراسة صفحات امليديا يف ال

ر املستخدمات منهجية مركبة ومزيج من األدوات الكمية والكيفية لرصد منصاا عن املرأة وحتليل أشكال ظهو
صور اجلدار والوسائط املستخدمة للتعبري وكذا احلجج اليت يوظفها املستخدمون عرب اسم املستخدم و

صفحات مليديا عربية تقليدية عرب الفيسبوك ومتثلت عينة الدراسة يف عشرة ة، واملستخدمات للحديث عن املرأ
تتوفر على بعض مقومات اال العمومي ألا مفتوحة لكل املستخدمني ومضامينها متاحة للمشتركني نساء 

وقد منشورا يف الصفحات حمل الدراسة،  130ورجال وقد مت اختيار العينة بأسلوب قصدي، تتضمن العينة 
 : جمموعة من النتائج نوجز أمهها فيما يلي إىلوصلت الدراسة ت

بينت الدراسة أن املواضيع السياسية حتتل املرتبة األوىل يف اهتمامات امليديا اخلاصة باملرأة تليها املواضيع  -
 .االجتماعية والفنية
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ورات هي نص مرفق بصورة وضحت الدراسة أن أكثر القوالب استخداما يف الصفحات حمل الدراسة لنشر املنش -
 .أوال مث صورة مبفردها ثانيا ويفسر ذلك بدور الصور يف استقطاب املستخدمني واملستخدمات

أثبتت نتائج الدراسة وجود تفاوت هام بني الصفحات يف مستوى التفاعل حيث تتميز صفحات امليديا العربية  -
عدد املشتركني وميكن تفسري ذلك  إىلطبيعي بالنظر مجهور عريض بنسب عالية من التفاعل وهذا  إىلاليت تتوجه 

بالسياق السياسي واحلريات املتاحة ومكانة قضايا املرأة يف اال العمومي يف اتمعات اليت تنتمي اليها امليديا عينة 
 .الدراسة

 .قارير األخرىكشفت الدراسة أن املواضيع والتقرير السياسية تستقطب مشاركات أكثر مقارنة باملواضيع والت -

بينت نتائج الدراسة أن املستخدمني من الرجال أكثر تفاعال مع املواضيع والتقارير اخلاصة باملرأة مع بعض  -
بشكل مباشر بتفاوت مستوى استخدام الفيسبوك بني اجلنسني  االستثناءات يف لبنان وتونس ويرتبط هذا التفاوت

ة أكثر من النساء ال يعين أم مناصرون ومدافعون عنها بل العكس كما أن اهتمام وتفاعل الرجال مع قضايا املرأ
يف أغلب احلاالت نالحظ أن هذا التفاعل واالهتمام يكون على شكل كم واستهزاء وشتم وسلوكيات 

 ..اخل...عنيفة

واالجتماعي  وضحت نتائج الدراسة غالبية استخدام األمساء املستعارة ويرتبط هذا االجتاه مثال بالسياق الثقايف -
وأنظمة القيم االجتماعية اليت من شأا أن تدفع املستخدمات إلخفاء هويان األصلية حىت يتمتعن بقدر من احلرية 

 .يف التعامل

 إىلأبرزت الدراسة أن املستخدمني يوظفون نعوتا خمصوصة للحديث عن املرأة منها خاصة، تلك اليت دف  -
مرتبة احليوانية أو تشيئها كما تتواتر نعوت جتعل املرأة  إىلنوع النسائية وردها  تبخيس املرأة كجسد أو مظهر واىل

الناشطة سياسيا والفاعلة يف اال العمومي متمردة على املألوف االجتماعي وعلى التقاليد والقيم الفاسدة واملهددة 
 .لعرض اتمع واملفسدة لشرفه

: الصفحات حمل الدراسة لعل أمهها لتفاعل مع املنشورات يفوضحت نتائج الدراسة أيضا أساليب عديدة ل -
الشتم واالستهزاء والتهكم واحلوار باحلجة لكن كان الشتم واالستهزاء األسلوبني األكثر تواترا على حساب 
التحاور واحلجة وحيظيان بأكرب نسب بإعجاب يف حني أن املرأة كانت أقل اخنراطا يف االتصال العدائي حيث 
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ستخدمات من النساء أكثر جدية يف أغلب األحيان وال تلجأ للكلمات النابية والشتائم ذات االحياءات كانت امل
 .اجلنسية

أثبتت نتائج الدراسة تفضيل املستخدمني الستخدام النصوص بشكل أساسي للتعبري يف الصفحات حمل الدراسة  -
 .قونات قادرة على ابالغهامما يعكس رغبة يف ابالغ أفكار وأراء قد ال تكون الصور واألي

يستند املستخدمون للحجج الدينية والعقالنية والثقافية بشكل عام فأن احلجج املوظفة تعكس يف أغلبيتها متثالت  -
منطية لألدوار أو تبخيس املرأة الناشطة، ويوظف املستخدمون على وجه  تقليدية للمرأة وأدوارها، متثالت
ينية لتقييم أدوار املرأة ونادرا ما نرى حججا عقالنية أو ثقافية حتررية للدفاع عن اخلصوص موارد ثقافية تقليدية ود

  .املرأة ومناصرا

 :الدراسات األجنبية -2-3

واملعنونة باحلركة النسوية  Emma Cullen) "2013( 1اميا كولن "للباحثة : الدراسة األوىل     
حبثت هذه الدراسة يف كيفية  -جتماعي عرب عامل التويتردراسة للنشاط النسوي من أجل التغيري اال-والتويتر

كأداة نشطة خللق التغيري االجتماعي والعاملي وحماولة  "تويتر"استخدام اتمع النسوي ملوقع التواصل االجتماعي 
التعرف على طرق استخدام الناشطات النسويات للتويتر يف النشاط النسوي وحماولة نشر احلركة النسوية يف 

تمعات فاأنه  إالما تعلق بتمكني املرأة يتمعات، فبالرغم من أن النساء قد قطعن شوطا طويال يف العديد من ا
من املعروف جيدا أن التمييز ضد املرأة كان جزءا من البيئة االجتماعية ملعظم احلضارات وأنه ال يزال الكثري منهن 

ولقد صاغت الباحثة إشكالية دراستها  أنواع املشاركة يكافحن من أجل حتقيق املساواة وحماربة القمع بشىت
كيف تستخدم النساء والناشطات النسويات التويتر كوسيلة للتعبري االجتماعي على نطاق عاملي؟   :كالتايل

  : ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة قدمت الباحثة مجلة من التساؤالت الفرعية

 كشكل من أشكال النشاط النسوي؟ ما هي طرق استخدام النسويات للتويتر -

 على النشاط النسوي لتحقيق التغيري االجتماعي؟) تويتر(كيف يؤثر االنترنت  -

 كيف يكون النشاط النسوي عاملي؟ -

                                                             
1 - Emma Cullen, Feminism and Twitter A studyFeminist Activity fot social Change in the 
global Twittersphere, Master These, School of Humanities Orebro university, Sweden, 2013. 
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 هي ااالت والقضايا اليت تناقشها النسويات على التويتر؟ ما -

ضمن اتمع النسوي واحلركة النسوية  "ترتوي"وهدفت الدراسة للتحقق من استخدام موقع التواصل االجتماعي   
استخدمت الباحثة يف هذه الدراسة اليت تنتمي إىل الدراسات الوصفية، املنهجية  .كشكل من أشكال النشاط

اإلثنوغرافية باالعتماد على أسلوب املالحظة باملشاركة واملقابلة املعمقة مع النسويات الناشطات عرب تويتر 
على اعتبار أن هلا عدد كبري من املتابعني إضافة ملتابعة وحتليل حمتوى تغريدات باستهدافها للمجموعات 

 .املستخدمات النسويات وكذا مراقبة القضايا اليت يتم مناقشتها وسلوك النسويات النشطات على تويتر

 : مهها فم يليألجمموعة من النتائج نشري  إىلتوصلت الدراسة و -

دمن التويتر كأداة للنشاط النسوي بطرق خمتلفة كالتعريف بالنسوية أو كشفت الدراسة أن النسويات يستخ -
نشر الوعي حبقوق وقضايا املرأة  ،الدعوة للفكر النسوي حماولة الدعوة لنصرة الفكر النسوي، املطالبة باملساواة

ر حملاولة استقطاب تويتت الباحثة استخدام النسويات للوالتعبري عن اآلراء اخلاصة ومتكني املرأة ومثال ذلك الحظ
مستخدمني اخرين وتعليمهم الفكر النسوي وتكذيب األساطري اليت تقال حول املرأة ويتجلى ذلك مثال من خالل 

أستخدم التويتر ملناهضة التمييز "الباحثة من أحد املغردات النسويات عرب تويتر  به االقتباس التايل والذي استشهدت
" وهذه هي املواضيع اليت سأقوم دائما بتحدي االخرين بشأا" ثلية اجلنسيةوحتدي اخلوف من اعالن امل" اجلنسي

 .كما توصلت الدراسة اىل أن التويتر يستخدم أيضا لتوعية االخرين خبصوص قضايا املرأة

كشفت الدراسة أيضا أن النسويات يشاركن عرب فضاء التويتر يف الكثري من األنشطة الداعمة ملساندة قضايا  -
ومثال ذلك التوقيع على عرائض يتم تعميمها على تويتر للمطالبة حبقوقهن مثل العريضة اليت مت تداوهلا عرب املرأة 

وهي عبارة عن محلة متت خبصوص أكرب صحيفة شعبية يف " ال مزيد من الصفحات"موقع تويتر حتت عنوان 
هذه احلملة اليت اختذت من بريطانيا  بريطانيا تقوم بطباعة صور نساء عاريات الصدر يف صفحتها الثالثة، وكانت

للتوقف عن هذا الفعل وقد مشلت احلملة تصميم عريضة تضم أكثر من  )The Sun(مقرا هلا تدعو الصحيفة 
حساب على تويتر وهذا أكرب دليل إلمكانية التويتر على حشد اجلماهري لدعم  15.000توقيع و  101.000

 .قضية ما
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أنواع النشاط الغري مباشر للنسويات الاليت يعربن عن أنفسهن دون أن يدركن أثبتت الدراسة وجود نوع من  -
ذلك وبطريقة تتعارض مع وسائل االعالم السائدة والصور النمطية اليت تنقلها وسائل االعالم حوهلا مما دفعن 

 .لالحتجاج ضد التيار السائد إللغاء الصورة النمطية السائدة عنهن

لتواصل االجتماعي تويتر خاصة الاليت شعرن بالتهميش وبالتايل جيدن أن التويتر مكان استخدام النساء ملوقع ا -
لسماع آرائهن، حيث يسمح جلميع النساء بالتعبري عن صون واعطاء جوانب خمتلفة للتفكري يف القصص والقضايا 

 .املطروحة

ال تزال ظاهرة جديدة وغري منتشرة على  ركزت النسويات على ضرورة التعبري اال أن احلركة النسوية االلكترونية -
 .نطاق واسع يف مجيع أحناء العامل

كما أثبتت نتائج الدراسة أن مواقع التواصل االجتماعي تويتر أكثر انتشارا واستخداما يف الدول املتقدمة عن  -
 .الدول النامية

للباحثة صديقة  - حالة حرية التخفيدراسة  - اينربوالفضاء السي اإليرانيةهوية املرأة  :الدراسة الثانية     
  Sadigheh Karimi )2015( 1كرميي 

اجلديدة  اإلعالماستهدفت الباحثة من خالل هذه الدراسة الكشف عن متثالت اهلوية اجلندرية للمرأة يف وسائل     
 اإليرانيةاملرأة  اهلوية احلقيقية، حيث تعمل إخفاءممثلة يف االنترنت، وذلك بالتركيز على خاصية حرية التخفي أو 

على تشكيل هويتها االفتراضية بالتحرر من قيود اتمع الذكوري، حيث ذهبت الباحثة لسرد املنظورات 
، مث )اجلندر(واملقاربات النظرية حول النسوية السربانية وذلك بطرح مفهوم وعالقة اهلوية بالنوع االجتماعي 

وحتليل  اإليرانيةاحلديثة وتأثريها على هوية املرأة  اإلعالمسائل البحث يف عناصر تشكل هوية النسوية وعالقتها بو
التغيريات اليت تؤثر عليها خاصة مع التحوالت االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية اليت طرأت على اتمع 

عن هويتها،  يف التعبري اإليرانيةوفرضت عليه وعلى املرأة خاصة مواقف انتقالية تعطي أبعادا أكثر حرية للمرأة 

                                                             
1  - Karimi Sedigheh, Iranimi women’s identify and Cyberspace ,Case Study of Stealthy 
freedom- Joournal of Social Science Studies,University of Melbourne, vol 2, n01, 2014, 
Australia. 
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 إىلتوصلت الدراسة اجلديدة  اإلعالمعرب وسائل  األخريةيف السنوات  اإليرانيةوانطالقا من دراسة أنشطة املرأة 
  : مجلة من النتائج نوجز أمهها فيما يلي

أدركت املرأة اإليرانية أمهية االنترنت كوسيلة اتصال سعت الستخدامها لتحقيق املزيد من النجاح لبلوغ  -
 اإليرانياتأن الناشطات  إالفها، بالرغم من سيطرة احلكومات على شبكة االنترنت والتحكم يف استخدامها، أهدا

 .تهم بطرق استخدام التكنولوجيا لبلوغ وحتقيق أهدافهنايمل يفقدن األمل يف العمل على حتقيق أهدافهن وأثبتوا در

استطاعت باملضي قدما ورفع  اإليرانيةأن املرأة  إىلمع كشفت الدراسة أنه بالرغم من اهليمنة الذكورية يف ات -
 متعلقمكانتها االجتماعية تدرجييا واثبات ذاا واالنسالخ من منطية كوا فقط أمهات وربات بيوت جل اهتمامها 

 .باألسرة واملرتل، لتصبح حمورا أساسيا ومؤثرا يف احلياة االجتماعية العامة

اجلديدة تقدم فرصا للمرأة تساعدها على تشكيل وبناء هويتها باالعتماد  إلعالماأكدت الدراسة أن وسائل  اكم-
ومثال ذلك اخلصائص واخلدمات اليت يقدمها موقع الفيسبوك على اعتباره أحد وسائل  .على ذاا يف اال العام

علومات والعالقات االتصال احلديثة يف تشكيل هوية افتراضية وجمال لفرض الذات الشخصية ووسيلة ألرشفة امل
  .االجتماعية وأداة لتسجيل التفاعالت املستمرة

وبالتايل يعترب جمال ألرشفة الذات وختزين السري الذاتية لألشخاص وتعزيز الذاكرة االجتماعية وحتول اىل سجل  -
بالتايل فهو جمال لنسيج حياة األفراد اليومية أو باألحرى احلياة اليت يرغب املستخدم بتصويرها ونقلها لألخر عنه و

 .واسع لبناء وتشكيل اهلوية االفتراضية اليت ترغب املرأة يف صنعها

ميثل حملة جديدة عن األمل بالنسبة للكثري من الفئات ) االلكتروين(اين ربخالصة كل ذلك يعترب أن الفضاء السي -
ضية مفتوحة هلؤالء األشخاص واألشخاص املهمشني مبا يف ذلك النساء، حيث يوفر بيئة طبيعية وتفاعلية افترا

 .للتمثل املستقل وإمكانية إدخال هويات جديدة
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   Sujatha Subramanian"1 سوبرامانني يوجاتا"للباحثة  :الدراسة الثالثة       

متحورت إشكالية الدراسة يف تسليط الضوء على تطور النشاط النسوي يف اهلند حيث كان من الصعب حتديد     
اليت بدأت فيها النسويات باستخدام االنترنت يف نشاطها النسوي باهلند، وميكن اعتبار استخدام الفترة بالضبط 

نقطة حتول يف استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف النشاط  Pink chaddiللفيسبوك حلملة ) نيتشا سوزان(
ليمينية على نساء يف كرد فعل احتجاجي على هجوم جمموعة اهلند ا 2009النسوي حيث أطلقت احلملة عام 

أحد مقاهي ماجنالور، وقامت النساء اللوايت أطلقن على أنفسهن اسم جمموعة النساء املتحررات بإطالق جمموعة 
عضو يف غضون أسبوع وقام األعضاء بإدارة احلملة اليت أصبحت شعبية  30.000عرب الفيسبوك شهدت قرابة 

هنا مت اكتشاف مدى استيعاب التكنولوجيا الرقمية من قبل  وطريقة مبتكرة لالحتجاج يف النشاط النسوي، من
  .النسويات اهلنديات جلذب انتباه العديد من األشخاص للقضايا النسائية

وجاءت هذه الدراسة عن النشاط النسوي يف الفضاء االلكتروين نتيجة اندماج ومشاركة الباحثة اخلاصة ملواقع    
صفحة ملناقشة قضايا العنف ضد  إنشاءالنسائية، أين عملت الباحثة على  التواصل االجتماعي اخلاصة بالسياسات

 .النساء عرب االنترنت وإتباع املنهجية االثنوغرافية للكشف عن النشاطات النسوية عرب مواقع التواصل االجتماعي

لنسائية، وفيما التكنولوجيات الرقمية يف السياسات والنشاطات ا مسامهتهه الدراسة بالبحث يف مدى اهتمت هذ -
اذا كان النشاط النسوي له القدرة على تغيري منطية ارتباط التكنولوجيا الرقمية باتمع الذكوري، وقد هدفت 

شكال أالدراسة للبحث يف كيفية حتول النشاط النسوي يف اتمع اهلندي باستخدام التكنولوجيا الرقمية ومناقشة 
 : الباحثة جمموعة من التساؤالت للدراسة منهاقدمت  .العنف اجلنسي والنوع االجتماعي

 هل متكن وسائل التواصل االجتماعي من تشكيل شبكات تضامنية بني األفراد املهمشني؟ -

 هل تساعد وسائل االتصال احلديثة وتكنولوجيا االتصال الرقمي يف بناء تكتالت وحركات نسائية؟ -

فردا وجها لوجه أو عرب  13اء مقابالت معمقة ومنظمة مع وإلمتام إجراءات الدراسة قامت الباحثة بإجر    
اهلاتف، باإلضافة لتحليل النصوص واملنشورات املتعلقة بالنشاط النسوي من خالل اموعات اليت كانت الباحثة 

                                                             
1-Sujatha Subramanian, From the streets to the web, looking at feminist Activism on Social 
Media, Reveiew of women’s studies Economic and political weekly, Odisha, 2014. 
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مشاركة ومنظمة فيها دف التحليل النصي لطرق مناقشة النسويات لقضايا النسوية عرب هذا الفضاء مع األخذ 
االعتبار خصوصية وسياسة اموعات والصفحات اليت انظمت اليها، متحورت أسئلة املقابلة حول الوضع  بعني

الدميوغرايف وتأثر سياسات النسوية بوضعهم االجتماعي، ووصف مشاركتهم مع وسائل التواصل االجتماعي 
مدى تأثري التكنولوجيا الرقمية على وكذا آرائهم يف النشاط النسوي عرب االنترنت مقارنة بأمناط النشاط األخرى و

  : وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج نوجز أمهها كما يليالنشاط النسوي 

 .ن التكنولوجيات الرقمية هلا أمهية كبرية وأساسية يف تعبئة اجلماهري وانشاء مبادرات خمتلفةإ -

ما عن احلركات الداخلية يف اتمع واليت قد توصلت الدراسة إىل أن النشاط النسوي عرب االنترنت مستقل متا -
 .تشكل مصدر قلق

ساعدت ااالت االلكترونية وقضاء االنترنت على ظهور العديد من التكتالت النسوية املختلفة وخلق مساحات  -
متكن النساء من مشاركة آرائها وأفكارها وحىت قصصها الشخصية وتشكيل وحدات تضامن وبؤر لرفع الوعي 

 .يالنسو

وضحت نتائج الدراسة تركيز النشاط النسوي عرب االنترنت لطرح مواضيع اجلنس واملتعة وخلق العديد من  -
املواضيع األكثر جرأة واليت تعترب ديدا للثقافة اهلندية وعليه سعت السلطات اهلندية للسيطرة على مثل هذه 

حقوق املرأة مساحات على االنترنت ملناقشة  التعبريات واألفكار واستجابة لذلك استخدم الناشطون يف جمال
ومن هنا استعاد الناشطون النسويون فضاءام عرب   وإعادة صياغة أفكار هندوتفا عن الثقافة واهلوية اجلنسية يف اهلند

االنترنت إلنشاء جمموعات تعمل على ابتكار وطرح األفكار املعارضة واليت تسمح هلم بصياغة تفسريات هلويام 
 .هم واحتياجامومصاحل

كما أثبتت نتائج الدراسة أنه يف خصم القضايا واألفكار املتنوعة اليت يتم طرحها عرب الفضاء الرقمي فان قضايا  -
 .من التعبري عن األفراد املهمشني مبا يف ذلك النساء املساواة والعنف ضد املرأة قد حد

اط النسوي واستنباط العالقة بني النوع االجتماعي كما أشارت الباحثة لضرورة توسيع نطاق التعريف بالنش -
 .وتكنولوجيا االتصال احلديثة وأا ليست مقتصرة على الذكور فقط) اجلندر(
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  :جوانب االستفادة من الدراسات املشاة :2-4

إما يف  على وجود توافق وتشابه األمرملوضوع دراستنا واقتصار  بالرغم من عدم مطابقة الدراسات املشاة      
جمال البحث، أو اشتراكها يف متغريات الدراسة، حيث تناولت يف جمملها موضوع قضايا املرأة عرب وسائل اإلعالم 
واالتصال مع اختالف يف الطرح فقد تنوعت بني الدراسات الكمية اليت تبحث يف استخدام النساء ملواقع التواصل 

 وأخرىاألخرية للقضايا املتعلقة باملرأة قة تقدمي ومعاجلة هذه وكذا طري" صفحات الفيسبوك واملدونات" االجتماعي
وفيما يلي . وطريقة طرحها ومعاجلتها لقضايا املرأة العربية يف دالالت مضامني األفالم والسينما البحثكيفية 

  :االستفادة من الدراسات املشاة  أوجهحناول توضيح أهم 

  :الدراسات اجلزائرية -أ

تتميز بقدر من االنسجام املنهجي،  أا، نالحظ كانت قليلة جدا تناولت هذا اليتاة اجلزائرية الدراسات املش    
املنهجية الكيفية يف معاجلة موضوعي حبثهما " نفيسة نايلي"و " عواطف زراري"ستا الباحثتان احيث اعتمدت در

 إضافةوقضايا املرأة يف األفالم العربية،  وع اخلطاب النسويتتناول موضاليت  األفالمباختيار عينة كبرية نسبيا من 
الكيف هجية املختلطة بالدمج بني الكم وباعتمادها املن "نومار مرمي نارميان"اجلديد الذي قدمته دراسة الباحثة  إىل

جديدة تتوافق وخصوصية شبكات التواصل  ألداةالدراسة واستخدامها  واألدوات جلمع بياناتيف املناهج 
  .موعات البؤريةاالجتماعي وهي ا

الدراسات اجلزائرية املعتمدة يف هذا العنصر ليست مطابقة ملوضوع دراستنا ووجود اختالفات يف  أنورغم     
، فقد استفادت الباحثة منها انه هناك اشتراك يف متغري النسوية وقضايا املرأة إالالناحية املنهجية وكذا جمال البحث، 

دراسة، ملا حتمله من تراث نظري قيم متعلق بتاريخ النسوية وتنوع قضايا املرأة يف اجلانب النظري التوثيقي لل
، يف حتليل وتفسري النتائج بنظرة تكامليةيف اجلانب التطبيقي للدراسة  بنتائجهاإضافة لالستدالل  املطروحة فيها،

استني يف البحث يف شبكات نظرا لتشابه الدر" نومار مرمي نارميان"كرب من دراسة الباحثة أكما استفادة بشكل 
 .وكذا اإلجراءات امليدانية و األساليب اإلحصائيةالتواصل االجتماعي 
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  :الدراسات العربية - ب

الدراسات العربية املشار إليها فيما سبق أكثر قربا وصلة ومشاة ملوضوع دراستنا، مقارنة بالدراسات  تعد      
شبكات التواصل االجتماعي، ومتغريي قضايا املرأة  األخرية يف جمملها اجلزائرية املتحصل عليها، حيث تناولت هذه

 وقد اجتهت كل هذه الدراسات املنحى الكمي يف البحث وهو نفس اجتاه حبث موضوع دراستنا، حيث حبثت
استخدامات النساء لشبكات التواصل االجتماعي واجتاهان حنو قضايا املرأة فيها، إضافة لرصد طبيعة يف  جلها

مع االتفاق يف استخدام املنهج الوصفي املسحي واالعتماد على عينات  ،املتعلقة بقضايا املرأة األخريةمضامني هذه 
الذي تعرضت له الباحثة يف  اإلشكالالدراسات املعروضة القت نفس  أنميدانية كبرية نسبيا، وقد الحظت الباحثة 

العرضية رغم  أواختيار العينات القصدية  إىلتوجه الباحثون  أينحتديد نوع عينة اجلمهور يف الدراسة امليدانية 
استخدام استمارة االستبيان يكون ذلك بسبب خصوصية الوسيلة و، وقد دراساماملنهجية مع توجه  إشكاالا

املطروحة يف دراسة  اإلشكاالتالتحكم به، وهي من بني مجهور غري واضح ويصعب حتديده و معااللكتروين 
  .اجلديد واإلعالم شبكات التواصل االجتماعي اجلمهور عرب

لدراسة، متينة لالنطالق يف موضوع ا أرضيةولقد استفادت الباحثة من هذه الدراسات بشكل كبري يف بناء    
هذه الدراسات،  إليهااملؤشرات اليت يتم التركيز عليها انطالقا من النتائج اليت توصلت وذلك باستخالص األبعاد و

دامها كمراجع توثيقية يف اجلانب النظري التوثيقي للدراسة نتيجة ندرة املراجع والكتب املتعلقة مبتغري الستخ إضافة
كذا االستبيان وحتليل احملتوى، ويف بناء وتصميم أدايت  أساسياحلركة النسوية، كما اعتمدت الباحثة عليها بشكل 

  .رنتها بنتائج الدراسة احلاليةيف حتليل وتفسري ومقا إليهاصل االعتماد على النتائج املتو

  :الدراسات األجنبية -ج

دراسات مشاة ملوضوع الدراسة احلالية، يف  أيضا أافقد اتضح للباحثة  األجنبيةفيما خيص الدراسات  أما      
متغريي النسوية وشبكات التواصل االجتماعي، حيث اشتركت يف عمومها يف البحث عن طبيعة نشاط هذه 

 أاال ذاا، إسوية عرب شبكات التواصل االجتماعي، ومدى حرية املرأة يف هذا الفضاء يف التعبري عن احلركة الن
اليت مت عرضها سابقا، كلها على  األجنبيةحيث اعتمدت الدراسات  ،هذه يف املنهجية املتبعة ختتلف عن دراستنا

الحظة باملشاركة واملقابلة املعمقة مع النسويات عرب امل أدايتاملنهجية الكيفية باستخدام املنهج االثنوغرايف وتطبيق 
  .شبكات التواصل االجتماعي
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هذا مل مينع االستفادة منها يف  أن إالوموضوع دراستنا  األجنبيةورغم االختالفات املنهجية بني الدراسات       
من دراسة  أساسيادت الباحثة بشكل نتائج الدراسة امليدانية احلالية كما استف االستدالل بنتائجها يف حتليل وتفسري

اعتمدت الباحثة على  أين، التويتر نتيجة التشابه بني موضوعي الدراسةحول احلركة النسوية و "اميا كولن" الباحثة 
النتائج اليت توصلت هلا الدراسة يف التعليق على اجلداول وحتليل البيانات املتحصل عليها وفق رؤية تكاملية نتيجة 

  .املناهج املستخدمة يف احلصول على هذه النتائجو واتاألداختالف 
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 :االلكتروين اإلعالمتطور  :أوال

  :صائصاخلو ، املفهوماإلعالم االلكتروين -1

 :إرهاصات نشأة وتطور اإلعالم االلكتروين -1.1

االلكتروين الذي نشهده اليوم ونعيش عدداً من معطياته إىل سلسلة من  اإلعالمنشأة ل البدايات األوىل تعود     
متت و، قرن املاضيحقبة السبعينيات من ال ذبدأت يف وقت مبكر منواليت املتالحقة، و املترابطة التطورات التقنية

يف الواليات املتحدة  1969وقد ظهرت مالحمه األوىل مع ظهور االنترنت عام  1على صعيد شبكة االنترنت
جمموعة من الباحثني مبهمة البحث إلجياد شبكة اتصاالت تستطيع  األمريكيةحينما كلفت وزارة الدفاع  األمريكية

للتأكد بأن االتصاالت احلربية ميكن استمرارها يف حالة ، و الوجود حىت  يف حالة هجوم نوويأن تستمر يف
ربط جهاز  حماولة متثلت يفبتجربة علمية  )كاليفورنيا( قام جمموعة من علماء جامعةأين حدوث أي حرب، 

خط هاتف حبيث يستطيع اجلهازان  بواسطة "منو بارك"جبهاز أخر يف مدينة  "لوس أجنلوس"يل يف مدينة آحاسب 
وسائل اتصال ذات  إجيادكانت هذه التجربة جزءاً من متطلبات وقد  ،يف شكل نظام اتصال مغلق مال معاًأن يع

يف و ،2تعرض أمريكا لضربة مدمرة حالةيف قابلة لالستخدام  األمريكيةفاعلية ومضمونة إلبقاء الصواريخ النووية 
ير تقنية تسمح باستخدامها على دخلت هذه الشبكة عامل البث املتاح للجميع، وبدأ العمل على تطو 1972عام 
  3.واسع  نطاق

كانت تلك األحباث مبثابة العمود الفقري للبنية التحتية لشبكة املعلومات العاملية، واليت بدأت تقدم للناس و     
شبكة يف تاريخ البشرية، ومن  أضخم إىلكان عدد املشتركني يف تزايد مستمر حىت حتولت  أين 1985عمليا سنة 
بأشكاله املختلفة، اليت قدمت تسهيالت كثرية للجمهور باعتبارها وسائل هور اإلعالم االلكتروين هنا بدأ ظ

بدأ  من خالهلاو ،مقارنة بالكم اهلائل من االمتيازات اليت قدمتها جديدة، سريعة االنتشار وقليلة التكلفة إعالمية
يف  الركائزور حىت أصبح اليوم أحد أهم معريف واجتماعي جديد، وتطتواصلي  الطابع التواصلي لإلعالم كحقل

                                                             
، متاح على الرابط، 4028،العدد  املثقف ذجاً، مقال من صحيفةاإلعالم االلكتروين، صحيفة املثقف أمنو سعد ياسني يوسف، -  1

ns1.almothaqaf.com/h/2016-2/906449-electonic-media،18.24، سا 15/09/2017، تاريخ الولوج للموقع.  
  79، دار املعتز للنشر والتوزيع، عمان، د سنة ،ص 1،طاإلعالم البديلعلي حجاز إبراهيم، -  2
  .مرجع سبق ذكرهسعد ياسني يوسف ، -  3
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 تقدم امتيازات عديدة االنترنت اليت من خصائصه ومميزاته ائل اإلعالم واالتصال فيه مستمداوأهم وس اتمع
  .1ملستخدميها

اليت أنتجت  ،ديدة وثورة املعلوماتعلى تكنولوجيات االتصال اجليطلق  االلكتروين اإلعالممصطلح صار 
أين أصبح ممكنا  اجلمهور طرفمن  خدامستاال الواسعة االنتشار والكثيفةبتطبيقاته املختلفة  اجلديد اإلعالموسائل 

 ،فتراضيالعامل اال:مثل ،عددا من املسميات الباحثون والدارسونيالد عصر اتصايل جديد أطلق عليه مب التنبؤ
االلكتروين ساهم يف  ، فاإلعالمنية واحدةتق إنسانيةوغريها من التعبريات اليت تعرب عن ظاهرة  االتصال الرقمي

وباقي  اإلعالمالتواصلية التقليدية القائمة على احتكار النخب السياسية والثقافية لوسائط  األمناطتشكيل  إعادة
  .وسائل التعبري يف الفضاء العام

لنوعية يف حياة النقلة ا أحدثتأن ظهور شبكة االنترنت  إىلمبراحله خيلص  رونولوجيفاملتتبع للتطور الك
باإلعالم  ذلك بعد مترمجة فيما مسى والتبعات اليت جاءت وليدة الثورة التكنولوجية اإلفرازات، نتيجة اتمعات

هذا  إجيازوميكن وغريه من التسميات اليت تصب يف مفهوم واحد  باإلعالم االلكتروين اإلعالم الرقمي أو أواجلديد 
اإلعالم االلكتروين، األسس وآفاق كما جاءت يف كتاب  م اإللكتروينلوسائل اإلعال جيلوالتطور الكرونو

  .2يف النقاط التالية  املستقبل

مينيسوتا "، يليها عمل جامعة  "راي توملينسون"من قبل  1972سنة اكتشاف الربيد االلكتروين  مت
 ظهور 1995يناير ، ليتم بعد ذلك يف 1991سنة  على تطوير واجهة سهلة الستخدام االنترنت "األمريكية

يتم إطالق عمالق  1997كخدمة بريد الكتروين، ويف الشهر التاسع من سنة  "Yahoo.com" نطاق 
لتعمل بعد  كأضخم تقنية على شبكة االنترنت حىت ذلك الوقت، " Google"البحث على الشبكة العنكبوتية 

رونية عرب شبكة االنترنت كأوىل مظاهر نسختها اإللكت وإطالقعلى تصميم  "اجلارديان الربيطانية"ذلك صحيفة 
 إىل، فعقب الصحف اإللكترونية، برز ومن هنا تواىل ظهور خمتلف تطبيقاته وأشكاله وأشكال اإلعالم اإللكتروين،

ة على بييصبح أكثر املواقع شع أنقبل  "هارفاد"جامعة لطلبة  2004يف فرباير  "Fac book"الساحة موقع 
إطالق كل من موقعي  2006ليتم بعد ذلك يف سنة  .يومنا هذا إىلتخدميه يوميا ، ويتزايد عدد مساالنترنت

  .وتوالت بعد ذلك ظهور العديد من املواقع والتطبيقات "ويكيليكس" "تويتر"
                                                             

  18،ص2015، دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع، األردن، 1، طاإلعالم الرقمي اجلديدنظر، ماهر عودة الشمايلة وآخرون، ا - 1
  151، ص2015، دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع، األردن، 1، طاإلعالم اإللكتروين، األسس وآفاق املستقبلنظر، مروى عصام صالح، ا- 2
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حتولت فيها مفاهيم عناصر العملية  ،دخلت شبكة االنترنت مرحلة جديدة) 2005(منذ أواخر عام ف     
 ،يكون مرسال ومستقبال للمادة اإلعالمية يف آن واحد أنوأصبح بإمكان املستخدم  لألدواروتبادل  االتصالية

 امتالك ستخدميهاتتيح لزوار الشبكة وم ،وتويتر على غرار موقع الفيسبوك واقعهناك م غدتوبفضل هذا كله 
ووقائع  على جمريات االطالعو حتميل ملفات الصوت والصورة والنصوصو التواصل ميكنهم من خالهلا حسابات

 اإلعدادات من خاللالغري  طرف كيفية التفاعل معها منو مضامني هاته احلسابات، وأن يتحكموا يف العامل
من الصحف واالت  إضافة إىل ظهور عدد أو جعله عاماً للجميع، على نطاق ضيق إتاحتهاخلاصة باحلساب ك

فتحت أفاقا عديدة الية ظاهرة إعالمية واتصاليت شكلت يف وقتها  وخمتلف التطبيقات واملدونات االلكترونية
فاالنترنت مل يسهل فقط عملية  1.وقليلة التكلفةجديدة سريعة االنتشار  إعالميةل باعتبارها وسائ للجمهور

  2.بل أتاح الفرصة للمستخدم إلنتاج املضامني والرسائل والبيانات الوصول إىل املعلومات واألخبار والبيانات،

ثورة االلكترونية اليت تعد ثورة االتصال الثالثة بعد ال كانت مع هوم اإلعالم اإللكتروينإن بداية تشكل مف
احلديثة اليت بدأت باستخدام الراديو بدايات  االتصالوسائل  ، وثورةثوريت املعلومات اليت أحدثت انفجارا معرفياً

ما اصطلح عليه  ، وهيونية وشبكااباستخدام احلاسبات االلكتر الرقمي القرن العشرين وصوال إىل التلفزيون
اإلعالم االلكتروين ليعرب عن التزاوج بني الكومبيوتر ووسائل االتصال وقد  جاء مفهوموقد  "الثورة الرقمية"أيضاً

بأنه شبكة رقمية تربط  "اليونسكو"تعرفه الذي " طريق املعلومات السريع" :ـما عرف ب أوصافهبرز أكان من 
نتقال السريع للمعلومات االمن  من الكومبيوترات واملنازل للتمكني الرابطة بني العديد اقعواملبني عدد كبري من 

  .والربامج خاصة املواد املصورة واملرئية

حول مفهوم القرية الكونية  "مارشال ماكلوهان" تنبأ بهما سبق و يؤكدوم حتقق ميالد هذا املفهكما أن 
من الراديو وصوال إىل انطالقا  تصاالت االلكترونية عن بعداالعرب شبكة  م1900اليت تنبأَ ببداية تشكلها بعد عام 

 فيما بعد توسعتواليت  ،اخلارجية أو الويب العاملية أوالتلفزيون فاحلاسوب مربوط مبختلف الشبكات الداخلية 
 ،االتصال احلديثةا تكنولوجينتيجة فقد شهد عقد الثمانينات تطوراً سريعاً . يف جمال واحدالعامل  أجزاءكل  لتشمل
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ولد لنا واتسعت رقعة التطور بعدها لتطال مبتكراً جديداً  ،الصناعية واألقمار ،البصريةووإدخال وسائط مثل األلياف الصوتية 
  1.خمتلف وسائل اإلعالم واالتصال االلكترونية الرقمية

 :االلكتروين اإلعالممفهوم  -2.1

تصال ملفهوم اإلعالم الباحثني والدارسني يف جمال االالعلماء وعريفات املقدمة من قبل الت وتنوعت اختلفت
حد نتائج أاملنبثقة من كونه  األساسيةمعىن عام واحد مرتبط بطبيعته أا ورغم ذلك تصب يف اإللكتروين، إال 

بعض تطورات تكنولوجيا االتصال وشبكة االنترنت اليت يستمد أبعاده وخصائصه األساسية منها، وفيما يلي نقدم 
  :التعريفات الشائعة ملفهوم اإلعالم االلكتروين

الم متميز فتح صفحة نوعية يف تاريخ االتصال من إع:" يعرف اإلعالم اإللكتروين اصطالحا على انهحيث      
 ن يكونتصالية من خالل توفري الفرصة ألخالل إتاحة االتصال التفاعلي وإضفاء الطابع الدميقراطي على العملية اال

  2"ن واحد ويف التعبري عن الرأي ونشر األفكار والتوجهات على نطاق واسعآمستقبالً يف مرسالً و دالفر

اإلعالم  بأنه""Electronic Media"  االلكتروين اإلعالمويف نفس االجتاه جند التعريف التايل ملفهوم      
سوق اإلعالم وذلك حبصة متنامية يف حيض هذا النوع  اإلنترنتالذي يقوم عرب الطرق اإللكترونية وعلى رأسها  

، وتعد الفكرية ةوسرعة إنتاجه وتطويره وحتديثه كما يتمتع  مباسحة اكرب من احلري ،لسهولة الوصول إليه
األقراص املدجمة واالنترنت أهم أشكال اإلعالم االلكتروين والتسجيالت الصوتية واملرئية والوسائط املتعددة 

إلبراز وظائفه ومدى توافقه مع اإلعالم  فهوم اإلعالم االلكتروينريف التايل مليف حني يذهب التع 3."احلديث
عن مرحلة من مراحل التطور  اإلعالم اإللكتروين  يعرب" :بشكل عام مع اختالف يف التقنيات املستخدمة فيقول

 ألخبار واملعلومات،التكنولوجي يف وسائل االتصال اليت تعتمد على الوسائط االلكترونية يف تزويد اجلماهري با
بيد ويعرب عن اتمع الذي يصدر منه ويتوجه إليه فهو يشترك مع اإلعالم بشكل عام يف األهداف واملبادئ العامة، 
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جديدة املتمثلة يف استخدام اآللية واألجيال املتطورة من اهلواتف  انه يتميز باعتماده على وسائل تكنولوجية
  1".هو يركز على الوسائل املستخدمة يف هذا النوع من اإلعالم النقالة وتصفح شبكة االنترنت ، و

وع  نااللكتروين هو عبارة عن  اإلعالمأن ": تدعيم هذه الفكرة من خالل التعريف التايل الذي يعتربوميكن      
يعتمد على  التقليدي أنه اإلعالمالتقليدي يف املفهوم واملبادئ  العامة واألهداف وما مييزه عن  اإلعالمجديد من 

املضامني  إيصالاحلديثة وهي الدمج بني كل وسائل االتصال التقليدية ، دف  اإلعالموسيلة جديدة من وسائل 
املختلفة بطريقة الكترونية حبتة دون اللجوء إىل  اإلعالمية،وفرصة كبرية لتقدمي موادهم  طلوبة بأشكال متمايزةامل
وغريها بطرق جتمع بني النص والصورة واليت ترفع احلاجز بني املتلقي  املطابع البثوسائل التقليدية ،كمحطات ال

    2".املوقع أو مع املتلقي إدارةاليت يستقبلها مع  اإلعالميةيناقش املضامني  أنوميكن  واملرسل

ى اليت تتيح نشأة وتطوير حمتو اإلعالميةاخلدمات والنماذج " االلكتروين بأنه اإلعالمميكن أن يعرف كما      
نية احلديثة الناجتة عن باستخدام التقنيات االلكترو اإلعالميةآليا أو شبه أيل يف العملية  اإلعالميوسائل االتصال 

ويشمل  ،يف الشكل واملضمون بإمكانيااغنية  إعالميةاالتصاالت واملعلومات كنواقل  انولوجيتكاندماج 
  .3غنية إعالمية املكونة ملواد وباألصواتواملعلومات والصور  اإلشارات

اخلدمات والنماذج اجلديدة اليت تتيح نشأة وتطوير حمتوى وسائل االتصال :" بأنه "عيشة أبو" ويذهب
باستخدام التقنيات االلكترونية الناجتة عن اندماج تكنولوجيا  اإلعالميةيف العملية  ،آليا أو شبه أيلاإلعالمي

 اإلشاراتااللكتروين هو  فاإلعالم. يف الشكل واملضمون ياابإمكانغنية  إعالميةاالتصال واملعلومات كنواقل 
 4."املختلفة اليت ترسل أو تستقبل عرب جمال مغناطيسي بإشكاهلا إعالميةملواد  واألصواتوالصور  واملعلومات
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عبارة عن نوع جديد :  نهأحتديد مفهوم املصطلح على  إىلخنلص  أنالسابقة ميكن  التعريفاتانطالقا من 
تقنيات الكترونية  نه يعتمد علىأإال  ،ة واألهدافالتقليدي يف املفهوم واملبادئ العام اإلعالميشترك مع  اإلعالممن 

يف نطاق  اإلعالميةتقدمي مضامينهم  لإلعالمينيحيث تسمح ، حديثة ناجتة عن اندماج تكنولوجيا االتصال احلديثة
   .املوقع أو مع أفراد آخرين إدارةملضامني مع ناقشة هذه امبتسمح للمتلقي واسع بطريقة الكترونية 

  :  التقليدي اإلعالموالفرق بينه وبني  االلكتروين اإلعالمخصائص ومميزات  -3.1

  :االلكتروين اإلعالمخصائص  -1.3.1

حيث سعة االنتشار وضخامة  جديدا منوسائطه واقعاً إعالميا و أشكالهااللكتروين بتنوع  اإلعالمفرض  
 واالتصالية اإلعالميةوتغري العديد من املفاهيم  تعدد أطراف العملية االتصالية عربهكذا و افة اإلقبالوكث التغطية
،  ولقد الحظنا اختالف تقدميها اليت يتمتع ا كثرية واملتنوعةال واملميزات اخلصائص خالل من هذا الطرح ويتأكد

نت وتكنولوجيا االتصال على اإلعالم االلكتروين من مرجع آلخر، فهناك من يقوم بعملية إسقاط خلصائص االنتر
سنحاول يف هذا العنصر تقدمي وعليه وهناك من يضيف عليها بعض املميزات اخلاصة  ،باعتباره بعدا من أبعادها

  :ما مت التوصل إليه من خالل املراجع والكتب املتحصل عليها خالصة

 املتلقي وهو ما يتسم إىلاالتصال يف اجتاه واحد من املرسل  أووتعين انتهاء فكرة االتصال اخلطي  :1التفاعلية    
وىل زمن اخلطية  وقد. به االتصال اجلمعي واجلماهريي والثقايف اعتمادا على وسائل االتصال اجلماهريي التقليدية

على  حيث تتبادل فيه أطرافه األدوار ويكون لكل طرف القدرة واحلرية يف التأثري االتصال ذو اجتاهني، وأصبح
وقد نتج عن ذلك عدة حتوالت يف العملية عملية االتصال يف املكان والزمان الذي يناسبه بالدرجة اليت يراها، 

 :االتصالية هي

مل يعد دور املتلقي يتوقف عند التلقي أو القيام بالفهم واالستيعاب بعيدا عن املرسل، لكن حتول إىل   -
 .رها عرب تعدد اختياراتهبناء عناص ومؤثر يفمشارك يف عملية االتصال 

 .يف بناء احملتوى وتوجيهه التأثريال تتوقف املشاركة على االختيار بل متتد إىل  -
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مثال املشاركة وسائط وقت متزامن من خالل عدة  يف تعدد املشاركني يف عملية االتصال عن بعد مكانيةإ -
تبادل األدوار  إمكانية مع ،عالم اإللكتروينعن بعد باستخدام أحد وسائل اإل الفيديوعن طريق تقنية املؤمترات  يف

 .وفقاً الجتاه احلوار ونتائجه

وتتعلق مبدى معرفة املستخدم  بالنسبة للمتلقي االستخدامتربز خاصية املرونة على مستويني، مستوى : 1املرونة    
زادت  وختزينها مبرونة كلمااليت ختوله لسهولة معاجلة املعلومات  االنترنتعلى استخدام احلاسوب و تقنية  وقدرته

، باإلضافة إىل املستوى االستخدام وكذا كلما ازدادت قدرات احلاسوب املستخدم بإجراءاتمعرفة املتلقي 
أكرب قدر ممكن من وقدرة املستخدم من احلصول على  إمكانيةاإلعالمي الذي تربز خاصية املرونة فيه من خالل 

 .املتحصل عليها التمييز بني املعلوماتواقع مما يتيح له فرصة اختيار وكرب قدر من املأ إىلالولوج املعلومات و
مرونة اإلعالم االلكتروين من خالل معاجلة  وميكن ترمجة هذه اخلاصية يف قدرة االنترنيت على زيادة     

الختصار ا إىل إالال تؤدي  وأمناط أشكالاملعلومات وختزينها مبختلف األشكال والطرق، فضال عن عرضها بعدة 
عدد كبري من مصادر  إىلمتكني املستخدم من الوصول  إىل باإلضافة، التقليدي اإلعالماحلذف كما يف حالة  أو

   2 .املعلومات
حيث كان الصحفي أو اإلعالمي يعاين يف اإلعالم التقليدي من : الشمول والتنوع والتكامل واالندماج     

 تقنياتومع تطور ال .أو نشر أو حتقيق أو اجناز أي مادة إعالمية ضيق املساحة املتخصصة لتناول موضوع معني،
واإلتاحة للمحتوى االتصايل  عرب الذاكرة الرقمية التخزين خاصية إىلباإلضافة  .يف االتصال وتعددها ةالرقمي

 :يلي ع ماومشل هذا التنو ،ارات أكرب لتلبية حاجاته ودوافعهتنوعت عناصر العملية االتصالية  ووفرت للمتلقي خي

 ).اخل...االتصال الصويت والكتايب والفيديو( تنوعاً يف أشكال وقوالب االتصال  -

تنوعاً يف املضمون الذي خيتاره املتلقي من حيث وظائف أو جماالت هذا احملتوى أو وسائل ترميزه  -
توى أو وسائل ضمون الذي خيتاره املتلقي من حيث وظائف أو جماالت هذا احملاملوروابطه وتفسرياته من خالل 

 .ترميزه وروابطه وتفسرياته من خالل النصوص الفائقة أو التشعبية
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ن كال من التنوع والشمول جعال من شبكة االنترنت مظلة اتصالية جتمع بني نظم االتصال وأشكاهلا، إ       
 إطارخليارات املتعددة يف ووظائفه يف منظومة واحدة توفر للمتلقي ا بأشكالهوالوسائل الرقمية املختلفة واحملتوى 

 أسلوبووسائل التخزين يف  واإلتاحةوذلك ألن النظام الرقمي مبستحدثاته يوفر أساليب التعرض ...التكامل 
وتشري الدراسات احلديثة حول اإلعالم  .ومواقعها املتعددة شبكة االنترنتمتكامل خالل وقت التعرض إىل 

اجلديد كإحدى الصفات اليت تتصف ا  وسائل اإلعالم إىل حالة التناهي بني) االلكتروين( اجلديد
فتكنولوجيا اإلعالم اجلديد أدت إىل اندماج وسائل اإلعالم املختلفة، واليت كانت يف املاضي مستقلة ال عالقة لكل 

  .منها باألخرى بشكل ألغيت معه  احلدود الفاصلة بني تلك الوسائل 

التقليدية تدخالت السلطات الرمسية من   اإلعالمأن واجهت وسائل بعد : والتعبري رية الفكر والرأيح      
و القمع أو احلجز أو التوقيف ،إذ أن قدرة التحكم يف وسائل اإلعالم ألغت يف كثري من أخمتلف دول العامل باملنع 

 اإلعالمل حرية جاءت الوسائل االلكترونية لتجع.السلطة الرابعة اليت امتلكتها هذه الوسائل على مر الزمن األحيان
ومتكينها للمواطنني البسطاء من  والزمنية،كانية ا على اختراق احلواجز املاحلقيقة ال مفر منها ،وذلك عرب قدر

 1.رسائلهم وتظلمام إىل كافة أحناء العامل وإيصالالنشر 
خمتلف أحناء  ة واسعة منمساحات جغرافي االلكتروين على تغطية اإلعالمويقصد ا قدرة : املساحة اجلغرافية     

شرط اشتراكهم واندماجهم يف العامل اإللكتروين و التفاعل مع  املستخدمني األفراد إىلالوصول  وإمكانيةالعامل، 
مستخدميها وتقدمي خدماا هلم  إىلااللكترونية الوصول وسائله وتطبيقاته، حيث ميكن للمواقع و الشبكات 

التقليدية اليت لطاملا كانت مقيدة حبدود جغرافية حمددة تتحكم ا  ماإلعالبسهولة ويسر على خالف وسائل 
التصل لدرجة ضمان نشر  فإا قليدية من جتاوز حمليتها وقيودهاوحىت إذا متكنت بعض الوسائل الت قوانني معينة،

شق  إىلواالتصال  ماإلعاليف العامل، لذلك تعمل العديد من وسائل  املتلقنيلعدد حمدود من  إال اإلعالميةرسائلها 
االلكتروين لتستفيد من  اإلعالمطريقها واستحداث نسخ الكترونية وصفحات ومواقع خاصة هلا عرب االنترنت و 

   2.هذه اخلاصية وتستطيع ختطي حدود املساحة اجلغرافية
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ات ملا جتمع فيها نه يطلق على شبكة االنترنت شبكة الشبكأمن املعروف : جتاوز احلدود اجلغرافية والثقافية     
 وذلك ما ودولية أصبحت ال تعد وال حتصى بالنظر للتطور التقين واملعلومايت اهلائلني وإقليميةمن شبكات حملية 

 ،مما أنتج ثقافة واحدة عابرة للحدود اجلغرافية مجيع دول العامل  منمسح بزيادة كبرية يف أعداد مستخدمي الشبكة 
شبكة ل ذات صلةوجاءت يف ظل االتصال  الثقايف املفتوح مفاهيم  ،أو العامليةصال الرقمي بالكونية ومتيز االت
 .عمال االلكترونيةالتجارة االلكترونية، األ لكتروين،منها التسويق اال االنترنت

إن االتصال الرقمي مبختلف مستوياته وأشكاله ال يشترط تواجد أطراف العملية : جتاوز املكان والزمان     
دومنا  احلاجة لتنقل  أكثرحممولة تسهل االتصال عن بعد  أجهزةنه  تتوفر حاليا أ مكان واحد، حىت االتصالية يف

 األجهزةمل يعد ضروريا لقدرة االتصال املواجهي سابقا  أسسالتزامن الذي كان من  أنكما .لالتصال األفراد
وشجعت .يف وقت الحق االستقبالدة أو التحميل على وسائط معدة لذلك وإعا والتخزين ستقبالاال الرقمية على

تطور برامج  ساعد ، كمافردي إطارهذه املزايا على االستغراق يف برامج اإلعالم االلكتروين دف التعلم مثال يف 
اكتساب املعلومات  إلغراضاليت تتضمنها  واألفكارعلى طول فترة التجول بني املعلومات  النصوص الفائقة

اليت يستقطعها الفرد يف  األحيان الفتراتكثري من  تفوق يفتخدام احلاسب وبراجمه وذلك فإن فترة اس.والتسلية
  1.االستماع املشاهدة أو أوالقراءة 

  :ميكن إجياز خصائص اإلعالم اإللكتروين يف النقاط التاليةانطالقا مما سبق و   
  .فتوح وسريع ومباشرإعالم م -
من  واالستفادةاحلديثة  االتصالعلى تكنولوجيا  العتماده التكلفة وتوسع دائرة مستخدميه نظرا اخنفاض -

  .خصائصها
لكافة الوسائط من صور وتسجيالت السرعة يف تقدمي وكذا تلقي األخبار وتنوع ومشول املضامني املقدمة  -

  .صوتية وفيديوهات لتدعيم مصداقية املضامني املقدمة
  .اذ اىل املعلومات واألخبار والوقائعختطي حدود وحواجز الدول من خالل سهولة وحرية النف -
تأخذ وقتا بفارق كبري عن وسائل اإلعالم التقليدية اليت البيانات على االنترنيت و املعلومات السرعة يف تداول -

  .معتربا يف احلصول على املعلومات وتقدميها
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ت مستخدمي ومتلقي ت الشعوب نظرا لتعدد ثقافات وتوجهاتسهيل عملية االنفتاح واإلطالع على ثقافا -
  .اإلعالم اإللكتروين

 إمكانية تواجدمها يف نفس اللحظةنتيجة  ،التفاعل املباشر بني مستخدمي اإلعالم اإللكتروين من مرسل ومتلقي -
  .وتوسيع دائرة التنافس اإلعالمي

ور مفاهيم جديدة ، وظهواالتصالية  اإلعالميةتفاعلية اإلعالم االلكتروين دفعت لتغيري العديد من املفاهيم  -
واالتصالية حيث أصبح اجلمهور شريك أساسي نظرا لقدرته على صناعة  اإلعالميةوانقالب األدوار يف العملية 

  .اإلعالمياحملتوى 
    1.اخنفاض التكلفة مقارنة باإلعالم التقليدي -

  2 :االلكتروين اإلعالممميزات  - 2.3.1

طالع أكرب من الناحية الكمية ،ففي اجللسة واحدة يستطيع القارئ االلكتروين يعطي القارئ فرصة اال اإلعالم -
 .من مجيع أرجاء العامل ودون تكفلة مادية تذكر اإلعالميةيطلع على عشرات املصادر  أن
أنه يعطي للقارئ حرية االنتقاء واملقارنة من خالل االطالع السريع على العديد من املصادر املختلفة  الرؤى  -

ى قيمة لرؤية خمصوصة ، وال ختفستخالص النتيجة اليت يراها أقرب إىل احلقيقة دون أن يظل أسري اواخللفيات وا
 . اإلعالميةذلك يف حترير إرادة  املتلقي وتعاطيه مع الوسيلة 

ف الوقت واجلهد يف تصفح  الصحف حبثا عن موضوع رااملتخصصة فلم يعد من الالزم اس إنه ميكن من القراءة -
بل أصبح االنترنت بوسائل البحث يف مادته القنوات التلفزيونية ، إحدىص يف نتظار برنامج خمصواال أومعني 

 .ميكنك مع االطالع على املوضوع الذي تريد يف الوقت الذي تريد
لفزيون والصحافة املطبوعة القيود التقليدية اليت تقييد الت عاملي ويتجاوزإىل مدى  اإلعالميةأنه يوصل الرسالة  -

 أوه حتدها حدود املكان فال يتجاوز بعضها مساحة معينة من البسيطة كما حتدها حدود املكان وهو جماين فهذ
  .شبه جماين عادة
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 :التقليدي واإلعالم االلكتروين اإلعالمالفرق بني   -3.3.1

  :1ما يليااللكتروين واإلعالم التقليدي في اإلعالماالختالفات بني  أهم إجيازميكن      

اجلميع نشر  إمكانفب ،التقليدي اإلعالمقيود والرقابة على عكس الااللكتروين هو إعالم حر خال من  عالماإل -
  .وتعبري عن آرائهم حبرية مطلقة أفكارهم

العامل، على عكس عدد  إحناءأن يصل عن طريق االنترنت إىل خمتلف  اإلعالميميكن للموقع : املساحة اجلغرافية -
التقليدي يف  اإلعالمحيث أصبح  حمددةاليت تكون مقيدة حبدود جغرافية  التقليدية عالماإلكبري جدا من وسائل 

 ونقاط التوتر حول العامل، لصعوبة الوصول إىل أماكن احلدث اجلديد اإلعالموقتنا احلايل يعتمد  بدرجة أكرب على 
 .اإلعالمأكثر أمانا لرجال  فذلك

 أثبتوا االجتماعي الذينمستخدمو وسائل التواصل  ، وهم"اجلدد ينياإلعالم"  اإلعالمينيظهور نوع جديد من  -
ميكن  ما يشوب هذه التغطية من نواقص ، رغماألحداث حول العامللتغطيتهم ريات  بالفعل، نظراًاختصاصهم 

التدوين "ملضمون املختصر املقدم من خالل النتشار ا "رومان"حيث أشارت .تواصلأن تتحسن مع العمل امل
 2غر يف الفيسبوك أو التويتر أو اليوتوباملص

 .اإلخباريةوطفرة نوعية مع ازدياد الطلب واحلاجة إىل املواد  ،مسبوقاجلديد نشاطا اقتصاديا غري  اإلعالميشهد  -

 لإلعالماملنافس رقم واحد  كترويناإلل اإلعالمبني بني اإلعالم التقليدي  اليوم سباقا حمموما اإلعالميشهد سوق  -
 .األخريإىل تفوق هذا  اإلحصائياتحيث تشري  اإلخبارييدي من خالل السبق التقل

الدعم والتشجيع الذي حظي  فلوال التسويق،االلكتروين عن طريق  لإلعالمأرضية خصبة  التقليدي اإلعالميوفر  -
 .للعلن األخريظهر هذا  ملا التقليدي اإلعالمبه 

                                                             
  .27،ص2015املكتب العريب للمعارف ،بد، ،1ط ،)دراسة تطبيقية,(البعد االقتصادي والسياسة اإلعالمية هنادي رشدي سلطان،  -1 

 ،2012جامعة نايف للعلوم األمنية، ،التوافق والتنافر بني اإلعالم التقليدي واإلعالم اإللكتروين -اهللا الغامدي، ورقة حبثية بعنوانينان عبد ق - 2
  .13ص



 

 

 

135 

واملشاركة الفعالة  التعيريالتقليدي وهي حرية  اإلعالمة اليت يفتقدها عدم خضوع االلكتروين لضوابطه يعطيه امليز -
مستخدمي قنوات التواصل  إعداديف  ملعلومات،وهو ما احدث فرقا شاسعاواألحداث وتداول ا اإلخباريف صنع 

 .التقليدي حىت ولو كانت تقليدية اإلعالماالجتماعي  والقنوات 

لق مزيج من الثقافات أحيانا يكون سليب ،ولكنه يفرض نفسه على الواقع االلكترونية خ اإلعالمأتاحت وسائل  -
  1.التقليدي اإلعالم

والبحث عن طرق أفضل  من خالل حتسني املضمون روين حباجة إىل التطوير والتحديثااللكت اإلعالمويبقى  -
  .م افتراضي وأخر واقعي للنجاح يف عامل ينقسم إىل قس األمثلاخليار  ويبقى التكامل بني النوعني، للتسويق

  :االلكتروين  اإلعالم وسائل مظاهر تطور -2

مكانيات التفاعلية اليت ارتبط ظهور اإلعالم االلكتروين بالتطورات اليت شهدا شبكة االنترنت وخاصة اإل     
ى شاركة للمحتومن شبكات اجتماعية وأدوات اتصال وماليوم  ما نشهده تطبيقاتهبرز أ، وكانت أتاحتها

حيث أجربت هذا املتغريات اليت فرضتها شبكة  لف التقنيات اإلعالمية وأنظمة االتصال،وخمت ،واألفكار واخلربات
  :اليت ميكن حصرها يف العناصر التالية على تعدد أشكال ومظاهر اإلعالم اإللكتروين االنترنت

  .املواقع اإلعالمية على شبكة االنترنت -
  .ت النشر الصحفي عرب مواقع الشبكةخدما: الصحافة اإللكترونية -
  .االنترنتاإلذاعة اإللكترونية، خدمات البث احلي على  -
  .اإللكترونية، خدمات البث احلي املباشر على االنترنت القنوات التليفزيونية -
  .خدمات األرشيف االلكتروين -
  .شبكات التواصل االجتماعي -
  .املدونات -
  .MMS وSMSلبث احلي على اهلاتف احملمول ورسائل خدمات اهلاتف اجلوال وتشمل ا -
  .1اإلعالنات االلكترونية، خدمات النشر اإلعالين على االنترنت -
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شبكات التواصل  يااللكتروين ليتم التفصيل يف عنصرتطرق واإلشارة لبعض مظاهر اإلعالم الوفيما يلي سنقوم ب
  دراسةمتغريات ال أهم على اعتبارها احد والفيسبوك االجتماعي

هي الصحف اليت يتم إصدارها ونشرها على شبكة االنترنت، وتكون يف شكل  :الصحافة االلكترونية -أ      
جرائد مطبوعة على شاشات احلاسبات االلكترونية تغطي صفحات اجلريدة تشمل املنت والصور والرسوم 

 يتم نشرها على شبكة االنترنت ،ويقوم ورقية اليتالال الصحافة بأا" وتعرف أيضا ،2"والصوت والصورة املتحركة
باإلضافة إىل حفظ املادة اليت يريدها منها  ويطبع ما يرغب يف  القارئ باستدعائها وتصفحها  والبحث داخلها،

منشور الكتروين دوري حيتوي على األحداث اجلارية " :أيضا على أا تعرف الصحافة االلكترونيةكما  3.طباعته
كون متاحة عرب تلبا ما وضوعات ذات طبيعة خاصة، ويتم قراءا من خالل جهاز كومبيوتر وغاسواء املرتبطة بامل

وعرفها عبد الرزاق الدليمي  .4"ما تكون مرتبطة بالصيغة املطبوعةشبكات االنترنت، والصحيفة االلكترونية غالبا 
عرب األقمار الصناعية وكابالت  مجع وإعداد وحترير األخبار ،وفق كتابة مصممة لالنترنت وبثها:" على  أا

 نية إىل مجهور غري حمدد جغرافيااالتصال ،فهي الصحافة املمارسة عرب االنترنت حيث تقوم ببث رسائل الكترو
خبار والتقارير والتحليالت واحلقائق واألحداث  اجلارية بآنية وبسرعة نقل وتفاعلية وسرعة استرجاع لتقدم هلم األ

ن القارئ من البحث يف مئات الصفحات املنشورة سابقاً،وختطت احلدود لتحظى بصفة وأرشيف الكترونية يمك
الكونية ومساحات ال حمدودة من صفحات ناهيك  عن أا وسيلة متعددة الوسائط حبيث استطاعت تقدمي 

   5."خدمات إذاعية وتلفزيونية وصوال للبث الفضائي احلي
يف الصحيفة االلكترونية ا،إال أن الكتابة خبصائص االنترنت حبد ذا إاأما خصائص الصحافة اإللكترونية ف     

ليس مثل كتابة النص العادي ،وحيب التفكري يف كافة األشكال اليت ميكن استخدامها يف   على شبكة االنترنت
   :فإن خصائص الصحافة املكتوبة تتجلى يفالقصة اإلخبارية حىت تتجاوب مع بعض خصائص االنترنت ،وعليه  
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حيث تستخدم الصحف االلكترونية هذا األسلوب التفاعلي من خالل تكنيك النص املترابط أو  :التفاعلية    
 -معلومات اخللفية-السرية الذاتية - تعريف(الفائق الذي يتضمن وصالت لنقاط داخل املوضوع أو اخلرب املنشور 

 .)موضوعات ذات الصلة-أراء سابقة
اخلدمات اليت تقدمها العمق والشمول، حيث أن هذه الصحف ال ترتبط يقيد حيث تتسم :العمق املعريف    

املساحة كما يف الصحف املطبوعة، فتقدم خدمات إضافية من شأا تقدمي خلفيات لألحداث، وربطها بالقضايا 
 :املتعلقة ا، وتتمثل يف

  .تصفح املوضوعات ذات الصلة باملوضوع الذي يطالعه القارئ -
  .عود إىل ألرشيف الصحيفةإمكانية ال -
  .االطالع على عدد من بعض الطبعات اليت تصدرها الصحيفة كطبعة أولية -

حيث تعد سهولة التعرض أحد أهم عوامل تفضيل الوسائل لدى اجلمهور، لذلك فإن إقبال  :سهولة التعرض    
فهم واستيعاب ما تتوافر عليه من اجلماهري يزداد على الوسائل اليت قل ما جيب أن يبذله ممن جهد جسدي وعقلي ل

 . مواد
ساعة ،بينما ينتظر القارئ يوما كامال للحصول  24وبالتايل تعرض القارئ هلا على مدى  :إمكانية توزيعها    

 1.على عدد جديد من الصحيفة اليومية الورقية
االلكترونية هو الكتاب الذي ميكن التعامل معه بأي من الوسائط  :Ebook  الكتاب االلكتروين - ب

سبات سواء كان ذلك عن طريق نظم مستقلة أو قائمة بذاا كاحلا كاالسطوانات املمغنطة واألقراص املدجمة،
سواء كان الكتاب ناجتاً عن التحويل من املطبوع إىل االلكتروين أو ناشئا عن  الشخصية أو عن طريق الشبكات،

مضافا إليه  ب مقتصرا على النص أو مشتمال على النصوميكن أن يكون الكتا ،الشكل االلكتروين يف األساس
بأنه وسيط معلومايت رقمي يتم إنتاجها عن طريق إدماج حمتوى النص :" ويعرف أيضا 2.إمكانية الصوت والصورة

للكتاب من جانب ، وتطبيقات البيئة الرقمية احلاسوبية  على اجلانب األخر، وذلك إلنتاج كتاب يف شكل 
الورقية االلكترونية االفتراضية على البيئة ملزيد  من اإلمكانات واخليارات اليت تتفوق ا البيئة الكتروين يكسبه ا

                                                             
  .108-105ص مرجع سبق ذكره،  ،الصحافة االلكترونية آمني، رضا عبد الواحد - 1
  .40، ص2012ر، مصر،اموعة العربية للتدريب والنش ،1ط ،املعلومات ودورها يف دعم واختاذ القرار االستراتيجيالسعيد مربوك إبراهيم،  - 2
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والوسائط املتعددة  وإمكانية إضافة الوصالت املهيبة، للكتاب،كإمكانيات اإلسترجاعية للنص، واإلتاحة عن بعد،
  1.إىل غري ذلك

  : مثيالا الورقية باخلصائص التالية  تتميز عن فإا مميزات الكتاب االلكتروينأما    

 .سهولة القراءة بسب إمكانية تلقى املعلومات بسهولة وجتاوبية -

 .إمكانية ختزين عالية مما مسح بانتقال سهل من كتاب على آخر -

 .أي ساعة سهولة نقله من االنترنت وختزينه مباشرة ويف -

 2.رخص مثن الكتاب االلكتروين -

ن أشكال اإلعالم الً متعد تقنية التلفزيون التفاعلي أو التلفاز املتفاعل شك :فاعليالتلفزيون الت -ج
االلكتروين فقد انتشر هذا الشكل يف الواليات املتحدة األمريكية وبعض البلدان األوروبية منذ أواسط التسعينات 

نترنت على شاشة التلفزيون مع الذي يتيح تصفح اال)ملتيميديا هوم بالتفورم(من القرن العشرين ،وباعتماد نظام 
إمكانية التسوق وإجراء عمليات التصويت باإلضافة إىل خمتلف أنواع التسوق وإجراء عمليات التصويت باإلضافة  

  . إىل خمتلف أنواع األلعاب املسلية
  :وقد مجع الدارسون خصائص التلفزيون التفاعلي فيما يلي

 .كل مياثل الواقعجودة الصوت والصورة، والوضوح والنقاء بش -
 .توفري بدائل خمتلفة من الربامج  واألفالم واملواد التلفزيونية ،اليت تليب اهتمامات املستخدم ومتطلباته -
 .مشاركة املستخدم يف العرض والتقدمي ،من خالل التفاعل مع حمتوى القائم باالتصال -
 .دمني، كالرسائل القصرية والربيد االلكتروينتوفري أدوات التواصل والتفاعل بني القائم باالتصال واملستخ -
  .إمكانية حفظ وختزين املواد التلفزيونية، وإعادة مشاهدا يف وقت أخر -
  
  
  

                                                             
  .36ص  ،2008الدار املصرية اللبنانية، مصر،  ،1ط ،الكتب االلكترونيةرامي حممد عبود داود،  - 1
  .مرجع سبق ذكره ، صحيفة املثقف أمنوذجاً... اإلعالم االلكتروينسعد ياسني يوسف، - 2
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  :، االستخدامات والوظائفكات التواصل االجتماعيبش -1.2

 : تطور شبكات التواصل االجتماعينشأة و -1.1.2

أن انتقال  "مانويل كاستلز"ات االجتماعية يف العامل، فكما يرى إن التطور التقين مل يكن مبعزل عن التطور      
الذي يفتقد املركز الواحد يف االجتماع واالقتصاد " جمتمع الشبكة"إىل  "الصناعي التقليدي"اتمعات من النمط 

الذي  Mass Mediaمنط وسائل اإلعالم(والسياسية، حدث بشكل متزامن مع التحول يف علم االتصال من 
 Mass selfإىل منط االتصال الشخصي اجلماهريي ) قل فيه املعلومة من مراكز إىل اجلمعتنت

communication1   

، من 1954إىل عام  االجتماعيةيرجع العديد من املختصني يف احلقل اإلعالمي ظهور مفهوم الشبكات و    
ري من املفهوم احلايل ملواقع التواصل الذي أعطى مفهوما قريبا يف إطاره النظ ،"جون بارنر" االجتماعطرف عامل 
تستخدم لربط عالقات األفراد من  اليتبنوادي للمراسلة العاملية، االجتماعية، أين عرب عن الشبكات االجتماعي

منها ظاهرة الشبكات و االنترنيتبظهور  ماملفهواملكتوبة، ليتطور  االعتيادية الرسائلخمتلف الدول باستخدام 
املشتركة أو النشاطات املشتركة،  االهتماماتمع ذوي  اجتماعيةاحت لألفراد بناء عالقات اليت أت االجتماعية

األفكار و املعلوماتيسمح للمستخدمني بتبادل  "ملف شخصي"أو " بروفايل" مستخدمحيث يكون لكل 
  2 يف إطار شبكام الشخصية االهتماماتوالنشاطات واألحداث و

املفكرين هناك اختالف كبري بني العلماء و نهأ بعد البحث و التنقيب، كتبالن خالل املراجع وونالحظ م     
أوىل  ربدايات ظهوفهناك من يقوم بسرد تواريخ و ،اعيحول نشأة وتطور مواقع وشبكات التواصل االجتم

ب، لباحثني مباشرة إىل ربط النشأة والتطور مبراحل تطور الوييف حني  مييل العديد من االشبكات االجتماعية،
اليت عرفت  2.0 لالنترنيت، ومرحلة اجليل الثاين "1.0الويب "عليه مت التقسيم إىل مرحلتني أساسيتني، مرحلة و

  :االجتماعيةأشهر مواقع التواصل 

                                                             
  181، 183 ، ص2010  للنشر، د بلد النشر،دار فكر وفن  ،1ط ،البديلاإلعالم  شفيق،حسنني  -  1
 جملة، يف تشكيل الرأي العام لدى طلبة اجلامعات األردنية االجتماعيدور شبكات التواصل عبد الكرمي الدبيسي، وزهري ياسني الطاهات،  -  2

  70، ص2013، 1العدد  ،40، الد االجتماعيةو اإلنسانيةدراسات العلوم 
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املرحلة اليت  وهي, ميكن وصف هذه املرحلة باملرحلة التأسيسية للشبكات االجتماعية: املرحلة األوىل*      
البداية التأسيسية للشبكات ومن أبرز الشبكات  ىشهد هذه املرحلة علوت  web 1للويبظهرت مع اجليل األول 

يف أمريكا كأول موقع للتواصل   1995عام  theglobe.comر موقع وظه 1اليت تكونت يف هذه املرحلة
، حيث كانت تركز هذه املواقع على Tripodوموقع  Geacitesاالجتماعي ،مث تاله يف نفس العام موقع 

بط لقاءات بني األفراد للسماح هلم بالتفاعل من خالل  غرف الدردشة ، وتشارك املعلومات واألفكار الشخصية ر
ويف نفس العام ظهرت مواقع كانت دف لربط األفراد من خالل . ،وهو األساس الذي قامت عليه املدونات

مهتما بربط االتصال بني زمالء  www.clssmates.comعناوين الربيد االلكتروين وكان أمهها موقع 
الذي يركز على الروابط غري املباشرة،وامللفات  SixDegrees.comظهر موقع  1998.الدراسة السابقة

وشهدت هذه املرحلة مواقع متعددة  2.الشخصية للمستخدمني ، والرسائل املتبادلة املدجمة ضمن قائمة األصدقاء
 ،"رايز"الذي أنشئ يف كوريا وموقع  1999عام"كايوورلد"وموقع  "اليف جورنال"أشهرها أيضا موقع  من

وأبرز ما ركزت . الذي تبلور اهلدف منه يف تكوين شبكات اجتماعية لرجال األعمال لتسهيل التعامالت التجارية
وعلي الرغم من أا , خلاصة باألصدقاء عليه مواقع الشبكات االجتماعية يف بدايتها هي خدمة الرسائل القصرية وا

وفرت بعض خدمات الشبكات االجتماعية احلالية إال أا مل تستطع أن تدر ربح علي مؤسسيها ومل يكتب لكثري 
 .منها البقاء

يتم وصفها بأا مرحلة اكتمال الشبكات االجتماعية،  وميكن ربطها باملوجة الثانية  :املرحلة الثانية*     
واملقصود هنا أا ارتبطت بتطور خدمات الشبكة، وميكن أن نؤرخ هلذه املرحلة بانطالق أشهر   web 2للويب

وتشهد املرحلة الثانية من تطور  ."الفيس بوك"مث موقع  ،"ماي سبايس"مواقع التواصل احلالية على غرار موقع 
ويتناسب ذلك اإلقبال  العاملية،لشبكات الشبكات االجتماعية علي اإلقبال املتزايد من قبل املستخدمني ملواقع ا

املتزايد مع تزايد مستخدمي اإلنترنت علي مستوي العامل ، وقد جذبت هذه املوجة العديد من املتفاعلني على 
بني التقاطع وسيلة للتواصل و االجتماعيةالشبكات و االجتماعيمستوى العامل، أين تعترب اليوم مواقع التواصل 

                                                             
، العدد 2014، جملة اخلليج إذاعة وتلفزيون، اململكة السعودية، فيفري أرقام ومؤشرات اعي،االجتمشبكات التواصل رحيمة الطيب عيساين،  -  1

  .59، الصفحة 96
-2015األمحر السعودية يف  ، مقال منشور عرب املنظمة العربية للهالل األمحر والصليبشبكات التواصل االجتماعي إبراهيم أمحد عبد الدوي، -  2
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باإلضافة    1حيث تتم التفاعالت على خلفية السياق العاملي، و تتبلور متغرياا على الصعيد احملليالعاملية واحمللية، 
إىل الشبكات االجتماعية اليت ظهرت يف التسعينيات واليت سبق وأشرنا إليها يف املرحلة التأسيسية األوىل لشبكات 

مل تستطع أن حتقق النجاح بني األعوام التواصل االجتماعي، ظهرت جمموعة من الشبكات االجتماعية اليت 
،   ويف السنوات الالحقة ظهرت بعض احملاوالت األخرى ، لكن امليالد الفعلي للشبكات 2001و  1999

اليت حققت جناحا  "Friendster" أين ظهرت شبكة  ،2002االجتماعية كما نعرفها اليوم كان سنة 
، يف النصف الثاين يتم التوافق على شروط االستحواذ مل، لكن 2003إىل حماولة شراءها سنة  "Google"دفع

كمنصة للتدوين، مث حتولت بشكل كامل إىل شبكة  Skyrockمن نفس العام ظهرت يف فرنسا شبكة 
إىل املركز السابع  2008، وقد استطاعت بسرعة حتقيق انتشار واسع لتصل إحصائيات  2007اجتماعية سنة 

ظهر موقع يبلغ عدد مشاهدات صفحاته  2005ومع بداية  ،سب املشتركنييف ترتيب الشبكات االجتماعية ح
األمريكي الشهري ، و يعترب من أوائل و أكرب الشبكات  "يساماي سب"، و هو موقع  "Google"أكثر من 

ماي "و الذي بدأ أيضا يف االنتشار املتوازي مع  "فايس بوك"االجتماعية على مستوى العامل ومعه منافسه الشهري 
بإتاحة تكوين التطبيقات للمطورين ، و هذا ما أدى إىل زيادة أعداد  2007عام  "فايس بوك"حىت قام  "يساسب

    .مليون مشترك 500، و يعتقد أن عددهم حاليا جتاوز بشكل كبري "فايس بوك"مستخدمي 

الباحثني يف عدد من  ت وإن هذه الشبكات أصبحت حمل الدراسة لدى الكثري من الدارسني يف جمال اتمعا     
صبحت وسيلة فعالة أ، واستخدامات املراهقني، حيث ية و اهلوية و رأس مال اتمعات، مثل اخلصوصاملواضيع

تظهر قوا لومات اليت تقوم على تقدميها ، وأداة للبحث تزداد أمهيتها كلما زاد عدد املعو االجتماعي،للتواصل 
  2 .من خالل ارتفاع عدد املسجلني فيها

وتقوم الفكرة الرئيسية للشبكات االجتماعية، على مجع بيانات األعضاء املشتركني يف الشبكة، ويتم نشر هذه     
البيانات علنا على الشبكة حىت جتمع األعضاء ذو املصاحل املشتركة والذين يبحثون عن ملفات أو صور اعتمادا 

مواقع فعالة جدا يف تسهيل احلياة االجتماعية بني  على صالحيات اخلصوصية اليت متنحها للزوار، وتعمل كشبكة
وبعد طول سنوات جمموعة املعارف و األصدقاء، كما متكن األصدقاء القدامى من االتصال مع بعضهم البعض، 

الصورة والفيديو، وتبادل الصور وغريها من اإلمكانات اليت توطد م أيضا التواصل عند طريق الصوت ووميكنه
                                                             

  59مرجع سبق ذكره، ص ،أرقام ومؤشرات االجتماعي،شبكات التواصل ب عيساين، رحيمة الطي -  1
  41، ص 2010 دار مشس النهضة، األردن، ،1ط،اثر الفيسبوك على اتمعفضل اهللا وائل مبارك خضر،  -  2
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ية بينهم، و هناك آالف من املواقع اليت تعمل على الصعيد العاملي و هناك شبكات ال تبحث عن العالقة االجتماع
و تقيد الدخول " Beautiful people" اجلماهري العريضة، إمنا حتدد الدخول جلمهور ضيق كما يفعل موقع

  1للموقع لتجعله أكثر انتقائية أو خنبوية

  :مفهوم شبكات التواصل االجتماعي -2.1.2

االتصال، وحتولت إىل وسيلة للتواصل وم بصمة واضحة يف جمال اإلعالم وشكلت مواقع التواصل االجتماعي الي   
التواصل بني األفراد يف مجيع أحناء لعاملي، حيث قدمت سبال للتقارب وحظيت باالنتشار الواسع على الصعيد ا

يلي  قبال عليها كثيفا من قبل األفراد يف اتمع و فيماواألفكار ما جعل اإل ءالعامل و حتولت إىل وسيلة لتبادل اآلرا
 :نتطرق ملاهية شبكات التواصل االجتماعي

نه استعري للداللة على ظاهرة اتصالية أ، إال تماعية قدمي عرف يف علم االجتماعإن مفهوم الشبكات االج      
، وذلك تعبري عن سعي "بطبعه اجتماعيكائن "اإلنسان، بكونه  :عرف الفالسفة قدمياحيث  2اجتماعية جديدة 

الفرد الدائم أن يكون ضمن نسق عام أي ضمن مجاعة معينة، تكفل له حاجة التواصل مع الغري، و أي مفهوم 
 3"االجتماعيشبكات التواصل "جديد يطرح عليه يف إطار هذه الفكرة سيتسم بالقبول يف وسطه، وهذا ما حققته 

 زاهر راضي حيث ذهب ،املكفرين حول املصطلحاملقدمة من قبل الدارسني وريفات ويتضح ذلك من خالل التعا
منظومة من الشبكات االلكترونية اليت تسمح للمشترك فيها  على أا شبكات التواصل االجتماعي: " لتعريف

بإنشاء موقع خاص به ، ومن مث  ربطه عن طريق نظام اجتماعي الكتروين مع أعضاء آخرين لديهم اهتمامات 
شبكات التواصل االجتماعية هي جمموعة :""كيالن أندرياس وهلنني ميخائيل"تعريفجند كما  4".هلويات نفسها ا

كوسيط للتواصل مع اآلخرين يف  من الوسائل االلكترونية اليت تستخدم احلاسب اآليل والبتوب واهلاتف احملمول
  5.راء واملعلومات والصور و أألخبار شكل شبكة اجتماعية متثل جمتمع افتراضي يتم من خالله تبادل اآل

                                                             
، رساللة ماجيستري، جامعة امعينياستخدام شبكات التواصل االجتماعي و عالقته بالشعور بالوحدة النفسية لدى الطلبة اجل مرمي مراكشي، -1

  57 ص، 2013بسكرة، منشورة، 
  53املرجع نفسه، ص  - 2

3 - Danah m. Boyd, Nicole B.Ellison , Social network sites; Definition , history and scholar 
ship , ، مرجع سبق ذكره13ص   

  .119، ص 2015، األطلس للنشر واإلنتاج اإلعالمي،ب د، 1ط،اإلعالم والفضاء االلكتروين صالح عبد ايد، ميىن عاطف، - 4
  .149،ص 2017، اموعة العربية للتدريب  والنشر، د ب، التدريب عن بعد بوابتك ملستقبل أفضلمدحت حممد أبو النصر ، - - 5
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هذه الشبكات من جمموعة من الفاعلني الذين يتواصلون مع بعضهم ضمن عالقات حمددة مثل  وتتكون    
صداقات، أعمال مشتركة أو تبادل معلومات وغريها، وتتم احملافظة على وجود هذه الشبكات من خالل استمرار 

  .تفاعل األعضاء فيما بينهم
تسمح لألفراد  االنترنيتمواقع الشبكات االجتماعية هي خدمات عرب شبكة  2007"يد وإليسونبو"وحسب 

  :ـب
  .بناء شخصية عامة أو شبه عامة من خالل نظام حمدد  -
  .توضيح الئحة خاصة باملستخدمني الذين يشاركوم االتصال -
  1خالل نفس النظام عرض واجتياز قائمة االتصاالت اخلاصة م والقوائم اخلاصة بآخرين  -

جمتمعات افتراضية تسمح للمستخدمني بالتواصل مع اآلخرين كما تعد ": وتعترب شبكات التواصل االجتماعي     
فضاءات تسمح لألفراد بالتواصل مع « :كما تعرف أيضا على أا .2" فضاء لنداء واستقطاب جمموعة واسعة

املعلومات واألفكار، كما تشكل أدوات ومواقع التشبيك  مجاعات األصدقاء ودعوة اآلخرين للمشاركة وتبادل
  3» االجتماعي خلفيات جتارية تستخدم يف اإلعالنات والتسويق وغريها

لقد أصبحت الشبكات االجتماعية هي البديل املاثل ألنشطة املاضي التقليدية، وحالة تفاعل جمتمعات اليوم      
فقد صار اليوم العديد من  .على النظام االتصايل بدرجة الفتة للنظرمع البيئة واتمع احمليط هي اليت تسيطر 

الشباب واملراهقني يقضون وقتا طويال يف التفاعل مع بعضهم عرب وسائط التواصل االجتماعي األمر الذي ساهم 
يف إكسام فهم ثقايف أفضل وصفات قيادية أقوى، من ناحية أخرى فقد استطاعت أدوات التشيك االجتماعي 
من جتاوز الفهم السائد هلا، وكذا األدوار اليت أنشأت هلا باألساس وصارت تلعب أدوار أخرى أكثر نضجا 

وسائل إعالمية واتصالية ترمي لتحقيق أهداف ذات أبعاد  اىل ووعيا، فتحولت من جمرد وسائل للتواصل العادي
  4 نتشارها واستقطاا مجاهري واسعةخمتلفة سياسية، واجتماعية وحىت إنسانية، وهو ما ساهم يف توسعها وا

  
                                                             

  47، ص سبق ذكره مرجع ،االجتماعية العالقاتيف  تأثريهاالجتماعية و  تالشبكااستخدام مواقع مرمي نومار نرميان،  - 1
2  - Eric Karjalutob, A primer in social media (examining the phenomenon its relevance 
premise and risks), Samash Lab edition, 2008 Canada P 4 
3  - John Jonstch, L’ers Talk Social Media for small Business, version 2, Office Live small 
Business, P4. 
4 - Antony Mayfiels, What is social media?, version 2, I crossing edition, 2008, P6 
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  :االجتماعيشبكات التواصل  استخداماتوظائف و -3.1.2

عصر إعالمي اتصايل جديد وطرق تفاعل جديدة بني البشر،  االجتماعينتج عن ظهور شبكات التواصل        
ومية بشىت ا يف استخداماتنا اليالتقنية إىل احلياة اإلنسانية نظرا لتغلغلهالوسيلة و فقد جتاوزت هذه األخرية حدود

السياسية واالقتصادية وسنقوم يف هذا العنصر بتقسيم جماالت استخدام شبكات التواصل ااالت االجتماعية و
  البعد السليبالبعد اإلجيايب و: اعي إىل بعديناالجتم

  :شبكات التواصل االجتماعيالبعد اإلجيايب الستخدامات  :األولاجلانب 

وهو االستخدام األكثر شيوعا، ولعل الفكرة األوىل لشبكات التواصل  :ات االتصالية الشخصيةاالستخدام - 1
االجتماعي اليوم كانت دف التواصل الشخصي بني األصدقاء يف منطقة معينة أو جمتمع معني، و هذا اهلدف 

ها ، وعلى مستوى ى مستوى اخلدمات اليت تؤديموجود حىت اآلن بالرغم من تطور الشبكات االجتماعية عل
الصور تماعية اخلاصة تبادل املعلومات وامللفات اخلاصة والربجميات وميكن من خالل الشبكات االجالتقنيات و

 إنالرغبات غالبا وومقاطع الفييديو كما أا جمال رحب للتعرف و الصداقة وخلق جو ممتع يتميز بوحدة األفكار و
  1.لمية مستويام العو أماكنهمو أعمارهماختلفت 

التطور يف مراجعة استراتيجياا وتقومي بدأت اتمعات والدول اليت تسعى للتقدم و: االستخدامات التعليمية - 2
مكانة على  وإجيادل العمل على النهوض مبجتمعاا الضعف فيها من اجائها من خالل حتليل نقاط القوة وأد

جيل قوي وقد أدى  إلعدادالتربوية  األنظمةمبراجعة  وىلاألاالهتمام فكان العمل و ،اإلنسانيةة احلضارة خارط
طريقة للتعليم و التدريب متكن املستخدم من احلصول على  بأنهالتعليم االلكتروين الذي يعرف  إىلذلك للتوجه 
 ل االتصاالت التفاعلية بطريقة متزامنة عن بعد اعتمادا على التعليم الذايتمكان من خال وأيوقت  أياملعارف يف 

  2 .و التفاعل

وسائل  أهمااللكتروين،  اإلعالم أشكالوتعد شبكات التواصل االجتماعي باعتبارها مظهرا وشكال من      
 تعزيزاملعارف حيث تلعب دورا يف خدمني من احلصول على املعلومات واملستوتقنيات التعليم متكن املتابعني و

ومة التعليمية من يف املنظ األطرافعي هلا من خالل مشاركة كل الطابع االجتمابإضافة اجلانب والعملية التعليمية 
                                                             

  68، ص2014دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن،  دط، ،مواقع التواصل االجتماعي والسلوك اإلنساينعبد الرمحان بن إبراهيم الشاعر،  -  1
  95، ص2015دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن،  ،1ط ،ة وشبكات التواصل االجتماعيالعالقات العامحسني حممود هييت،  -  2
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استخدام  أنفقط، حيث  املقرراتعدم االقتصار على تقدمي أمور وطالب و مدير للمدرسة ومعلمني وأولياء
من التواصل خارج أوقات  األفراداالتصال التعليمي، فيمكن الجتماعية يزيد من فرص التواصل والشبكات ا
خلجول فرصة التواصل و الفروق الفردية ويكسب الطالب ا مراعاةمما يوفر جوا من  ،مجاعيا آوديا الدراسة، فر

   .1الرأي املناقشة وإبداء

ذلك أن الكثري من الطالب اليوم يعملون على استحداث جمموعات واسعة من خالل شبكات التواصل     
املنتديات للنقاش واجناز ل غرف الدردشة واصل فيما بينهم ورفقة مدرسيهم وكذا استغالاالجتماعي للتو

ألنه هناك الكتب االلكترونية وحتميلها، باإلضافة الواجبات املرتلية وتبادل املعارف واخلربات العلمية وامللفات و
ان ام اليت ختص مواضيع التعليم، والطالبات الذين يستخدمون الشكات االجتماعية يف نقاشعدد من الطالب و

  .2تعمل على دعم العالقات التعليمية بني األشخاص داخل هذا الفضاء  األخريةهذه 

 أن إىلالبعد عن االجتماعية ات بسبب االنعزالية يف التعليم وولقد واجه التعليم االلكتروين العديد من االنتقاد    
بعد ظهور شبكات  الثقة له خاصة مفاهيم التعليم االلكتروين وأعاد الذي غريو Web2جاء اختراع اجليل الثاين 

 National األمريكيةفلقد سجلت رابطة هيئات املدارس القومية بالواليات املتحدة  ،التواصل االجتماعي

School Boards Association  يستخدمون هذه  األمريكيةمن طلبة املدارس  % 60 أنيف تقرير هلا
، و يف نفس السياق يف واجبام املرتلية هم يتحدثونمن  % 50من وأكثرللتحدث يف مواضيع تعليمية   األخرية

االشباعات ام أساتذة جامعة دمشق لالنترنت واستخد: بعنوان "بارعة محزة شقري"أثبتت دراسة الدكتورة 
ع احلصول على ملدة ساعتني يف اليوم بداف االنترنتجبامعة دمشق يستخدمون  األساتذةأن معظم  احملققة منه
   3 .عمل البحثي وتطوير املنهج التعليميالدراسات الالزمة للالبحوث و

يعملون على تبادل األفكار نالحظ اليوم أن شبكات التواصل االجتماعي مل تعد مقتصرة على أشخاص فقط و     
أيضا اإلقبال من طرف املؤسسات  ازدادصادر فلقد املالبحث عن األخبار واملعلومات واخلربات واملواد التعليمية وو

املواد التعليمية من خالل مواقع خاصة هلا تنشر املعلومات وصفحات و إنشاءة والعمومية على التعليمية اخلاص

                                                             
  68عبد الرمحان بن إبراهيم الشاعر، مرجع سبق ذكره، ص -  1
  346، ص2013داري اليازوردي العلمية للنشر والتوزيع، األردن،  دط، ،اإلعالم واملعلومات واالنترنتنظر عامر إبراهيم القندجلي، ا - 2
  96مرجع شبق ذكره ص ،العالقات العامة وشبكات التواصل االجتماعي حسني حممود هييت، - 3
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الباحثني ملوادهم التعليمية من مقاالت وكتب الكترونية إتاحة بعض األساتذة والوسائط التعليمية فضال عن 
  .لكترونية حىت بروابط الكترونية تسمح بتحميلها بصيغ ا أووحماضرات على صفحام الشخصية 

منافسا  أنواعهاأصبحت شبكات التواصل االجتماعي  اليوم على اختالف  :استخدامات إعالمية إخبارية - 3
 األخبارنقل  إمكانية أتاحتفلقد  ،السبق الصحفيماهريي التقليدية يف نقل احلدث وواالتصال اجل اإلعالملوسائل 

، اإلعالمي واإلخباريه بعيدا عن الرقابة سرعة النشر وبصياغة املرسل نفس األساسيةحال حدوثها من مصادرها 
غري  أومن مبالغات مقصودة  إليهانتيجة ما يضاف  اإلعالميةإال أن هناك من يطعن أحيانا يف قوة ومصداقية املادة 

  1 .العام الرأيتسييسه بغرض التأثري يف  أوتدويله  أومقصودة لتهويل اخلرب 

فيها  االذين وجدو األفرادات التواصل االجتماعي مقصدا للعديد من أصبحت شبك: استخدامات سياسية - 4
الرأي والتعبري وغياب حرية  إتاحةمتنفسا للتعبري عن آرائهم السياسية اليت ال يستطيعون اجلهر ا خاصة مع ميزة 

 أنواقع من امل اإلحصائياتوكذا العديد من  واألحباث السيطرة فلقد أظهرت العديد من الدراساتالرقابة و
 ،وسيلة حلشد اجلماهري والتحركات املعارضةاسي والسيللعمل  ت التواصل االجتماعي تعد وسيلة وأداةشبكا

الدور الرئيس الذي لعبته شبكات التواصل و 2011خالل أحداث الربيع العريب ميكن توضيح ذلك من و
الكثري من  وأعربتسياسي  إىلتماعي املواقع من اجول اجتاه استخدام هذه الشبكات واالجتماعي فيها، أين حت

دام بشأن استخدامهم هلا رفع درجة الوعي يف بل أنعلى مستخدمي هذه املواقع  أجريتالدراسات اليت 
وال يقتصر دور شبكات  ساعدهم على التنسيق فيما بينهم للقيام حبركات احتجاجيةاحلركات االحتجاجية و

التأثري أيضا يف جمال التسويق السياسي ويتعدى الستغالله  ا فقط وإمنااعي يف اال السياسي هنالتواصل االجتم
و  face book موقعي  أنحيث أثبتت دراسة  ،فاعلة جدا وحيوية يف احلمالت االنتخابية أدواتعلى 

twitter   يف  2008أدوات فاعلة جدا وحيوية يف احلمالت االنتخابية من خالل الدور الذي لعباه عام يف
بري اتصايل خ إىلقام كل مترشح باستثمار التأثري املتزايد هلذه التقنيات االتصالية لتتحول  أين األمريكيةات االنتخاب

 أجراهايف دراسة خري دليل على ذلك و "باراك اوباما"وكانت محلة  األمريكيالعام  تواصلي بني املترشح  والرأي
BOZKURT  على محلة استفتاء  أثناءعلى الناخبني للكشف عن مدى تأثري وسائل التواصل االجتماعي

                                                             
  68ص مرجع سبق ذكره، مواقع التواصل االجتماعي والسلوك اإلنساين، عبد الرمحان بن إبراهيم الشاعر، - 1
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من الناخبني اعتمدوا على االنترنت  % 78.8 أنأظهرت الدراسة  2010يف  التعديالت الدستورية يف تركيا
   1لتلقي معلومام يف الشؤون السياسية

 إىلتعدى على الناخبني بل  ض السياسي والتأثريومل يقتصر دور وسائل التواصل االجتماعي على التحري      
شريهان " أجرافقد أظهرت دراسة  ،اإلنسانمحاية حقوق  يف نشر و تدعيم ثقافة املواطنة وممارسة دور مهم 

حرية التعبري كحق من حقوق املدونات االلكترونية و"بعنوان  2008عام  "شريين كدواين"و "توظيف
تدعيم ثقافة لقوة والفاعلية للقيام بنشر وونات االلكترونية تتمتع باأن شبكة االنترنت وخاصة املدة "املواطن

توفري بيئة مالئمة املواطنة على املستويات املختلفة عن طريق قدرا على نشر املعلومات و تداوهلا مما يفتح الطريق ل
 ذيعب دورا انطالقا مما سبق فان شبكات التواصل االجتماعي يف االستخدامات السياسية تل. التعبريحلرية الرأي و

  خرى حيث أالفئات االجتماعية من جهة قرار من جهة ويوصل صوت األفراد وصناع الن خيدم احلكومات وحدي

  :يوفر للحكومات و صناع القرار فرصا -أ

  الترويج لالجنازات السياسية لكسب دعم املواطنني -
  اجلديدة خيفض تكاليف املشاريع اجلديدة اإلعالماالعتماد على وسائل  -
  تقدمي التصرحيات و الظهور احلي و اآلنية يف تقدمي املعلوماتاملساعدة على  -
  :اآلخرين األفراديف حني يوفر للفئات االجتماعية و  - ب
  األقلياتاالهتمام بالنشر البديل الذي يتعامل مع آراء  إمكانية -
  الراسخة يف اتمعالسائدة واألفكار التعبري عن اجتاهات واملعتقدات و -
  االتصال اجلماهريي التقليديةاإلعالم وو املوضوعات اليت مش من طرف وسائل اآلراء  إظهار -
  التقليدية  اإلعالمالتصدي للهيمنة من وسائل  -
  االتصاليةاإلعالمية واملشاركة يف العملية   -
   2التضامن ضد سلبيات النظام السياسيحشد الدعم و -

                                                             
   101، 97ه، ص ، مرجع سبق ذكرالعالقات العامة وشبكات التواصل االجتماعيانظر، حسني حممود هييت،  - 1
   101، 97، ص املرجع نفسهانظر،  - 2
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اهليئات ي اليوم من قبل خمتلف املؤسسات ول االجتماعيتم استخدام شبكات التواص :استخدامات مؤسساتية - 5
منها تسهيل  :يدةالعتبارات عدأواسط الفئات االجتماعية املختلفة وانتشارها الواسع يف ميزاا التقنية ونظرا مل

مراكز املعلومات باالعتماد على شبكات التواصل تقوم املكتبات و :اآلخر مثل إىللوصول عملية التواصل و
للمؤسسات  باإلضافةعي للتواصل مع املستخدمني الفعليني واحملتملني للمكتبة لتوسيع نطاق خدماا االجتما

لى نشاطاا وخدماا اجلمهور من خالهلا للحفاظ ع رأياحلكومية املختلفة اليت تعمل على احلصول على 
شبكات لربط عالقات توجه أصحاب املؤسسات اخلاصة و رجال األعمال الستغالل هذه الكما  .تطويرهاو

العمالء يف معامالت البيع والشراء واستغالهلا لعرض اخلدمات و تقدمي اإلعالنات أيضا إليصال اخلدمات جلمهور 
  1املستخدمني 

الدعوة مع اآلخرين على واصل االجتماعي الفرصة للتواصل وقدمت شبكات الت :االستخدامات الدعوية - 6
الكثري من الدعاة صفحام اخلاصة ومواقعهم الثرية، وهو انتقال  نشأم، وأدياناأعراقهم وو أجناسهماختالف 

جتماعية تفوق التواصل املباشر و تتميز الدعوة عن طريق الشبكات اال أنظمةاجيايب للتواصل االجتماعي يف ظل 
  . 2ا األخر إلقناع األفكارسالسة توصيل لتكاليف وتوفري اجلهد وابالسهولة يف االستخدام والتواصل و

باتت شبكات التواصل االجتماعي تضطلع  بدور مهم جدا يف اتمع اليوم  :االستخدامات االجتماعية - 7
أساسية يف التغيري االجتماعي نتيجة الفضاء  عادات وسلوكيات خمتلفة وأداة إكسامو األفراد تنشئةيعمل على 

تنمية التأثري والتأثر واكتساب خربات خمتلفة و ه وإمكانيةعرب ،األنشطةالتفاعلي الذي تتيحه لألفراد للقيام مبختلف 
 األفراد أنالعديد من الدراسات اليت قام ا الباحثون يف هذا اال  أكدتحيث  .روح املسؤولية الذاتية

 أكدتاحترام الذات حيث عن ذوام وزيادة الثقة بالنفس ويستخدمون شبكات التواصل االجتماعي للتعبري 
ما يسمى املساحات من  لألفرادشبكات التواصل االجتماعي تتيح  أن PEISKER" 2011زكر بي"دراسة 
شبكات التواصل االجتماعي هلا القدرة  أن تعبري من خالل خاصية التفاعلية والتشاركية اليت تتيحها وأكدتاجل ال
 .التغيري بشكل ناجح يتوقف على معرفة وفهم قدرات اتمعات إحداثعلى 

   

                                                             
  346ص مرجع سبق ذكره،، اإلعالم واملعلومات واالنترنت انظر عامر إبراهيم قندجلي، - 1
  69ص مرجع سبق ذكره، مواقع التواصل االجتماعي والسلوك اإلنساين، عبد الرمحان بن إبراهيم الشاعر، - 2



 

 

 

149 

سيلة للتخلص ة عن كوا وفهي بعيد لألفرادالتسلية ضرورة تؤثر يف البعد االجتماعي  إىلا تعد احلاجة كم     
القواعد من خالل التسلية مع اآلخرين، لإلنسان وتعليمه األدوار ومن التوتر تعترب وسيلة لتعزيز البعد االجتماعي 

لترفيه من خالل  اخلدمات اليت تقدمها عرب خمتلف اتماعي جماال خصبا للتسلية وتعترب شبكات التواصل االجكما 
العديد من األلعاب اليت توفرها تطبيقات موقع وYOUTUBE"اليوتيوب "كخدمات  أنواعها

FACEBOOK االلكترونية املتعددة األلعاب إىل إضافة.  

يف تقدمي فرص  ن شبكات التواصل االجتماعي اليوم تعد سباقة من بني مجيع الوسائلإفضال عما سبق فو       
املساعدة، مثل محلة لإلعانة ومحالت خمتلفة  إطالقالتكافل االجتماعي حيث نالحظ توافد وتسابق املستخدمني يف 

اليت قام ا جمموعة من الشباب املصري يف ا على احملتاجني يف عيد األضحى وآالف خروف لتوزيعه 7000شراء 
  .دة و التعاون عرب هذا الفضاء م وغريه من مظاهر املساع2008عام  األضحىعيد 

يتمحور استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف اجلانب التجاري يف جمال : االستخدامات التجارية - 8
شبكات التواصل االجتماعي على اختالف  إلدماجالشركات التجارية لتسويق حيث عمدت معظم املؤسسات وا

ة حية وكذا العمل على تسويق صور إعالنااعتماد عليها يف لال باإلضافة ،واستراتيجياا التسويقية أنواعها
ذا العمل على كيت حيملها املستخدم عن املؤسسة واملنتجات والتعرف على الصورة الللمؤسسة وترويج منتجاا و

أن هذه  السيئ منها لدى اجلمهور إذالغموض منها وتصحيح التصور  إزالةتطويرها وحماولة تدعيم هذه الصورة و
الوصول أفراد اتمع والعالقات العامة يف الشركات التفاعل مع  الختصاصيالشبكات االجتماعية تتيح ملواقع وا

يتعرض له اجلمهور مما  أنبسهولة الستطالع آرائهم بشكل عفوي بعيدا عن التصنع و احلرج الذي ميكن  إليهم
اعتماد ذلك يف تصميم هم ومنتوجام ورة احلقيقة لشركتميكن اختصاصي العالقات العامة من معرفة الصو

  .رسائلهم االتصالية

اعتماد الشركات على مواقع التواصل االجتماعي لتسويق منتجاا وصورا مكنها من استهداف  أنكما       
شبكات التواصل االجتماعي  تأثريجهد وتكلفة مادية مقارنة بالطرق التقليدية ومل يتوقف  بأقلالتجمعات البشرية 

خري مثال أصبح يعرف باقتصاد االنترنت وما  إىلد استعمال املؤسسات والشركات التجارية هلا فقط بل ختطاه عن
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ما يعرف  إطاريف البورصة يف  أسهمهاعندما قامت بطرح FACEBOOKعلى ذلك ما قامت به شركة 
  .1مليار دوالر  05عملية من نوعها يف جمال اقتصاد االنترنيت قدرت ب  بأكرب

  :لبعد السليب الستخدامات شبكات التواصل االجتماعي ا :ب الثايناجلان

جماالت متنوعة اجيابية لشبكات التواصل االجتماعي ال ينفي عدم وجود إن وجود استخدامات كثرية و     
ضا منها بع يتعدياملنظومة االجتماعية ككل قد لألفراد واتمع وسلبية  تأثرياتاستخدامات سلبية ينتج عنها 

الدراسات على النتائج  فلقد أكدت العديد من للمجتمعاتاالجتماعي تشكيل خطورة كبرية دد البناء القيمي ول
اإلشارة حناول واملواقع و الشبكات االجتماعية االلكترونية ء استخدام و تبين هذه التقنيات واملخاطر وراالسلبية و

  :2فيما يلي اليها
اليت تؤدي أهم مقومات السلوك االجتماعي وبط االجتماعي اللذان يعدان من غياب املسؤولية االجتماعية و الض -
  :إىل
  .األحداثاملبالغة  يف نقل نشر اإلشاعات و -
  .اآلخر الرأيالنقاشات اليت تبتعد عن االحترام املتبادل و عدم تقبل  -
  .امللفات دون فائدةإضاعة الوقت يف التنقل بني الصفحات و -
  .وعن مشاركتهم يف الفعاليات اليت يقيمها اتمع األسرياهقني عن واقعهم املرعزل الشباب و -
  .تضيع اهلويةاألم وتضعف لغتنا  أنظهور لغة جديدة بني الشباب من شاا  -
  .مادية أضرار معنوية ونفسية و إىلانعدام اخلصوصية الذي يؤدي  -

ن االستعمال الغري واعي وغري سليم لشبكات العديد من الدراسات على املخاطر اليت تنتج ع أكدتكما     
إحدى مواقع الواب  أجرااتمعات، ففي دراسة األفراد والتواصل االجتماعي و الذي من شأنه تدمري حياة 

- 2009شخص خالل عامي  500انه تكرر حالة طالق  أكدتاملتخصصة يف حاالت  الطالق يف بريطانيا 
من دعاوي  املرفوعة، ناهيك عن  %33يف الطالق يف  األساسيهو السبب  الفيسبوك أنو اليت برز فيها  2011
  3األسريةانقطاع العالقات االجتماعية وايار الثوابت زيادة العزلة واإلدمان واالكتئاب ومشكلة 

                                                             
  ،السعودية ،95جملة التنمية اإلدارية، العدد شبكات التواصل االجتماعي توجهات االقتصاد و اإلدارة؟،هل تغري نظر، مروى حممد عيد، ا- 1

   40، ص2012
  69ص مرجع سبق ذكره،، مواقع التواصل االجتماعي والسلوك اإلنساين عبد الرمحان بن إبراهيم الشاعر، - 2
   104ص مرجع سبق ذكره،، اصل االجتماعيالعالقات العامة وشبكات التو انظر، حسني حممود هييت، - 3



 

 

 

151 

  استخدام شبكات التواصل االجتماعي يوضح جماالت):4(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خمطط تلخيصي من تصميم الباحثة: املصدر                                                                     

                                    

:جمال اجتماعي  
  استخدامات اتصالية تواصلية  -
  استخدامات تعليمية،معرفية  -
  استخدامات ترفيهية -
  استخدامات إعالمية إخبارية -

إستخدامات شبكات التواصل 
 االجتماعي

البعد اإلجيايب الستخدامات 
 شبكات التواصل االجتماعي

البعد السليب الستخدامات 
 شبكات التواصل االجتماعي

االستخدام الغري واعي وعدم وجود 
رقابة وضبط اجتماعي على 

  :خدام واالستهالك ينتجاالست

  إضاعة الوقت -

  العزلة االجتماعية -

  أضرار جسدية وصحية -

  أضرار معنوية -

  عدم تقبل اآلخر -

  اإلدمان واالكتئاب -

  اندثار اهلوية -

:جمال سياسي  
  :استخدامات فردية -1
  حركات احتجاجية -
  املشاركة السياسية -
  بريإبداء الرأي وحرية التع -
سياسية (استخدامات مؤسساتية  -2

  )وحكومية
الترويج لالجنازات السياسية  -

  واحلكومية
  احلمالت السياسية -

:دعويمجال   
دعوة دينية -1  

دعوة فكرية أيديوجلية -2  

:مجال تجاري  
استخدام فردي يف التسوق والتعرف  -

والعالمات التجارية  على املنتوجات
  واملؤسسات

استخدام مؤسسايت تروجيي وتسويقي  -
  للمؤسسة والعمل على صورا الذهنية
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 :الصفحات و خصائص املوقع سبوكالفي -2.2

  : وتطور املوقع نشأة -1.2.2
التابع جلامعة  "فيش ماش"وقع لنشأة وتطور فكرة موقع الفيسبوك كنتاج غري متوقع مل األوىلتعود البدايات       

عندما كان طالبا يف السنة الثانية، ووفقا ملا نشرته  2003عام  "مارك زوكربورغ"والذي قام بابتكاره " هارفارد"
 ورواد ويقوم زوار األشخاصيستخدم صورا موعة من  "فيس ماش"فان موقع  "هارفارد كرميسون"صحيفة 

اجلامعة بفعل اامات موجهة هلم  إدارةاملوقع من قبل  أغلقلكن سرعان ما  ةاملوقع باختيار الشخص األكثر جاذبي
" زوكربورغ"الثاين من العام الدراسي نفسه قام  فيف النصصور اخلاص بالطلبة يف اجلامعة، وواستغالل دليل ال

  1.امعة فقط اجلوكانت العضوية يف املوقع حينها مقتصرة على طلبة  2004بتأسيس موقع الفيسبوك يف نوفمرب 
وصورهم  أخبارهمومتكينهم من تبادل  "زوكربورغ"مالء مقتصرة على مجع ز األساسيةوكانت فكرة املوقع       

 أصدقائهمل مشل  وإمنا األخبارينشر  أو اإلعالناتيكون موقعا جتاريا جيتذب  أن إىلوآرائهم ومل يعتمد يف تصميمه 
لقي املوقع رواجا بني طلبة اجلامعة واكتسب شعبية واسعة فيما  افرصة التواصل فيما بينهم، وسرعان م وإتاحة
وطلبة مدارس ثانوية  أخرىت الذي شجعه على توسيع قاعدة املنخرطني يف املوقع لتشمل طلبة جامعا األمربينهم، 

ام الثانوية حىت ع املدارسوقع مقتصرا على طلبة اجلامعات واستمر املعلى احلياة اجلامعية و يسعون للتعرف
كانت النتيجة نقلة نوعية يف كل من يرغب يف استخدامه و أماميفتح الباب  أن "زوكربورغ"قرر  أينم 2006

ليون م 40من  أكثر إىل 2006مليون مستخدم يف شهر ديسمرب من عام  12إذ ارتفع من  2عدد مستخدميه 
املربجمني ليقدموا خدمات  أماموقع قرر أيضا أن يفتح أبواب امل نفسه الوقت م، ويف 2007مستخدم مع بداية عام 

كان من و يدخل يف تعاقدات مع معلنني يسعون لالستفادة من قاعدته اجلماهريية الواسعة، أنجديدة لزواره، و 
الطبيعي أن يلفت النجاح السريع الذي حققه املوقع أنظار العاملني يف صناعة املعلومات، فمن ناحية بات واضحا 

االجتماعي عرب االنترنت ينمو بشكل هائل، و يسد احتياجا هاما لدى مستخدمي أن سوق شبكات التواصل 
  .يف هذا اال بشكل كبري "يسبوكف"ومن ناحية أخرى جنح موقع  ،االنترنت خاصة من صغار السن

 23وعمره  "ورغزوكرب"عرضا لشراء موقعه مببلغ مليار دوالر إال أن  "ورغزوكرب"كانت النتيجة أن تلقى و    
أنه جاء بعد ن أن يندم على هذا الرفض، خاصة وتوقع كثريوو .اما، فقط فاجأ كثريين من حوله برفض العرضع

                                                             
 16/6/2015، تاريخ الولوج WWW.Arb600.comمتاح على الرابط ،موقع الفيسبوك وقصة جناحهأمحد جعيد،  - 1
  182، ص2011 التوزيع، األردن،،  دار وائل للنشر و1ط ،اإلعالم اجلديد والصحافة االلكترونيةالرزاق دليمي،  عبد -2
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، بشراء ''روبرت مريدوخ''اليت ميتلكها املليونري االسترايل  ،"نيوز كوربوريشن"عام واحد فقط من قيام شركة 
 "ورغزوكرب"أما سبب رفض . يون دوالرمل 580هو موقع للعالقات االجتماعية، مببلغ و ،"ماي سبايس"موقع 

حسبما قال يف مقابلة مع صحيفة و ،هلذا العرض فريجع إىل أنه رأى أن قيمة شبكته أعلى كثريا من املبلغ املعروض
و أضاف أن عملية ". رمبا مل يقدر كثريون قيمة الشبكة اليت بنيناها مبا تستحق"الربيطانية فإنه  ''فاينانشيال تاميز''

إذا استطعنا أن حنسنها قليال لعدد كبري من الناس فإن هذا سيكون له أثر بني الناس ذات أمهية بالغة، وال االتص
  .1أثبت واقع احلال أنه كان حمقا يف رفضه هذا العرضو". اقتصادي هائل على العامل كله

لة إىل قناة تواصل بني وقد حتول املوقع من جمرد مكان لعرض الصور الشخصية والتواصل مع األصدقاء والعائ     
اتمعات اإللكترونية ومنرب لعرض األفكار السياسية وتكوين جتمعات سياسية الكترونية عجزت عنها أعىت 

وكذلك لتصبح قناة تواصل تسويقية أساسية تعتمدها اآلالف من الشركات  رض الواقعأاألحزاب الفعلية على 
الصحف اليت  اعتمدت على اتمعات االلكترونية لنقل األخبار الكبرية والصغرية للتواصل مع مجهورها، وكذلك 

والترويج  لكتاا وغريها من وسائل اإلعالم ليتعدى موقع الفيسبوك وظيفته االجتماعية إىل موقع تواصل متعدد 
إىل قرابة نصف مليار مشترك، وليصبح مستقبال أكرب جتمع  2013األغراض ، وأن يصل عدد مشتركيه يف 

 2.ين بشري على وجه األرضالكترو

  :  بوكالفيس موقع مفهوم  -2.2.2

الشبكة العنكبوتية وتكنولوجيا  أتاحتهاالشبكات االجتماعية اليت يسبوك هو عبارة عن أحد املواقع والف   
على تبادل التعارف ويساعدهم و العالقات يف فترات قصرية،و االتصال احلديثة، يعمل على تكوين الصداقات

مشاركتها  وإمكانيةالتعليق عليها واإلعجاب ا وامللفات والصور ومقاطع الفيديو و املعلومات واألخبار واملعارف 
الدردشة الفورية، وكما هو متعارف عليه فان موقع الفيسبوك احملادثة املطولة و إمكانية إىل باإلضافةوحفظها، 

                                                             
متاح على الرابط ، س بوك طريق الباحثني عن العالقات القدميةفي ،سهري عثمان - 1
:http://www.moheet.com/show_files.aspx?fid=46338&pg=10 20: 10، الساعة 02/04/2015،  تاريخ الولوج   

، جريدة ملثقف وسريته العصرية، وجوه املثقف على الفيسبوك هل تعيد إنتاج صورته أم تصنع أفقا مقابراصورة ا" الفايسبوك "مهاب نصر، - 2
  .08،ص 2012نوفمرب  13، 13446القيس الكويتية اليومية، العدد 

http://www.moheet.com/show_files.aspx?fid=46338&pg=1002
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امات االجيابية و السلبية كل حبسب طبيعة ونوع االتصال له من العديد من االستخد اإلعالمكسابقيه من وسائل 
  1:اول البعض فيما يلينتناملوقع وتوجد العديد من التعاريف واملفاهيم املقدمة حول  وجمال استخدامه له

 Social Movementعن حركة اجتماعيةاملوقع عبارة  أن" )مارك زوكربورغ(يرى خمترع الفيسبوك 
انه سوف يزيح الربيد االلكتروين وحيل حمله وسوف يسيطر على كل نواحي ووسيلة للتواصل  أو أداةيس جمرد ول

العاديني  لألفرادانه يتيح ه يوصف بكونه دليل سكان العامل وبالتايل فانعلى الشبكة العنكبوتية، و النشاط البشري
اهتمامام نفسهم وأاملشاركة مبا يريدون من معلومات حول أنفسهم كيانا عاما من خالل اإلدالء ويصنعوا من  أن

ومشاعرهم وصورهم الشخصية ولقطات الفيديو اخلاصة هلم ولذلك فان اهلدف من هذا االختراع جعل العامل 
 إدخالوبصفة عامة يعترب املوقع أحد الشبكات االجتماعية على االنترنيت تتيح ملستخدميها  "انفتاحا  أكثرمكانا 

ي املوقع، هذه البيانات خاصة باحلالة االجتماعية، الدراسية، بيانام الشخصية ومشاركتها مع بقية مستخدم
جمموعات ودعوة بقية  إلنشاءمتهيدا  إجيادكاالهتمامات، ووضع هذه البيانات يف املوقع يسهل على اآلخرين فرصة 

ا مهم األحداثالبقاء على اتصال م، من خالل مشاركتهم للمعلومات حول إليها، ومستعملي املوقع لالنضمام 
ويف تعريف آخر  ،"لآلخرين وتواصال مستمرا مع كل من يهتمون به أفضلكانت طبيعتها وهو ما حيقق فهما 

" موقع الكتروين للتواصل االجتماعي ،أي أنه يتيح عربه لألشخاص العاديني واالعتباريني " 2هوالفيسبوك 
شخاص آخرين ضمن نطاق ذلك املوقع أن يربز نفسه ويعزز مكانته عرب أدوات املوقع للتواصل مع أ" كالشركات

 ".أو عرب التواصل مع مواقع تواصل أخرى،وإنشاء روابط تواصل مع اآلخرين

 

 

 

 

 

                                                             
حتليلة  قع الفيسبوك امنوذجا،دراسةانعكاسات الشبكات االجتماعية االلكترونية على اهلوية الثقافية للشباب اجلامعي اجلزائري،مونبيلة جعفري،  -  1

  138، ص2017أطروحة دكتوراه،غري منشورة، جامعة قسنطينة، اجلزائر، ،ميدانية
،مرجع سبق صورة املثقف وسريته العصرية ، وجوه املثقف على الفيسبوك هل تعيد إنتاج صورته أم تصنع أفقا مقابرا" الفايسبوك "،مهاب نصر - 2
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  :الفيسبوكموقع مميزات و خصائص -3.2.2

 :وتتلخص خصائص الفيسبوك فيما يلي  

 أود حساب شخصي االنضمام للموقع، بربيتتيح التسجيل جمانا و اليت األوليةوهي الواجهة  :واجهة املوقع -1
اسم املستخدم وكلمة السر املراد الدخول ا سيطة، تسجيل الربيد االلكتروين و، ويتم عرب خطوات بتابع ملؤسسة

  .احلسابات التابعة للموقع ألحدللموقع وهذا كفيل حىت جيعلك مالك 
 1 :فيما يلي تتمثلاليت يتيحها املوقع ملستخدميه و تتمثل يف جممل اخلدماتو :تطبيقات املوقع -2

تنشئ ملفاً شخصيا حيتوي على معلوماتك  أنفعندما تشترك باملوقع عليك : "profile"امللف الشخصي -    
،كذلك يوفر معلومات اآلخرينوكلها معلومات مفيدة من أجل التواصل مع  لكأمور  مفصلة  كتصورالشخصية 

 .نعلن لك سلعها بالتحديد أنللشركات اليت تريد 

وا يستطيع املستخدم إضافة أي صديق وأن يبحث عن أي فرد  ":add friend"صديق إضافة -    
 .موجود على شبكة الفيسبوك بواسطة بريد االلكتروين

تنشئ  أنعلى االنترنيت  جمموعة الكترونية إنشاءخاصية  من خالل تستطيع:"groups"جمموعة إنشاء -   
وتستطيع جعل االشتراك ذه اموعة حصريا  ،اجتماعية أم جمتمعا الكترونيا جيتمع حول قضية معينة ،سياسية

 .مبوضوعها، أو عامة يشترك ا من هو مهتم  األصداءبالعائلة  أو 

وهي عبارة عن مساحة خمصصة بصفحة امللف الشخصي ألي مستخدم حبيث يتيح   ":wall"لوحة احلائط -    
 .الرسائل املختلفة إىل هذا املستخدم إرساللألصدقاء 

انتباه بعضهم إىل بعض و هي  إلثارةنكزة افتراضية  إرسالمنها يتاح للمستخدمني  ":pokes"النكزة  -    
 .يقوم بالترحيب به األصدقاءخيطر املستخدم بأن احد  إشعارعبارة عن 

 األجهزةوهي اخلاصية اليت متكن املستخدمني من حتميل األلبومات والصور من  ":photos"الصور -   
 .وقع وعرضهااملإىل  الشخصية

                                                             
منوذجا ، أالعربية "،دراسة مقارنة للمواقع االجتماعية واملواقع االلكترونية  تأثري شبكات التواصل االجتماعي على اجلمهور املتلقنينصور، حممد امل - 1

  ، ص2012األكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك،ماجيستري، منشورة، رسالة 
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يف  أعمالأصدقائهم بأماكنهم وما يقومون به من  إبالغ إمكانيةاليت تتيح للمستخدمني   ":status"احلالة -    
 .الوقت احلايل

اليت تظهر على الصفحة الرئيسية جلميع املستخدمني حيث تقوم بتمييز  ":newsfeed"اإلخباريةالتغذية  -    
امليالد اخلاصة  وأعياداملرتقبة  األحداثات اليت حتدث يف امللف الشخصي، وكذلك بعض البيانات مثل التغيري

 .املستخدم أصدقاءببعض 

ويتيح لك أن تروج لفكرتك أو حلزبك أو جلريدتك ": face book" إنشاء صفحة خاصة على موقع -    
دونات وكذلك ويتيح أدوات ،ويتيح  املوقع أدوات اإلدارة وتصميم الصفحة، ولكنها ليست أدوات كما يف امل

،واليت تدفع مقابل كل مستخدم يرى هذا اإلعالن املوصل على "facebook adds"لترويج الصفحة مع 
 .صفحتك يف الفيسبوك

العالمات والصور اليت  بإضافة بالتدوين، تسمحوهي مسة متعلقة ": facebook notes"التعليقات  -    
 .اليت تقدم خدمات التدوين األخرىلب املدونات من املواقع ومتكن املستخدمني من ج تضمينها،ميكن 

تظهر على امللف الشخصي  أصدقائهم إىلهدايا افتراضية  إرسالميزة تتيح للمستخدمني  : giftsاهلدايا  -   
 .رسالة شخصية ا إرفاقدوالر لكل هدية، وميكن  10للمستخدم الذي يقوم باستقبال اهلدية، تتكلف اهلدايا 

 إعالناتالفسحة االفتراضية الذي يتيح للمستخدمني نشر  أووهو املكان  : Marketplace سوقال -   
 1مبوبة جمانية

وهذه اخلاصية توفر للمشترك إمكانية حتميل الفيديوهات اخلاصة به ومشاركتها  :Vidéoخاصية الفيديو  -    
 ."صوت وصورة"وإرساله كرسالة مرئية  علي هذا املوقع باإلضافة إيل إمكانية تسجيل لقطات الفيديو مباشرة

و هذه اخلاصية تتيح للمشتركني إمكانية اإلعالن عن حدث ما جاري  :Eventsخاصية األحداث اهلامة  -   
  .حدوثه و إخبار األصدقاء و األعضاء به

                                                             
 ية على اهلوية الثقافية للشباب اجلامعي اجلزائري،موقع الفيسبوك أمنوذجا،دراسةانعكاسات الشبكات االجتماعية االلكترون نبيلة جعفري، - 1

  138ص  مرجع سبق ذكره،، حتليلة ميدانية
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وتلك متكن من اإلعالن عن أي منتج تود اإلعالن عنه أو البحث عن  :Market place خاصية اإلعالن -
  .ي منتج ترغب يف شرائهأ

يسبوك على العديد من األلعاب املختلفة يستطيع املستخدم استعماهلا و جيتاز حيتوي الف :Games األلعاب -
مراحلها الواحدة تلو األخرى، و املثري يف هذه األلعاب و األكثر أمهية هو أنه ميكن للمستخدم أن يدعو عدد من 

  .  )مجاعية(أصدقائه ملمارسة لعبة معينة 

من خالل إقامة دعوة ألصدقائك أو ألعضاء جمموعة معينة حلدث مهم، أو عمل  : Events:املناسبات-
مجاعي أو اجتماع على أرض الواقع ، توضح فيه عنوان احلدث و تاريخ بدايته و ايته و حتديد األعضاء املدعوين 

  . بوكسله ، و بعض املناسبات تكون مفتوحة ألي عضو يف الفي

ة أصدقاء يعرفهم و له بوك يالحظ أنه يقترح إضافاملشترك اجلديد يف الفيس :ـية التشـبيك يف املـوقعآل -
، قائمة اوينك أن املوقع يقوم بامتالك عن، مما يثري استغراب املستخدم يف معرفة املوقع هلم تفسري ذلمعهم تواصل

راح لك إن كانوا يقوم بعمل اقتو Gmail ,Hotmail, Yahooمعارفك يف الربيد االلكتروين إن كان يف 
هذه اخلطوة تتم كخرق واضح من شركات لدعوم لالنضمام إىل املوقع ، وبوك ، أو اقتراح أعضاء على الفيس

الربيد االلكتروين بدون  مشورة صاحب الربيد ، وعرب خاصية أصدقاء أصدقائك بإمكانك يف فترة وجيزة التعرف 
ء الدراسة منذ االبتدائية و الثانوية مث مرحلة اجلامعة،  وزمالء العمل و لذلك و التواصل مع كل معارفك و زمال

عرب التشبيك مع خمتلف الشبكات يف هذه الشبكة تكون قد تواصلت و كونت شبكة كبرية كلما مر الوقت تتزايد 
  1 .عضوية املستخدمني

   :، أنواعها وجماالت استخدامهاصفحات الفيسبوك -4.2.2

فحات الفيسبوك أحد التطبيقات واخلدمات اليت يقدمها املوقع، متكن هذه اخلدمة أصحاا القائمني تعترب ص      
جهات رمسية، مكاتب شركات، حمالت  أومؤسسات  أوعاديني  أشخاصعلى إنشائها وتسيريها سواء كانوا 

فيسبوك من ربط جهة كانت متواجدة عرب فضاء ال أيالعالمات التجارية والشخصيات املشهورة أو  أصحاب

                                                             
  16، مرجع سبق ذكره، ص اثر الفايس بوك على اتمعفضل اهللا وائل مبارك خضر،  - 1
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وتوصيل خمتلف املعلومات اليت يريدها القائمون على  إليهمعالقات مع املستخدمني بشكل عام لتسهيل الوصول 
  .هاته الصفحات باختالف طبيعة وجمال واهلدف من الصفحة

عدد تت ،عرب شبكة الفيسبوك وكل واحدة ختتص يف جمال معني إنشاؤهاهناك العديد من الصفحات اليت مت و    
ا   اليت أنشأت األساسيةوختتلف استخدامات صفحات الفيسبوك باختالف جماالا ووظائفها باختالف الفكرة 

واهلدف املرجو منها فهناك االستخدامات التجارية، اإلعالنية والدعائية، الترفيهية، التعليمية، صفحات خاصة 
اخل ونظرا هلذا التنوع ...املشاهري فن و، صفحات الاإلخباريةباجلمعيات اخلريية، صفحات القنوات والفضائيات 

  :صفحات رمسية وصفحات غري رمسية: إىلبتصنيف صفحات الفيسبوك سنقوم 

وجهات خاصة وحتدد  وهي تلك الصفحات اليت تنشاها وتقوم عليها هيئات رمسية: الصفحات الرمسية     
م خصيصا لتسهيل التواصل مع العمالء وتوسيع نطاق وتصم ،صفحة رمسية تابعة هليئة خاصة أابعالمة تثبت على 

الصفحات الرمسية للفضائيات التلفيزيوينة، الصفحات الرمسية  ومثال ذلك .التواصل مع خمتلف شرائح اتمع
السياسية، الصفحات الرمسية للشخصيات املشهورة، الصفحات الرمسية للعالمات التجارية، املصانع،  لألحزاب
مع اجلمهور  الرأياستطالع قدمي املعلومات ونشر التحديثات وستهدف هذه الصفحات تحبيث ت، الشركات

  .بسط من الطرق التقليديةأاملستخدم بصور أسهل و

وتكون هلا شعبية كبرية  عاديون أشخاص إنشائهاعمل على ي وهي الصفحات اليت: الصفحات الغري رمسية      
مثل  معينة، أمورعن  أو الدعاية واإلعالن األخبارونقل  التسليةفيه و بني الناس ختتص يف مواضيع معينة دف للتر

  .اخل....احلكمو األقوالصفحات الطبخ واخلياطة والنكت و

  :خصائص ومميزات صفحات الفيسبوك -5.2.2
  :املكونات الشكليةاخلصائص و -أ

وقت  أيري يف تغ أن كنوهي عبارة عن خلفية يتم وضع صورة عبارة عن غالف هلا مي :صورة غالف الصفحة -
  .صورة جديدة  وإضافةبالنقر عليها 

وتظهر كصورة خاصة للصفحة تعرف ا مثل صورة الربوفايل يف ) عالمة الصفحة( :الصورة املصغرة للصفحة -
   .يف وقت تغريها أيضاحساب الفيسبوك وتظهر جبانب مجيع املنشورات وميكن 

  .شخص 200ى عدد املعجبني مل يتعد إذاوميكن تغيريه  :اسم الصفحة -
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الذين تظهر لديهم منشورات الصفحة األشخاص املتابعني واملعجبني بالصفحة ووميثل عدد  :عدد املعجبني -
  .املتابعة للصفحةاصة بعد تطبيق عملية اإلعجاب ووحتديثاا يف صفحام اخل

عن الصفحة ليفهم الزائر  ومات خمتصرةوهي عبارة عن جمال تتيحه الصفحة لكتابة معل aprposeحول  -
  .زيارة له للصفحة أولاهلدف من الصفحة وحمتواها وجمال اهتمامها يف 

 أضيفتهو عبارة عن املساحة املخصصة للصفحة و الذي يتكون من مجيع املنشورات اليت و: حائط الصفحة -
   .املتفاعلني معهاها وعدد املعجبني وللصفحة بتوارخيها وساعات نشر

منشورات جديدة وحتديثها  إضافةوتتيح هذه املساحة  :الصور والفيديوهات والروابط وإضافةبة مربع الكتا -
، كما ميكن للمتابعني و املعجبني بالصفحةيف الصفحات الرئيسية للمتابعني وحبيث تظهر يف حائط الصفحة و

صاحب  أومن قبل مدير  اإلعداداتمل يتم تعديل  إذامنشورات يف الصفحات اليت يتابعوا  إضافةاملعجبني 
  .بلههذه اخلاصية منق وإلغاءالصفحة 

  :اخلصائص التقنية - ب

 أو وإضافةصفحة ال إعداداتصاحب الصفحة التحكم يف  أواليت متكن مدير و :الصفحة إعداداتخاصية  -
ق اخلارجي املتعلو التحكم يف حمتوى الصفحة الداخلي إىل باإلضافة ،معه يف الصفحة آخرينحذف مسريين 

  .بشروط وقواعد وحمتوى الصفحةإذا مل يلتزموا املعجبني بالصفحة باملتابعني و

اإلحصائيات املفصلة عن لصفحة من معرفة مجيع املعلومات ووهذه اخلاصية متكن فقط مدير ومسري ا :الرؤى -
  املعجبني ا وخمتلف املعلومات املهمة املتعلقة بالصفحةالصفحة و

مشاركة حبيث تظهر  أومنشور  أيعلى  اإلشارةوتفيد هذه اخلاصية : يت مشاركة ماتثب وإلغاءخاصية تثبيت  -
 pinالصفحة دائما بالضغط على زر  أولتثبيت متكنك من تثبيت مشاركة ما لفترة معينة لتظهر يف  أيقونةلك 

to top التثبيت بالضغط على  إلغاء أوunpin from top  .  

على  باإلشارةوتفيد هذه اخلاصية  :شاركة بالعرض ومتييزها عن غريهاخاصية حتديد ظهور املنشور وامل -
 Rmove fromhighlightالتثبيت نضغط على وإللغاء highlight postمنشور والنقر على النجمة

pos  .  
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ضبط الصور باملشاركات  إعادةميكن من خالل هذه امليزة  :ضبط مقاس وشكل الصورة إعادةخاصية  -
   .للظهور أيضامعينة  أجزاءوبتحديد  األعضاءشكل على  بأفضلعرضها  لتضمن

 تفيد هذه اخلاصية صفحات املؤسسات الرمسية يف :من خالل صندوق املشاركات الرأيخاصية استطالع  -
   عالمام التجارية مثالنية اليت حيملوا عن منتجام والتوصل للصور الذهالتواصل مع عمالئها ومجهورها و

  :يف شبكات التواصل االجتماعي واألثرية التفاعل -ثانيا

   :دراسات اإلعالميف  املفهوم واملصطلح واألثرالتفاعلية بني  -1

   :التفاعلية، املفهوم والنشأة والتطور - 1.1  

أمهية رجع الصدى كعنصر أساسي من  1948عام  Winerلقد بدأ االهتمام بدراسة التفاعلية منذ أكد      
عملية ": وعنوانه 1954عام  Wilbur Shrammلية وأعقب ذلك صدور كتاب عناصر العملية االتصا

ضرورة وجود جمال " شرام"أكد يه أول إشارة ملصطلح التفاعلية ووالذي جاءت ف "االتصال اجلماهريي وتأثرياا
املرسل  خربة بني املرسل واملستقبل، والذي بفضله يتم توصيل نوعني من رجع الصدى مها رسالة من املستقبل إىل

ورسالة من املستقبل إىل ذاته وكانت دراسات االتصال التقليدية املختلفة بداية بنظرية الطلقة السحرية مرورا 
 Westleyومنوذج تدفق  املعلومات عرب مرحلتني ووصوال إىل منوذج  Shanon And Weaverبنموذج 

And Maclean Model معظمهما على أمهية رجع   حبراس البوابة قد أكدت يفومفاهيمهما اخلاصني
  1.الصدى يف وسائل اإلعالم التقليدية اليت كانت ذات اجتاه واحد وتفتقر لرجع الصدى 

إال أن استعماله يف حبوث  ورغم شعبية وشهرة هذا املصطلح إبان اخلمسينيات والستينيات من القرن املاضي     
فطبيعة اإلعالم األحادي  وسائل االتصال اجلماهريي، والسبب يعود إىل بنية االتصال تراجع يف العقود األخرية،

 إىل منتجي الرسائل من االجتاه الذي فرضته كل من اجلرائد واإلذاعة والتلفزيون يستثين إمكانية عودة املعلومات
فاعلية توهذا يتجسد من خالل ما يسمى  ال متلقيها حيث تنعدم فرصة تبادل األدوار بني املرسلني واملتلقني،

ليدية واليت جندها يف اجلرائد على شكل رسائل منشورة يف ركن رسائل إىل احملرر اليت يتم إرساهلا عن طريق التق
الربيد،وما حيدث يف اإلذاعة والتلفزيون من مكاملات هاتفية أثناء بث الربامج أو وصول الرسائل الربيدية أو 

                                                             
  134ص  سبق ذكره، مرجع اإلعالم اإللكتروين، األسس وآفاق املستقبل ،مروى عصام صالح - 1
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أسلوب اتصايل ال صال احلديث تتجلى يف إرساء فنجد إحدى اخلصائص الرئيسية يف االت 1.احلضور يف األستوديو
وجتسد البناء التقين لالتصال احلديث يف جتاوزه إحدى خواص ، أال وهو اإلعالم التفاعلي يتيحه اإلعالم التقليدي

إن التفاعلية هي فعل اتصايل قدمي يشري للتفاعل  التبادل باالتصال بني شخصني ومت . االتصال القدمي أحادي االجتاه
العالقات بني األشخاص واآلالت كما خيتلف مفهوم ومعىن لإلشارة إىل الوسائط املتعددة و حداث املصطلحاست

فالتفاعلية فالتلفاز ختتلف عن التفاعلية يف شبكات التواصل االجتماعي ، وتبقى  ،التفاعلية من وسيلة ألخرى
التفاعلية تطور ومتاشى مع الوترية املتسارعة  كما أن مفهوم. التفاعلية أهم االجنازات يف جمتمع املعلومات اليوم

ققت ما يعرف النتشار تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة، واليت بفضلها أصبحنا نتحدث عن سيولة االتصال ح
  .الذي حيدث بني املرسل واملستقبل اجتاهني و يباإلعالم التفاعلي ذ

جراء القفزة  ا يسمى مبجتمع املعلومات الذي نشأيجة مجاء مفهوم التفاعلية كمصطلح وتقنية وخدمة نتو      
من االمتيازات التقنية تكنولوجيا احلاسبات اليت قدمت لنا العديد اهلائلة وتزاوج نظم االتصاالت و التكنولوجية
وشرح خصائصه  هتبسيطوفيه العديد من املفاهيم اجلديدة كمفهوم التفاعلية الذي سنحاول التعمق اجلديدة و

  .هأبعادو

األصل ، حيث يعود املصطلح بشقيه اللغوي واالصطالحيإىل التطرق  أوالللتعريف مبصطلح التفاعلية وجب و     
 INTER الالتيين الذي يتكون من كلمتني Interactivityمصطلح  إىلتفاعلية اللغوي لل

ة ، فيما تشري كلم"بني" أو" فيما بني"ما معىن  إىل INTER حبيث تشري كلمة ACTIVITYو
)ACTIVITY (املمارسة، وجبمع الكلمتني يترجم مصطلح التفاعلية  إىلInteractivity  من الالتينية ملعىن

فمشتق من  لتفاعليةا ملصطلح العريباألصل أما  .2بالتايل التفاعل بينهماالثنائية املتبادلة بني شخصني و املمارسة
للداللة  در صناعي،اختاره جممع اللغة العربية بالقاهرة،،والتفاعلية مص"وفّعال"فاعل"الذي مشتقاته " فعل"الفعل 

 3.مقدرة الشيء على التأثري: والفاعلية. على وصف الفعل بالنشاط واإلتقان

                                                             
رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف  ،حراسة البوابة اإلعالمية والتفاعلية يف املواقع اإلخبارية  الفلسطينية على شبكة االنترنتثائر حممد تالمحة،- 1

  .11ص ، 2013جامعة الشرق األوسط، عمان،  ، منشورة،اإلعالم
  28، ص2007، احتاد إذاعات الدول العربية، تونس، لية يف اإلذاعة، أشكاهلا ووسائلهاالتفاعنظر، خالد زعموم، السعيد بومعيزة، ا - 2
  .695ص . 1972 ،أسطنبول ،تركيا  ،)ف ع ل ( مادة  ،املعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون،   - 3
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أثار مفهوم التفاعلية جدال واسعا بني علماء االتصال مع تنوع اجلمهور الستكشاف تأثريات التفاعلية ولقد      
البنائي كوسيلة كما حيث رأي العلماء أن التفاعلية تتنوع بقدر تنوع العنصر  بشكل كبري خاصة من زاوية املفهوم

  1.وع إدراكها يف عقول املستخدمني وكذا بقدر تنوع البناء متعدد األبعاد هلاتتنوع بقدر تن

 ت دراستهمتووكان مصطلح التفاعلية يستخدم على نطاق واسع يف جماالت خمتلفة قبل ظهور الوسائل احلديثة     
من كوا مسة للوسيلة االتصالية  يت قدمت للتفاعلية حيث خيتلف معناها تعددت التعريفات الف .يف جماالت متنوعة

ذلك قدمت الدراسات السابقة تعريفات عديدة للتفاعلية ومقاييس  إطارويف  إىل كوا مسة للعملية االتصالية ذاا،
لكترونية الصحفية مواقع الشبكات االجتماعية واليت تدرسها الدراسة مماثلة لقايس مستويات التفاعلية يف املواقع اال

  .الباحثني بعضوعليه سنتطرق للمفهوم التفاعلية حسب  2.احلالية

النظر يف منوذج  أعادتمفهوم التفاعلية مرتبطا أكثر فأكثر بالنظريات احلديثة يف االتصال ،اليت  أصبحلقد     
والذي كان يفترض أن الرسالة تنتقل من مرسل  ؟تأثريوسيلة؟ ملن؟ بأي  من يقول ؟ماذا؟بأي:1948 "السويل"

إىل متلقي سليب ،أي تدفق االتصال يف اجتاه واحد،وهذا املفهوم على صلة وثيقة مبفاهيم احلرية الدميقراطية 
بعض واملشاركة واحلوار،وهذا على األقل على مستوى بعض اخلطابات أصحاب السياسة والصناعة واملمارسني و

  .األحباث األكادميية وفق هذا املنظور

يرغب  الوسائل، مامل يف اختيار ما يريد من يشري إىل احلرية اليت أصبح يتمتع ا املستع فإن مفهوم التفاعلية    
والتعليق على احملتوى  مشاركته يف عملية التحرير إمكانيةإضافة إىل . من حمتويات وبدون قيود الزمان واملكان

بل  اليت يتوقف دورها عند تلك احلدودوغريها من أشكال وصور التفاعلية املختلفة  اإلعالمشره وسائل تن الذي
ميارسها  واألدوار اليت كان األمهيةللت التفاعلية من حيث ق ج ومبادئ عمل تلك الوسائلكان له أثر بالغ على مناذ

االعتراف برأيه وتوجهه على الصفحات واملساحات  فرض املتلقي حتمية أنيف انتقاء احملتوى ،بعد " حارس البوابة"
لكل  تلك وسائل ،من خالل التعليقات اليت يوردها على املواد املنشورة يف الصحف االلكترونية أو  اإلعالمية

                                                             
تفاعل االجتماعي والسياسي لدى الشباب التفاعلية االلكترونية الصحفية واالجتماعية وعالقتها مبستوى الأمحد عادل عبد الفتاح حممد، - 1

 يف التربية النوعية قسم اإلعالم التربوي الفلسفة ختصص رسالة دكتوراه، غري منشورة، ،املصري يف إطار نظرييت ثراء الوسيلة واحلضور االجتماعي
  .208ص، 2013مصر،  املنصورة، جامعة

  .208ص  املرجع نفسه، - 2
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أو من خالل الفضاءات التدوينية اليت توفرها  ...) والتلفزيون اإلذاعة(األخرى اإلعالماملواقع االلكترونية لوسائل 
  1.على صفحات مواقعها ،االلكترونية وغريها من تطبيقات وأشكال التفاعلية اإلعالمديد من وسائل  الع

مفهوم ابتكر يف البداية للداللة عن شكل خاص من العالقة : عن التفاعلية بأا "نصر الدين العياضي "ويقول     
يف  بشكل يؤثر ليب إىل عنصر فعال ونشيطويهدف إىل حتويل املشاهد الساكن الس بني السمعي البصري واملشاهد،

سواء  لكن االستخدام التدرجيي واملتعدد هلذا املفهوم أصبح يدل على كل أنواع مشاركة املتلقي يف الرسالة ،الربجمة
األمناط   Interactivityيقصد بالتفاعلية :"فتقول "عائشة العاجل" أما 2.مل حيدث أم احدث رجع صدى

نترنت كالتخاطب الفوري والربيد االلكتروين أو التعقيب املباشر على مادة االتصال االتصالية عرب شبكة اال
املتصفح من التعليق على ما يتصفحه وحياور القارئ أو حمرر املادة كما مبقدوره أو حيث يتمكن القارئ "النص"

البشرية وتفاعلية الوسيلة، كما  التفاعلية:ويفرق بعض الباحثني بني نوعني من التفاعلية مها 3".مراسلة الكاتب أيضاً
، وبني التفاعلية القائمة على "من املستخدم إىل املستخدم"يفرقون بني التفاعلية القائمة على فكرة 

 4.، التفاعلية الشخصية وتفاعلية املضمون Massey and Levyأو ما أمساه كل من "الوسيلة-املستخدم"أساس
أكثر أمهية من تفاعلية الوسيلة ،ألا أقرب إىل إعادة  بأارية إىل تفاعلية البش stromer-Galleyوتشري 

، وتعرفها بأا اتصال بني اثنني أو أكثر من املستخدمني حيدث من خالل )وجها لوجه(تشكيل االتصال املواجهي 
الوسيلة هي  يف املقابل فإن تفاعلية.قناة اتصال مثل استخدام لوحة الرسائل أو استخدام روابط الربيد االلكتروين

للمستخدمني من  اتصال تفاعلي بني املستخدمني والتكنولوجيا وتقوم  على طبيعة التكنولوجيا نفسها وما تتيحه
  5.أفعال مثل استخدام الروابط الفائقة للتنقل من قصة إخبارية إىل قصة أخرى

  
  
  
  

                                                             
  .119، ص2015، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، 1ط، روين واإلعالم اجلديدالتدوين االلكتفوزي شريطي،  - 1
  .109د س،ص  اجلزائر، دار هومة ،، 1ط ،التلفزيون دراسات وجتاربنصر الدين العياضي، - 2
  .52ص ،2015 جامعة مسيلة، منشورة، ،علوم اإلعالم واالتصال، رسالة ماستر يف التفاعلية يف املواقع اإلخبارية اجلزائريةسهلي المية، - 3
التطبيقات واإلشكاالت :، حبث مقدم يف مؤمتر وسائل االتصال االجتماعيالبحث والتنظري يف وسائل اإلعالم اجلديدة اجتاهات حسين حممد نصر، - 4

  .13، ص2015املنهجية، الرياض، 
  .13املرجع نفسه ،ص  - 5
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  :وجنملها فيما يليحبسب أبعادها  وذلك للتفاعليةوفيما يلي تعريفات  

وينحصر مفهوم ومعىن التفاعلية من حيث املستخدم يف قدرته  :مفهوم التفاعلية من حيث املستخدم     
على املشاركة يف تعديل شكل بيئة وساطئية وحمتواها يف الزمن احلقيقي، حيث يذهب هذا التعريف  وإمكانيته

 باإلعالمخمتلف التقنيات احلديثة املتعلقة  لطرح مفهوم القدرة يف املشاركة اآلنية يف العملية االتصالية وهذا ما توفره
 وبالتايل األخرىتعديل مسار احلوار واالتصال انطالقا من نتائج ردود فعل األطراف  إمكانيةااللكتروين، و 

 .التفاعلية هي الطريقة املعاجلة التفاعلية باحلوار وتعديل اشتغال الربنامج من خالل مراقبة النتائج

ويقصد بالتفاعلية يف هذا املقام الدرجة اليت يكون  :من حيث العالقة بني املرسل واملتلقي مفهوم التفاعلية     
ويطلق على هذه  ،القدرة على التبادلعلى التأثري يف أدوار اآلخرين و فيها للمشاركني يف عملية االتصال القدرة
تلقي دور امل يأخذفيها املرسل مثال أن  االتصالية اليت يستطيع األفعالاملمارسة التفاعلية مبعىن وجود سلسلة من 

ل املمارسة الثنائية، التبادل بذلك تدخل مصطلحات جديدة يف العملية االتصالية مثويقوم بأفعاله االتصالية و
بالتايل يفيد مصطلح التفاعلية و. 1النصوص املتلفزة أنظمةذلك التفاعلية يف بعض  أمثلةالتحكم، املشاركني، ومن و

  .2ة معىن االتصال يف اجتاهني بني املصدر و املتلقي أو متعدد االجتاهات بني مصادر متعددة ومتلقني يف هذه احلال

تعترب التفاعلية خاصية متغرية تبعا لتغيري تقنيات االتصال أو بناء على  :مفهوم التفاعلية من حيث الوسيلة     
 إمكاناتحد أ أاالتفاعلية  ، حيث اعترب الباحثونااجلمهور هل إدراكالوسيلة االتصالية واحملتوى االتصايل ومدى 

لتمييز االنترنت عن  إليهااجلديدة، حيث تعترب أكثر خاصية يشار  اإلعالمالقوة الدافعة النتشار استخدام وسائل 
آللة املستخدم و ا أولتقنيات االنترنت بني املرسل و املستقبل  أمهيةاخلصائص  أكثرباعتبارها  األخرىبقية الوسائل 

  .الرسالة ومتلقيها أو

يف  للمعلومات واألخبارالتعرض  إمكانيةاليت تغين  إىل التزامنيةالتفاعلية تشري  أن إىل "حممد لعقاب"ويذهب     
الوقت احلقيقي و الالتزامينة اليت جعلت من شبكة االنترنت وسيلة تفاعلية تتفوق على التفاعلية اليت توفرها وسائل 

مثل اهلاتف  والتلفيزيون و الصحافة املكتوبة فهي حتيلك فرصة التخاطب الفوري مع كاتب  التقليدية اإلعالم
عرب الشبكة  جيعل التفاعل عملية فعلية ومحيميهيف جو من احلرية التامة مما  إليهبريد الكتروين  إرسال أواملقال 

                                                             
  177، ص2005التوزيع، د بلد، ، دار السحاب للنشر و1ط ،ل، ومستقبل صناعة الصحافةتكنولوجيا املعلومات واالتصاحممود علم الدين،  - 1
  29ص ،مرجع سبق ذكره، التفاعلية يف اإلذاعة، أشكاهلا ووسائلها خالد زعموم، السعيد بومعيزة، - 2
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اعلية هي صفة األجهزة والربامج التف ومن جهة أخرى تعد. 1 األخرىوتتفوق على تفاعلية الوسائل التقليدية 
. وظروف االستغالل اليت تسمح بأفعال متبادلة يف منط احلوار بني املستخدمني أو بني األجهزة يف الوقت الفعلي

تعرف التفاعلية على أا ميزة الوسيلة اليت يكون فيها املستعمل قادراً على التأثري يف شكل أو حمتوى عرض وحينها 
على الوسيلة  ل أو بناءإذن تعد التفاعلية عامال نفسيا وإعالميا تتغري وفقا لتقنيات االتصا 2.وساطي أو جتربة

  .االتصالية واحملتوى االتصايل وإدراك اجلمهور هلا

ولقد مت تعريف مفهوم التفاعلية أيضا من قبل الباحثني على انه أحد إمكانات  القوة الدافعة حنو انتشار     
  3.اجلديدة استخدام وسائل اإلعالم

عن اإلعالم التقليدي فالوسيلة اإلعالمية اجلديدة اجلديد  اإلعالموتشكل التفاعلية واحدة من أهم السمات متيز     
وتدعيم متلك القدرة على املنافسة من خالل وفرة اخليارات التفاعلية اليت تقدمها واليت تسهم بدورها يف تعزيز 

  4.تصاليةاملستخدم كعنصر أساسي يف العملية اال

من الصعب صار للوسائل احلديثة ف اليوميةفاعلية كلمة مألوفة وشائعة االستخدام يف اللغة تلقد أصبحت ال    
 والكومبيوتر اإلنسانتصف وضع املستخدم يف عملية التفاعل بني  أنميكن  آخريجتاهلها فال توجد كلمة 

تعد مفهوما رئيسيا  أاتصال باحلاسبات االلكترونية، كما فالتفاعلية  تركز االنتباه على االندماج املستخدم يف اال
وبالتايل فهي هامة البناء وتصميم برامج  يف تطوير وتصميم واجهات التفاعل الرسومية اخلاصة باستخدام االنترنت،

وبالتايل فهي السابقة ونظرا للمقارنة اليت تثريها مع الوسائل  ،اهام افضال عن أن التفاعلية  تعد مفهوم الكومبيوتر،
  5.احلديثة اإلعالميف وسائل  احموري اتفكري جديد بشأن هذه الوسائل القدمية وتبقى التفاعلية مفهومتشجع على 

على الرغم من وجود اختالف يف جمال االتصال حول حتديد مفهوم التفاعلية إال أن أغلب جهود الباحثني      
  :يلي ماها فيحمددات هلذا املفهوم نستعرضاتفقت على جمموعة 

                                                             
  99ص  مرجع سبق ذكره، ،اإلعالم الرقمي اجلديدوآخرون،  ماهر عودة الشمالية - 1
: عدد خاص ، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية،تكنولوجيا االتصال التفاعلية وعالقتها بالبحث العلمي يف اجلامعات اجلزائريةفضيلة تومي،  - 2

  .519-518ص  ،احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات يف التعليم العايل ،د س،اجلزائر
  .65، ص 2005الدار املصرية اللبنانية، مصر،  ،1ط ،م املواقعصحافة االلكترونية دراسات يف التفاعلية وتصمي شريف درويش اللبان، - 3
التفاعلية االلكترونية واالجتماعية وعالقتها مبستوى التفاعل االجتماعي والسايسي لدى الشباب املصري يف إطار حممد،امحد عادل عبد الفتاح  - 4

  .205،مرجع سبق ذكره،ص نظرييت ثراء الوسيلة واحلضور االجتماعي
  .207ص  ،رجع نفسهامل - 5
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إن التفاعلية مسة طبيعية يف االتصال الشخصي ومسة مفترضة لوسائل اإلعالم االلكتروين، فاجلمهور على الشبكة  -
 .ليس جمرد مستقبل للرسائل وإمنا مرسل هلا يف الوقت ذاته، األمر الذي حيقق مستوى مرتفعا من التفاعل

الشخصي واملتمثلة يف رجع الصدى،والتفاعلية كمفهوم حديث جيب التمييز بوضوح بني التفاعلية يف االتصال  -
 .مرتبط بتكنولوجيا االتصال احلديثة ،واملتمثلة بوضوح يف االتصال عرب االنترنت

التفاعلية اتصال تباديل ذو اجتاهني من املرسل إىل املستقبل، ومن املستقبل إىل املرسل، فهو اتصال يصعب فيه  -
 .تقبلالتمييز بني املرسل واملس

التفاعلية قد تكون تزامنية أو غري تزامنية ،فالدردشة مثال أداة تفاعلية تزامنية يشترط فيها تواجد طريف االتصال  -
أما الربيد االلكتروين فهو أداة تفاعلية غري تزامنية ال يشترط فيها تواجد طريف . يف آن واحد)املرسل واملستقبل(

 .االتصال يف آن واحد
يستطيع يف ظل تكنولوجيا االتصال التفاعل بتعديل أو تغيري  فاملتلقي ،شرط من شروط التفاعلية املتلقيسيطرة  -

شكل ومضمون الرسالة االتصالية املوجهة إليه من املرسل ،  كما أن املستقبل ميكنه اختيار املوضوع املناسب له 
ة ،عالوة على قدرته على تبادل الرسائل مع من بني البدائل املتعددة اليت يتم عرضها عرب وسائل االتصال التفاعلي

  1.يالئمهاملرسل والتعرض للمحتوى االتصايل يف الوقت الذي 

  :على شبكة االنترنت الدراسات اليت اهتمت بدراسة التفاعلية -1.1.1

 ثنيالباحعديد من به ال اهتمفقد  واالتصالية اإلعالميةنظرا لألمهية البالغة اليت حيوزها عنصر التفاعلية يف العملية     
 ،2التقليدية واإلعالم اجلديد أيضا اإلعالمبني وسائل  ،سعة ،باعتباره أحد حدود الفاعليةوأفردوا له دراسات وا

  3 :التفاعلية ببحثسنحاول يف هذا العنصر تقدمي حملة عن بعض الدراسات اليت اهتمت و

لى أمهية والتعرف ع ،ملختلفة للتفاعليةصد التعريفات ار 1998"ماكميالن وداونز"استهدفت دراسة       
والدارسني  األساتذةوالتعرف على أداء ومقترحات  والنماذج املختلفة لالتصال التفاعلي، التفاعلية يف االتصال،

األمريكية للوصول إىل منوذج عام للتفاعلية االلكترونية وذلك  ال تكنولوجيا االتصال باجلامعاتاملتخصصني يف جم
التبادل   وهوقد انتهت الدراسة إىل أن اهلدف من االتصال .ء مقابلة مع عينة من األساتذة والطالبمن خالل إجرا

                                                             
  .74ص ،مرجع سبق ذكره، التفاعلية يف الصحافة اإللكترونيةقجايل آمنة،  - 1
  .118،مرجع سبق ذكره، ص  التدوين االلكتروين واإلعالم اجلديدفوزي الشريطي، - 2
  .81ه، ص ،مرجع سبق ذكر صحافة االلكترونية دراسات يف التفاعلية وتصميم املواقعأنظر،شريف درويش اللبان،  - 3
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واإلعالم ،وضرورة حتقيق املرونة الزمنية يف االتصال واليت تتراوح بني التزامنية واالتزامنية حىت يصبح االتصال 
سمح بتبادل األدوار بني املرسل واملستقبل ،وأن االتصال الذي يواالتصال التفاعلي هو  اتصاال فعاال  تفاعلياً،

التفاعلية قد تكون شخصية أو مجاهريية،وأن االتصال التفاعلي جيب أن يكون يف  اإلعالمالرسائل يف وسائل 
كما ركزت الدراسة على النموذج املقترح للتفاعلية جيب أن يأخذ يف اعتباره اهلدف من االتصال واجتاهه .اجتاهني

  .لزمن والسيطرة واجلهدوالرسالة وا

التعرف على طبيعة التفاعلية ودورها يف االتصال عرب االنترنت  "سايل ماكليمالن"واستهدف دراسة 
،وذلك من خالل التعرف على العالقة بني التفاعلية املدركة واألدوات التفاعلية املتاحة على املوقع االلكتروين 

وذلك من خالل اختيار عينة من مواقع الويب املتخصصة  ،ايب حنو املوقعوتكوين اجتاه اجي ،والعالقة  بني التفاعلية
املواقع  إتاحةوتوصلت الدراسة إىل .للموقع، وعينة من مديري املوقع " يـاهو"يف جمال الصحة املتاحة على دليل 

طردية  قوية بني االلكترونية لألدوات التفاعلية ال يؤثر على إدراك اجلمهور للتفاعلية عليها، وأن مثة عالقات 
االجتاه حنو املوقع وكل من التفاعلية املدركة واألدوات التفاعلية، وأن االتصال ذا اجتاهني والسيطرة مها العنصران 

  .وأن تفاعلية املوقع تعمل علة تعديل االجتاه اجيابياً لدى اجلمهور حنو املوقع، األساسيان للتفاعلية

 ومواقع الدردشة االلكترونية، اإلعالمعالقة مفهوم التفاعل بوسائل حبث  استهدفت"تاجنيف شولتز"أما دراسة     
التقليدية يفتقد عنصر التفاعل مقارنة  اإلعالموتوصلت الدراسة إىل أن االتصال خالل وسائل  ،والربيد االلكتروين

واملواقع احلوارية  واليت توفر مساحة عريضة من حرية النقاش وتبادل الرأي من خالل مواقع الدردشة ،باالنترنت
إلكترونية مستقلة  إعالميةور أداة مما أتاح للجمه ،اء العاملأحن اليت تضم مجاعات متنوعة ومن األفراد من خمتلف

   1.املعروفة اإلعالميةمتاما عن املؤسسات 

ددة يف املواقع اإلخبارية الفلسطينية تستخدم الوسائط املتع أن إىل 2 )2011( "ثائر تالمحة"وأشارت دراسة 
وفرت الربيد اإللكتروين  وأاكالصور والفيديو والنصوص املرفقة بوصالت تشعبية، % 100النشر بنسبة 

معلومات والتواصل مع  إضافة إمكانية، حيث ال تتيح االتصال والتواصل مع الزوار بنسب متفاوتة وإمكانيات
  . %77.4بنسبة ) التعليقات(الرأي  إبداء إمكانيةساحات املوقع،ولكن تتيح فقط ماملرتادين من خالل 

                                                             
  .81،82،مرجع سبق ذكره،ص  ة االلكترونية دراسات يف التفاعلية وتصميم املواقعصحاف شريف درويش اللبان، - 1
  6ص مرجع سبق ذكره، لبوابة اإلعالمية والتفاعلية يف املواقع اإلخبارية  الفلسطينية على شبكة االنترنتحراسة اثائر تالمحة،  - 2
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قياس التفاعلية املتاحة على مواقع الويب  1998 "لوزيرها ولينكولن جيمس"واستهدفت دراسة 
وأجريت .وحاولت الدراسة التعرف على أبعاد التفاعلية األكثر انتشارا على هذه النوعية من املوقع االقتصادية،

وحدة التحليل هي  ، وكانت1997وحىت يناير  1995ترة من أكتوبر يف الف موقعاً اقتصاديا 110الدراسة على 
  :فيما يليمتثلت  التفاعلية، واليتباستخدام أداة حتليل املضمون من اجل فحص أبعاد  ، ذلك)األوىل(الصفحة 

حتمل اليت  اإلعالميةواملقصود به مدى إتاحة مواقع الواب لبعض األلعاب الترفيهية ،وبعض احملتويات : رفيهالت -
 .طابعا ترفيهيا،وخاصة أن الترفيه يعد أحد األهداف الرئيسية لالتصال

اختيار طبيعة  ، وكذلكبني البدائل املختلفة املتاحة على املواقع االقتصاديةاالختيار  إتاحةويعين مدى  :االختيار -
 .كافة البدائل املختلفة واللغة، كذلكاالختيار يف السرعة  ، وميثلتصفح املواقع املختلفة

املوقع  إتاحةويتمثل هذا البعد يف  .داخل املوقع وخارجه اإلحبارويعين الشعور بالقرب وإمكانية : االرتباط -
 .الفائقة املوقع، والوصالتملعلومات عن الشركة صاحبة 

فية املعرمجع املعلومات من اجلمهور حول اهتمامات هذا اجلمهور وميوله واملستويات مبعىن : مجع املعلومات -
 :منها شكالأمجع املعلومات كبعد تفاعلي عدة  اجلمهور، ويأُخذإعالمية تتناسب وطبيعة  لصياغة رسائل إلفراده

 .دفتر الزوار والتسجيل
بعض  إتاحةاملُعلنة على شبكة االنترنت تعمل على  االجتاهني، فالشركاتويعين االتصال ذا  :التباديلاالتصال  -

 التليفون، املسوح، والردأرقام  املوقع، وإتاحةااللكتروين للقائمني على خدمة  الربيد عناوين:مثلأدوات التفاعلية 
  .اآليل على رسائل اجلمهور

هي اصالت والترفيه على املواقع االقتصادية على الويب ،واىل أن الوتوصلت الدراسات إىل اخنفاض درجة      
 واقع االقتصاديةاملأن االتصال التباديل ذا اجتاهني متاح على و يف جمال االرتباط،أكثر األدوات التفاعلية استخداماً 

تتيح اخلدمات  ،وأن املواقع االقتصادية  ال%61,8رسائل اجلمهور بنسبة ،وذلك عن طريق الرد اآليل على 
  1.التفاعلية اليت من شأا مجع املعلومات عن اجلمهور

  
  

                                                             
  .89،مرجع سبق ذكره،ص  فة االلكترونية دراسات يف التفاعلية وتصميم املواقعصحا شريف درويش اللبان، -  1
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لشباب املصري هي االتفاعلية اليت يستخدمها  أدواتأهم  أن، إىل )2010( "سهري إبراهيم"أشارت دراسة      
عرب الفيسبوك، يليها اموعات اإلخبارية، مث القوائم الربيدية مث املدونات،  احملادثات الشخصيةوالربيد اإللكتروين 

وىل بنسبة تأثريات معرفية بالدرجة األ: وفق ثالث أبعاد وسجلت تأثريات تفاعلية املواقع اإللكترونية على الشباب
  .1 %44بنسبة  سلوكيةمث تأثريات  %50بالدرجة الثانية بنسبة  وجدانيةو تأثريات  55%
التعرف على مدى اعتماد طالب اجلامعة على االتصال التفاعلي من  2003"حنان جنيد"واستهدفت دراسة    

ل التعرف على املتغريات ،وذلك من خالخالل شبكة االنترنت كمصادر أولية للمعلومات عن القضايا السياسية 
واملعلومات االلكترونية  من خالل االنترنت ودوافع االستخدام التفاعلي  لإلخباراليت تتحكم يف عملية التعرض 

ومدى انعكاس ذلك على التعرض ملصادر املعلومات األخرى كالراديو والتلفزيون والصحف ،وذلك من خالل 
  2.اخلاصة تمن طالب اجلامعا دراسة ميدانية على عينة من قوامها مفردة

وانتهت الدراسة إىل ارتفاع تأثري استخدام طالب اجلامعات اخلاصة لالنترنت على استخدامهم الراديو     
وأكد البحث تأثري .النتائج باخنفاض عدد ساعات االستماع واملشاهدة بشكل كبري أوضحتهما  والتلفزيون، وهو

يف املتابعة املستمرة  األساليبية لطالب اجلامعات ، حيث متثلت أهم هذه االنترنت على أساليب املشاركة السياس
الشخصي ،وتال ذلك املشاركة من خالل االتصال  اآلخرينلألخبار السياسية والعاملية واحلوار، واملناقشة مع 

  .السياسية  من حيث التصويت يف االنتخابات احمللية وتكوين رؤية سياسية واضحة

بحث ارتفاع  نسبة املشتركني يف مجاعات الدردشة واحلوار االلكتروين من طالب وأوضحت نتائج  ال
إمكانية  العامة يف مقدمة أسباب االشتراك جبماعات الدردشة يليها األموروأتى احلوار وتبادل الرأي يف  اجلامعات

واحتلت القضايا السياسية  ،العاملية حداثاألمث استقصاء املعلومات  واألخبار عن أهم  ،التعبري عن الرأي حبرية
 ،القضايا الثقافية الرتبة األوىل كأهم القضايا اليت يفضل الشباب اجلامعي مناقشتها خالل مجاعات الدردشة يليها

  3. وأخرياً القضايا االقتصادية ،والقضايا الدينية

  

                                                             
، الة املصرية لبحوث الرأي العام، استخدام مواقع االنترنت التفاعلية وعالقتها بدعم ثقافة احلوار لدى الشباب املصريسهري إبراهيم،  -  1

  289،354، ص2010، 2، العدد10الد
  .89مرجع سبق ذكره، ص ،شريف درويش اللبان - 2
  .91،مرجع سبق ذكره، ص  صحافة االلكترونية دراسات يف التفاعلية وتصميم املواقعدرويش اللبان،  - 3
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 :  األثــر: 1-2

كما أن كلمة األثر يف  1".ظهر جراء مؤثر ما نتيجة الفعل الذي: "تعرف موسوعة اإلعالم واالتصال األثر بأنه   
ترجع إىل أية نتائج  ميكن أن تنجم عن  عمل وسائل االتصال اجلماهريي سواء يف ذلك النتائج املقصودة "اإلعالم 

  2".أو غري املقصودة

ا نستخدم مفهوم األثر على خالف التأثري الذي مازال يطرح مشاكل يف ميدان حبوث اإلعالم نظر كما أننا
لصعوبة قياس طبيعته و درجته وحتديد مصدره بالضبط، وهذا برغم أدبيات التأثري اليت تغطي مدة زمنية طويلة جداً 

  3. و نطاقاً واسعاً ومتنوعاً من البلدان واجلمهور و الوسيلة

ميز هذه العالقة راد اجلمهور ووسائل اإلعالم ،وتتتلك العالقة التفاعلية بني أف بأنه: لألثر" بومعيزة"تعريف جاء  
من جانب وسائل اإلعالم مبحاولة تكييف رسائلها من خصائص اجلمهور الذي تتوجه إليه دف استمالتهم لكي 

املعريف أو الوجداين أو  يتعرضوا حملتوياا ، وليس بالضرورة التأثري عليهم لكي يغريوا شيئا ما على املستوى
لون وسائل اإلعالم ويتعرضون حملتوياا ألسباب خمتلفة باختالف ومن جانب أفراد اجلمهور فهم يستعم ،السلوكي

سياقام االجتماعية والنفسية واالقتصادية والثقافية ،وهذا وفقا للقيمة اليت حتملها هذه احملتويات وما متثله بالنسبة 
 4" را على إشباع حاجام املختلفةإليهم ومدى قد

وهو يقع على املرسل واملتلقي على ، نتيجة االتصال:"هو "ليلى السيدحسن املكاوى و"األثر كما يعرفه و    
سواء ،وقد يكون األثر نفسي أو اجتماعي  ويتحقق أثر وسائل اإلعالم من خالل تقدمي األخبار واملعلومات 

  5".والترفيه واإلقناع وحتسني الصورة الذهنية
 

                                                             
غري منشورة،  يف علوم اإلعالم واالتصال، رسالة ماجيستري،،  أثر استخدام االنترنت على اجتاهات الطلبة اجلامعيني وسلوكامبورحلة سليمان ،  - 1

  23ص ، 2008 اجلزائر، جامعة
  .23املرجع نفسه،ص  - 2
 ، منشورة،دكتوراه دولة رسالة،-دراسة استطالعية ملنطقة لبليدة– أثر وسائل اإلعالم على القيم والسلوكات لدى الشباب، السعيدة بومعيزة - 3

  .29ص ، 2006 علوم اإلعالم واالتصال، اجلزائر ، ختصص
  .29ص ، املرجع نفسه  - 4
  .52ص  ،2001الدار اللبنانية املصرية ، القاهرة،  ،االتصال ونظرياته املعاصرة ،1ط ،ليلى حسني السيد ،عماد املكاويحسن  - 5
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ما أحدثته تلك التكنولوجيا اإلعالمية سواء " ألثر بأن ا "عبد الباسط حممد عبد الوهاب"كما يرى الباحث     
كان أثرا سلبيا أو اجيابيا،كاستخدام األقمار الصناعية أو جد عدة قنوات إرسال وكذلك اوجد إرساال  متخصصا 
،وعملت على تفتيت اجلماهري إىل إفراد منعزلني بعد أن كان اإلرسال قبل األقمار الصناعية يتوجه جلميع 

 1."اجلماهري
أو السلوكيات واآلراء واملعلومات  كن أن حيدث من تغيري يف املواقفما مي" بأنه   "أبو جالل "الباحثويعرفه    

من جراء انتقال الرسالة اإلعالمية إىل املتلقي ، فالرسالة اإلعالمية قد تلفت انتباه املتلقي فيدركها،وقد تضيف إىل 
السابقة ،وقد جتعله يتصرف بطريقة جديدة أو يعدل سلوكه  معلوماته معلومات جديدة أو يعدل من اجتاهاته

 2."السابق
األثر بأنه ما ميكن أن حيدث من تغيري املواقف أو السلوكات واآلراء واملعلومات :"" نصري أبو علي" الباحث أما   

فيدركها وقد تضيف إىل  من جراء انتقال الرسالة اإلعالمية إىل املتلقي، فالرسالة اإلعالمية قد تلفت انتباه املتلقي
معلوماته معلومات جديدة وقد جتعله يكون اجتاهات جديدة أو جتعله يعدل من اجتاهاته السابقة وقد جيعله يتصرف 

  3."بطريقة جديدة أو يعدل سلوكه السابق

  :التواصل االجتماعي على شبكات مستويات التفاعلية وتطبيقااأبعاد و -2

  :رية نذكر منها ما يليوهي كث التفاعلية بعادأ -1.2
ويهتم هذا البعد بدراسة عملية التفاعل االجتماعي واملتمثلة يف الطرائق اليت  :لتفاعليةلالبعد االجتماعي      

 وتبادالت وذلك لفهم اتمع ككل البعض وما يتخلل احلياة اليومية من تفاعالتمع بعضهم  األفراديتفاعل وفقها 
 ، والتأثريياة اليومية يالحظ كيف أن كل ما حيدث فيها هو تفاعل متبادل على حنو ماالذي يتأمل احل بالفعل، فإن

  . هو جوهر التفاعلية) أو آلة مع آلة إنسان ، أيعاقلني أو غري عاقلني(املتبادل بني الطرفني
ربرت ميد جورج ه( ويعترب التفاعل مفهوما حمورياً يف أعمال رواد مدرسة التفاعل االجتماعي وحتديداً      

تتموضع و ، فحسب هذه األعمال يتواصل الناس عن طريق تأويل الرموز اليت تصدر عن الناس اآلخرين،)1934

                                                             
  .23مرجع سبق ذكره،ص، أثر استخدام االنترنت على اجتاهات الطلبة اجلامعيني وسلوكيامبورحلة سيمان،  - 1
  .23املرجع نفسه ،ص  - 2
رسالة  -ستخدامات واالشباعات لدى الشباباالدراسات مسحية يف  – ولوجيات االتصال واإلذاعة ومجهورهاأثر تكن تسعيديت قدوار،- 3

  26،ص 2011-2010علوم اإلعالم واالتصال، اجلزائر، ختصص ماجيستري، منشورة،
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أن الفعل ) مؤسس مدرسة التفاعلية الرمزية( "ميد"إذ يرى  تأويالم  يف السياقات االجتماعية ومشروطة ا،
لغوية يف (مقدرة أفراد اتمع على استخدام الرموز  التفاعل االجتماعي الذي يتوقف على"االجتماعي يتمحور يف 

  .على ذلك لتفاعل واالنتقال إىل الفعل بناءيف هذا ا) معظمها

األفراد هي رموز اللغة اللفظية جوهر التفاعل بني  أنيعترب " جورج ميد" أنانطالقا من هذه الرؤية نستنتج و     
يف هذا  "عبد الرمحان عزي"بعد تأويل تلك الرموز، ويشري إليهاتوصلون املعاين اليت ي اللفظية املتبادلة بينهم وغريو

  :حيدد ثالثة افتراضات للتفاعل الرمزي" Blimerبلومر" أن إىلالسياق 

  .يعترب التفاعالت الرمزية تتعلق بالطابع اخلاص للتفاعل كما يتخذه مساره بني األفراد -
  .بعضهم بدل االستجابة التلقائية فقط أفعاليؤولون ويعرفون  األفراد أنالتماييز يف يتمثل هذه اخلصوصية و -
 باإلضافةعلى الفعل  األفرادبعضهم البعض تقوم على املعىن الذي يضيفه  أفعال إىلهذه االستجابة اليت تتوجه  -
  .1مهم يف التفاعل الرمزي  األدوارتبادل  أن إىل
لذي حيدد افتراض بعض حبوث االتصال بواسطة احلاسوب مظهر آخر للبعد االجتماعي للتفاعلية وا أيضاهناك    
عم أبصفة  أو" مرسل ومتلقي"كقناة اتصال يتدفق يف اجتاهني بني املشتركني  أساساالوسيط يستخدم  أن، 

  2عدد من املرسلني او املتلقني أياالتصال املتعدد االجتاهات بني 
اليت تعطيها لفعل االتصال الذي يتم يف  األمهيةفاعلية يف وتربز أمهية التفاعالت الرمزية بالنسبة لدارسي الت    

وهذا يتجلى  .تأويل معاين الفعل سواء تعلق األمر باالتصال الشخصي أو اجلماهريي لوجه وعمليةوضعية الوجه 
حتدد  من خالل أمهية االتصال يف اتمع الذي يتيسر فهمه بدراسة الكيفية اليت يتواصل ا األفراد، ألا هي اليت

وبالتايل سنجد مفاهيم وأفكار املدرسة الرمزية يف دراسات .كيف يرتبط الناس بعضهم ببعض يف احلياة االجتماعية
  3.التفاعل والتبادل واهلوية الشخصية والتفاعالت التماثلية وغريها: التفاعلية والوسائط املتعددة، مثل

  

                                                             
، 1995 اجلزائر دار األمة، ،1ط ،ةالفكر االجتماعي املعاصر والظاهرة اإلعالمية االتصالية، بعض األبعاد احلضاري، عبد الرمحان عزي - 1
  35،38ص

  32مرجع سبق ذكره، ص، التفاعلية يف اإلذاعة، أشكاهلا ووسائلها خالد زعموم ، السعيد بومعيزة، -  2
  .524،مرجع سبق ذكره، ص  تكنولوجيا االتصال التفاعلية وعالقتها بالبحث العلمي يف اجلامعات اجلزائرية ،فضيلة تومي - 3
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بات االلكترونية اهتم استخدام احلاسيف جمال االتصال و طورات احلاصلةبعد الت: للتفاعلية اإلدراكيالبعد     
انصب و ،خمتلف مظاهر االتصال اإلنساين الوسائط املتعددة على تأثريالباحثون بدراسة كيفية الدارسون و

ركز الباحثون يف هذا و" بالتفاعلية احلديثة"و ما عرف عرب الوسائط املتعددة و ه اإلنسايناهتمامهم على التفاعل 
 اإلدراكهو املؤشر املهم لفهم  اإلدراك أنعلى اعتبار  اإلدراكيةاق على طبيعة شخصية املستخدم وقدراته السي

  .التفاعلي الكلي

حتما على تبين الوسيلة قبوهلا  اخلصائص الشخصية للفرد هي اليت تؤثر أنهذا البعد على  أصحاب أكدكما    
 إدراكمن خالل فهم كيفية  األفرادوجيا الوسائط املتعددة يف حياة تكنول تأثريمدى  إدراكبالتايل يتم واستعماهلا و

  :، انطالقا من هذه الفكرة توصل الباحثون إىل طريقتني لقياس إدراك الناس للتفاعليةللتفاعلية األفرادهؤالء 

  .اليت هلا عالقة باملستوى السلوكي للتفاعليةالت اإلنسان مع اإلنسان وتفاع :أوال
   .تسمى التفاعلية املدركةاإلدراكي للتفاعلية واليت هلا صلة باملستوى اإلنسان مع الرسالة وتفاعالت  :ثانيا

اليت حتدثها  التأثريات إدراكجل أالفرد للتفاعلية من  إدراكيف وجوب فهم كيفية  Morrisonولقد أشارت     
ال دراسة هذه التكنولوجيات احلديثة لالتصال، ومن بني الدراسات اليت طبقت يف هذا اNew Hagen et 

Al 1995 املتلقي لتفاعلية الربيد االلكتروين الصادر عن مشاهدي حمطة  إدراكاليت تناولت التفاعلية من زاوية و
NBC إحساس بعمق العالقة بني املشاهد انه كان حيمل  األخريتوصلت من خالل فحص هذا و ،األمريكية

 wuالباحث وهذا ما يؤكده 1علية يف االتصال و اليت كانت قوية القائم باالتصال  وهذا ما حدد درجة التفاو
الشيء األهم للنظر فيه عند قياس مستوى التفاعلية ليس تعداد خصائص "أن  حني يقول" زةيبومع"والذي ذكره 

إذن يؤكد أصحاب  ،التجهيزات التكنولوجية، ولكن باألحرى دراسة كيف يدرك املستخدمون هذه اخلصائص
ماعي اإلدراكي للتفاعلية على أا خاصية من خصائص شخصية الفرد وتكمن يف اإلدراك،وكما يتفرع البعد االجت

درجة التحكم يف الوسيط االتصايل ،التخصيص املدرك والذي يتعرض له :  هذا البعد إىل أبعاد فرعية أخرى مثل 
  2.أفراد اجلمهور يليب حاجام

                                                             
   106ص مرجع سبق ذكره،  ،اإلعالم الرقمي اجلديد الشمالية، ماهر عودة -  1
  .526،مرجع سبق ذكره،ص  تكنولوجيا االتصال التفاعلية وعالقتها بالبحث العلمي يف اجلامعات اجلزائرية فضيلة تومي، - 2
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ويعترب  ،النفسي االجتماعي للتفاعلية على النموذج االجتماعي التماثلييقوم البعد : البعد النفسي االجتماعي    
يتفاعلون ضمنيا  األفراد أنباستخدام احلاسوب يشبه متاما االتصال بالتلفيزيون على اعتبار  األشخاصاالتصال بني 

يتفاعلون  دفاألفرابالتايل أشخاص وكائنات داخل احلواسيب وافتراضني بتصور ذهين بوجود  آخرين أفرادمع 
ويشبه االتصال الشخصي أكثر من االتصال  حلالة يسمى تفاعل اجتماعيوالتفاعل يف هذه ا احلاسوباجتماعيا مع 

   .اجلماهريي

تواجد الفرد بعيدا نسبيا عن اجلماعة اليت يعيش  أنويستخدم هذا البعد مفهوم الكثافة للشبكة االجتماعية مبعىن     
خبصائص  تأثرهوسيط اتصايل على  آلييتوقف تقييم الفرد ، وئل االتصال اجلديدةبداخلها يقلل من تبنيه لوسا

 .اليت تعترب متغريا هاما يف حصول التفاعليةة الوجدانية الداخلية للمستخدم واحلال إىل باإلضافةشبكته االجتماعية 
عات على حبوث شبااالإسقاط مفاهيم نظرية االستخدامات وويف هذا البعد حاول بعض الدارسني املتخصصني 
حتدد كيفية استخدامه  أنرغبات الفرد ودوافعه اليت ميكن الوسائط املتعددة والتفاعلية للبحث يف حاجات و

  .لوسائل االتصال ويتسىن له ذلك من خالل دراسة شخصيته

حول  النااوإعإن التفاعلية من منظور البعد التكنولوجي تروج هلا الصناعة : البعد التكنولوجي للتفاعلية    
 وأالتكنولوجيات اجلديدة، ويركز هذا البعد على اخلصائص اجلوهرية يف الوسائط التكنولوجية وليس على الرسالة 

، فالتفاعلية هنا تشري إىل املستوى العايل نسبيا للوسائط االلكترونية  حىت العملية االتصالية التفاعلية أواملستخدم 
ا للتبادالت املتعددة االجتاهات و تتحدد التفاعلية حسبما إذا الوسيط واإلمكانيات املالئمة اليت تسمح 

  :االلكتروين

  جيعل االتصال متعدد االجتاهات -
  يسمح للمشاركني بالتحكم يف الفعل االتصايل -
  1 بني املشاركني يف العمليات االتصالية و التواصل بني املرسل و املتلقي يف الوقت نفسه ردوايدعم بتبادل األ -

  

  

                                                             
  41ص مرجع سبق ذكره،، التفاعلية يف اإلذاعة، أشكاهلا ووسائلها خالد زعموم، السعيد بومعيزة، - 1
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  :مستويات التفاعلية -2.2

ففاعلية االنترنت  ،تكريس التفاعلية بني املرسل واملتلقي من اإلعالمسائل ومكنت تكنولوجيا االتصال و     
أكتسبها اهلاتف لزمن طويل، فظال على اختالفها جذريا عن التفاعلية اليت حيققها كل من  فاعلية اليتالعلى  تتفوق

وبذلك  مرسل،ظلها أصبح يطلق على القائم باالتصال مصطلح مشارك بدال من مصدر أو  ففي.التلفزيون والراديو
لقد . كممارسة لربوز التفاعليةاجلديدة املصاحبة  جديداً رسخته املفاهيممنحى  اإلعالميةدخلت عملية العملية 

  1.يلي ماك ستوياتامل هذه وعليه سنحاول استعراضالتفاعلية، اختلف العلماء يف حتديد مستويات 

ثالثة مستويات  وهي )Tim Guay 1995(قدم  :للتفاعلية "Tim Guay جوي"مستويات  -1
 : وهي األعلىللتفاعلية بدء من األدىن إىل 

ع من خالل البحث يركز هذا املستوى على املهام األساسية للتجول داخل املوق): التفاعلية اإلحبارية( اإلحبار      
وقوائم اخليارات ،حيث تعد الروابط الفائقة وحمركات  حمركات البحث واألوامرباستخدام عن  املعلومات ،

البحث من الوسائل الشائعة لإلحبار داخل املواقع االلكترونية ،فمن خالله يتم الربط بني املواقع املختلفة يف شكل 
 .جذاب يشعر املستخدم مبقدرته على السيطرة داخل املوقع

تتم من خالل تفاعل املستخدم مع نظام لتحقيق أهدافه،وقد تكون حتقيق الربح  ):ظيفيةالتفاعلية الو(الوظيفة     
القدرة على   املستخدميضيف إىل  ألنه ،ذا املستوى أعلى مستوى من السابقويعد ه أو الترويج املنتج، ،واأللعاب

ن والصحفيون الذين يعملون يف باملشاركة والتفاعل مع الزوار اآلخري أيضاوتسمح للقراء  ،التعامل مع املعلومات
 .املوقع
، تسمح للمستخدم بتكييف املوقع حيث متكنه مستويات التفاعليةتعترب أعلى ): الكيفيةالتفاعلية ( التكيف      

 . املستخدم على النظام من سيطرةأكرب  القدرالن التكيف حيقق  الصحفي،من التأثري على حمتويات املوقع 

 :إىل ثالثة مستويات هيقسم جاري شيكلي التفاعلية  :للتفاعلية "جاري شيكلي"مستويات  -2

 .من املرسل إىل املستقبل اجتاه واحدمن  استقبال املعلوماتهو الطريقة اخلطية يف :املستوى املنخفض -
 .هو استجابة املوقع الختبارات املستخدم املتعددة: املستوى املتوسط -
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 1.كل من املرسل واملتلقي لبعضهم البعض من خالل التحاور االلكتروينيتمثل يف استجابة : األعلىاملستوى  -
   :العملية االتصالية حسب عناصر يةمستويات التفاعل  -3

، تتفق على أمهية مفهومي السيطرة على العملية العملية االتصالية أطرافتوجد ثالث مستويات للتفاعلية بني     
ستويات تندرج كلها حتت املفهوم الشامل هذه املإىل أن  Mc Miilan أشار  وقد ،االتصالية، واجتاه االتصال

  2 :وهي أبعادهاللتفاعلية يف عملية االتصال منعا حلدوث أي لبس يف فهم 
على طرق  ويركز هذا النوع  User to User Interaction بآخرمستخدم عالقة  يف يةالتفاعل      

العلمية االتصالية، وقد  أطرافتصال هنا ثنائي االجتاه تباديل بني ويكون اال تفاعل املستخدمني مع بعضهم البعض،
االتصال التفاعلي الشخصي اليت تعتمد  أشكالمثل  وقد يكون املستقبل فردا أو أكثر، أكثريكون املرسل فردا أو 

ة ختلق بيئة هذه الوسائل التكنولوجي أنحيث  واملنتديات ،منها الربيد االلكتروين والدردشة اآليل احلاسبعلى 
جديدة متكن املستخدمني من السيطرة على  أدواتاملستقبل، وتتيح لألدوار التقليدية للمرسل وغري قابلة افتراضية 

، وهلم القدرة يف السيطرة على توزيع املعلومات املكانتطيعون التغلب على قيود الزمان وفهم يس العملية االتصالية
من التفاعلية يف أنه يعد أول تطبيق للتزامنية املقترنة باالتصال  ذلك املستوىلأهم املالمح  وتكمن ،إليهاو الوصول 

  .املكتوب
يتضح  :User to Documents Interactivity أو احملتوى بني املستخدم والوثائق يةالتفاعل     

النشط  اإلحبار، مثل سائل االتصاليةاستخدامه للر هذا النوع من التفاعل يف الطريقة اليت يفسر ا اجلمهور النشط
 أن la Rose"و Rafaeli" حيث أكد حمتوى تفاعلي يف املواقع، إنتاجيف موقع الويب واملشاركة النشطة يف 

ومتحكما يف طريقة  احملتوى إلنتاج أساسيامصدرا  أصبح وإمنااجلديد مل يعد مستقبال فقط  اإلعالممجهور وسائل 
يكتب ويتفاعل  أنشخص  ألي الفرصة أتاحتشكاال وطرقا جديدة اجلديد أ اإلعالموسائل  أتاحت، فلقد عرضه
اموعات وصفحات ووشبكات التواصل االجتماعي  متزايدة من مستخدمي هذه املواقع كاملدونات أعدادمعه 

  .وغري ذلك الفيسبوك
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فاعلية ميثل املستوى الثالث ت : User to System Interactivity بني املستخدم والنظام يةالتفاعل    
املستخدم مع احلاسب اآليل، وقد بدأ علماء الكمبيوتر يف استخدام كلمة التفاعلية لوصف الشكل اجلديد للواجهة 

 بأنهوعرفت بعض الدراسات التفاعل بني الشخص وجهاز الكمبيوتر اخلاصة باملستخدم منذ منتصف التسعينات،
 1.وآليات البحث األلعابواآللة مثل ك  اإلنسانبني وتتضمن خمتلف أشكال التفاعل  الشكل اجلوهري للتفاعلية،

: تنقسم التفاعلية حسب العناصر البنائية هلا إىل جمموعتني:  مستويات التفاعلية حسب العناصر البنائية هلا -4
 .التفاعلية التواصلية، والتفاعلية املعلوماتية

اليت جتعل املستخدم يتواصل مع اآلخرين وفقا  دواتاأليقصد ا تلك التفاعلية الناجتة عن :التفاعلية التواصلية    
  .يف أربعة أشكال اتصالية هي ك الربيد االلكتروين،حجرات الدردشة،املنتديات األدواتوتتمثل  .الختياره

 

عن طريق مدخالته إىل  وهي اليت متد املستخدم باملعلومات اليت يريدها سواء أكان ذلك: التفاعلية املعلوماتية    
  .اختياره من بني جمموعة من البدائل املعلوماتية مثل خريطة املوقع أوحمركات البحث واألرشفة،: م مثلالنظا

  : تتحدد الفاعلية حسب عامل الزمن إىل مستويني مها :فاعلية حسب عامل الزمنتمستويات ال -5

بني طريف العملية االتصالية عرب هي اليت حتدث مباشرة ويف الوقت احلقيقي  ):التزامنية(التفاعلية املباشرة       
 احلوار، املؤمتراتغرف :ومن أدواا.يف الزمن احلي  واألفكار احلوار،ويتم خالهلا تباد.الصحافة االلكترونية 

 2.اخل...التفاعلية

أو   تعليقه أوهي اليت يستطيع فيها الطرف البادئ باالتصال إرسال رأيه ): تزامنيةالال( التفاعلية غري املباشرة    
فكرته للطرف املستقبل،فيقوم هذا األخري باالطالع عليها بعديا أي يف وقت الحق والتفاعل معها بالرد،وحيدث 

  .RSS النظام اشتراكات عرب قوائم الربيدية، ،ا املستوى عرب الربيد االلكتروينهذ
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  :التفاعلية مبواقع الشبكات االجتماعيةتطبيقات  -3.2

 واليت جتعلهمللمستخدمني  اليت تقدمها تماعية بالعديد من اخلدمات التفاعليةتتسم مواقع الشبكات االج
ية التفاعل واألدوات اإلمكانياتتلك املواقع يف تصميميها على العديد من يكثفون استخدامهم هلا، حيث تعتمد 

املقدم خالهلا وتساعد  توىلتفاعلية بني املستخدمني واحملاملتعددة مبا يسهل العالقة ا واالرتباطات التشعبية والوسائط
طرق  إتاحةارجية، وتسعى املواقع أيضا حنو اخلالبعض وكذا ربط احملتويات  يبعضهااحملتوى  أجزاءعلى ربط 

االرتباطات التشعبية،  أوالصور  أومن خالل النقر على الكلمات  املواقعللتفاعل تساعد املستخدمني على تصفح 
عمل امتدادات للموضوع  إمكانيةكذا املقدمة إىل أجل غري مسمى  احملتويات ملنشورات ومبا يساعد على متديد ا

  .حول موضوع دون فتح املوقع من البداية اإلضافية،مبا يساعد على جلب املعلومات أخرىالواحد مع املواقع 

تفاعلية ومن هنا يتضح أن االتصال مبواقع الشبكات االجتماعية يتدفق يف مسارات أفقية أو على األقل أكثر 
ومرونة مبا خيتلف على النمط  األحادي الذي  اعتمدت عليه وسائل االتصال التقليدية، وهذا يف حد ذاته أحد 

االنترنت إليها، ولكن يف االحتفاظ م  مستخدميكبرية من  أعداداألسباب اليت متنحها قوة ليس فقط يف جذب 
 جزءا من جمتمع افتراضي جيمع أفراده اهتمامات مشتركة، مبرور الوقت جيدون أم أصبحوا ألمعليهم، واإلبقاء

بينهم على قدر كبري من املساواة واحلرية مل يكن معروفا يف أي وسيلة اتصال مجاهريية من  ويتبادلون االتصال فيما
  1.قبل

صف هلا وجد ستة مكونات ميكن أن ت اإلشارة بالتفاعلية واليت مت خلاصةباالستناد ملراجعة التعريفات او
 تطبيقاتتركيب التفاعلية باملواقع االلكترونية بصفة عامة ومواقع الشبكات بصفة خاصة وهذه املكونات تثمل 

  :للتفاعلية بتلك املواقع وأمهها

لة االتصال مع واحملتوى وسلس التوقيت اختيارتشري إىل املدى الذي ميكن للفرد : سيطرة املستخدم - 1
مبواقع الشبكات سواء نص  إضافتهاملستخدمون حتديد املضامني اليت يريدون ا يستطيعوعندما  املستخدمني اآلخرين

حيتاجون  فاملستخدمون معلومة باملوقع، إلجيادحمرك البحث  واستخدامفقط أو نص يدعم صورة أو اختيار اللغة 
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واقع الشبكات اليت تدعمها م األبعادوهذا البعد من  ز املهمة،اللتحكم والذي رمبا يرتبط بتقليل اجلهد يف اجن
 .االجتماعية

 ستطيع الفرد تقدمي التعليقات على كافة الرسائل املقدمة عري املوقع سواء من خاللحيث ي :االستجابة - 2
من الوسائل اليت تنوع استجابات املستخدم عرب مواقع الشبكات االجتماعية وكذا  )likeلتفضيل ا تعليق، إضافة(

 .اآلخريناملباشرة مع 
 أنسرعة اليت حيدث ا االتصال حيث ميكن الشري إىل وهذه اخلاصية ت :قت احلقيقيالتفاعالت يف الو - 3

ذا إمكانية إرسال رسائل يطالعها وك حيدث االتصال يف الوقت احلقيقي حلظة التواجد مبواقع الشبكات االجتماعية،
 .املستخدم وقت وجوده باملوقع

وهذا خيلق روابط فائقة مبواضيع ذات  ي ملوقع حمدد،الشعور باالرتباط بالعامل اخلارج ):الترابط(االتصال  -4
 1.باتمع إحساسالصلة وغريها من اجلمهور يف بناء املواقع لتعطي 

وهذا البعد يوضح مدى قدرة النظام على استخدام املعلومات من جانب املستخدم : الشخصية أو التحوير - 5
وهذا يضفي اخلصوصية على صفحات  ،لى االنترنتالشبكات االجتماعية عأو مجعها يف نظام لعرضها على مواقع 

  .األفراد وكذا الطابع الشخصي الذي مييزها عن غريها من املواقع
وهذا البعد يتضمن  ،شمل املشاعر واالستجابات السلوكية من جانب املستخدموهذه اخلاصية ت :املرح - 6

واحلضور  إلدراكالفرد للموقع واليت تقود  زيارة األبعادلذا فالتفاعلية يف ضوء تلك  تفاعل املستخدم مع املوقع،
 2:الزيارة احملتملة ويتضح ذلك يف الشكل التايل وإعادةاالجتماعي املتزايد مبا ينعكس على الرضا املرتفع 
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  .التفاعلية وزيارة املواقع أبعاديوضح العالقة االفتراضية بني  )5(رقم  لشك

  :ن جانب اجلمهور تتأثر بعاملني رئيسني مهاومن هنا يتضح إن التفاعلية املدركة م 

 .مواقع االتصال -مواقع املعلومات-مواقع الترفيه واملتعة -سواء كانت مواقع تسوق :نوع املوقع -   

  1.حيث يزداد إدراك األفراد للتفاعلية وفق كثافة استخدامهم ألدوات عرب املواقع االلكترونية :نوع الزوار - 

 زيارة املواقع، وإعادةسبق جند هناك عالقة وطيدة بني أبعاد التفاعلية باملواقع االلكترونية وتأسيسا على ما       
   2:استخدام آليات تفاعلية خمتلفة إىلويعزز ذلك 

  :شبكات التواصل االجتماعي وتطبيقاته علىاألثر  أبعاد ومستويات - 3

سمى بأبعاد آثار استخدام شبكات التواصل الكتب مل جند بشكل واضح ما يبعد عملية البحث يف املراجع و    
ال خيتلف اثنان عن أن جممل اآلثار املترتبة عن استخدام شبكة االنترنت وتكنولوجيا االجتماعي بشكل واضح و

االتصال احلديثة هي نفسها املترتبة عن استخدام شبكات التواصل االجتماعي على اعتبار أن هذه األخرية هي 
تطوراا التقنية ،وإن وجد اختال ف فهو شكلي ال غري،فاالنترنت قد  وأفرزا إليها توصلت اليت التقنياتتقنية من 

لذلك على متغري  إسقاطويف عملية  .طرحت العديد من اآلثار  النفسية واالجتماعية والصحية على مستخدميها

                                                             
رسالة ذكتوراه، ،-جتريبية دراسة حتليللية وشبه -املتغريات املؤثرة على التفاعلية يف النشر الصحفي على شبكة االنترنتمها عبد ايد صالح، - 1

  .133ص  ،2007 جامعة القاهرة، كلية اإلعالم،ختصص اعالم،  غري منشورة، 
  .339ص  ،، مرجع سبق ذكرهامحد عادل عبد الفتاح حممد - 2
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االلكتروين نقسم هذه اآلثار  ماإلعالدراستنا املتمثل يف شبكات التواصل االجتماعي باعتبارها مظهر من مظاهر 
  :بعدين إىل

    :وتتمثل يف من استخدام شبكات التواصل االجتماعي ةاآلثار اإلجيابي -1.3

  .التعرف على خصوصيتها ونقلها لآلخرينيسمح للمستخدم االنفتاح عليها و نقل ثقافات الشعوب املختلفة مما -

العقل البشري يف خمتلف أحناء العامل من خالل  إليهااليت توصل تسهيل عملية نقل اجلديد يف االكتشافات العلمية  -
  .خاصية فورية البث وسرعة وكثافة االنتشار

توفري العديد من املكتبات الرقمية والروابط اليت تأخذنا للعديد من الصفحات واملواقع اليت تقدم خمتلف العلوم  -
  .للجميع إتاحتهااضيع واحملاضرات والدروس العلمية ونشر خمتلف املو وإمكانيةواملعارف اليت حيتاجها الفرد 

عية االجتماخاصة بالتثقيف واالستشارات التربوية والطبية و" Youtubeيوتيوب"ختصيص مواقع وقنوات  -
  .اجلمال والطبخ وكل جماالت احلياةواملوضة و

بسات الكثري من القضايا العامل وحماولة كشف مال تأييداستغالل هذه املواقع لنشر خمتلف القضايا وكسب  -
  .1املهمة

  :  اآلثار السلبية من استخدام شبكات التواصل االجتماعي -2.3

الكلي الذي حيمل جتماعي على اعتبار النسق العام ووتكون البداية دائما من اجلانب اال: اآلثار االجتماعية  - 1
السليب الستخدام شبكات  األثرن أه العام، والفرعية اليت تؤدي وظائفها بغية احلفاظ على استقرار األنساقمجيع 

اجلزئية قد يؤدي للخلل الوظيفي داخل اتمع حيث أن  األنساقحد أالتواصل االجتماعي يؤدي حلدوث خلل يف 
بتقلبات يف   األحياناجلديد االلكتروين ممثال يف شبكات التواصل االجتماعي قد يأيت يف معظم  اإلعالمتأثري 

وميكن تلخيص اآلثار االجتماعية الستخدام ،تنعكس على السياق العام للمجتمع الذي نعيش فيهسلوكيات األفراد 
  :شبكات التواصل االجتماعي كما يلي
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عالقات غرامية  إقامةحنو  األشخاصوذلك من خالل اجنراف بعض : اآلثار السلبية على العالقات الزوجية -
 أواليت من شاا حتطيم قيود األسر سواء من ناحية الزوج غري شرعية من خالل شبكات التواصل االجتماعي و 

  .الزوجة

اإلدمان على شبكات التواصل االجتماعي و االستخدام املكثف و املتواصل هلا  إن: فقدان التفاعل االجتماعي -
فقدان لتايل البعد عن العامل احلقيقي وبات من االغتراب وكذلك االنطواء ولساعات طويلة يؤدي اىل حدوث حاال

أسالك افتراضيا بعيدا عن التواصل ة تتم عرب وسائط وآالت ون عملية التواصل يف تلك احلالالتفاعل االجتماعي أل
  .الطبيعي احلقيقي

ات ملواقع التواصل االجتماعي وخمتلف الصفح األفراداستخدام وتصفح  إن: التأثري على القيم االجتماعية -
الفكر تبعا ملا يسمى إعادة تشكيل اهلوية و مباشرة للعديد من القيم دف و غريجتعلهم يتعرضون بصورة مباشرة أ

داخل  األوليةمما قد يؤدي اىل حمو آثار وقيم اجلماعات  Reference Groupاجلماعات املرجعية  بتأثري
  1.لقلقاالتوتر وة وتنمية قيم العزلة وفقدان وسقوط الروابط االجتماعي إىل أيضا اتمع احلقيقي مما يؤدي

  : نقاط أخرى تدخل ضمن اآلثار االجتماعية متمثلة فيما يلي   

تساهم يف تفريغ  أناهلوايات اليت من شأا األنشطة والوقت خاصة عند األطفال و االبتعاد عن ممارسة  إضاعة -
  .نافعة وجتديد روح النشاط لديهم أعمالالطاقة لديهم يف 

  .مع قيم جمتمعاتنا تتالءمالثقافات الوافدة و اليت قد ال املستخدمني يف تقليد  األفراد إغراء -

  .2التعليمية  باألنشطةالتكاسل عن القيام األبناء واخنفاض مستوى التحصيل الدراسي لدى  -

فقضاء وقت طويل يف ،  تتعدد اآلثار النفسية لشبكات التواصل االجتماعي على مستخدميها: اآلثار النفسية -2
سية  اليت يعاين منها ومن بني اآلثار النف، الشبكات االجتماعية خيلف العديد من املشاكل البحث والتواصل عرب

 1:املستخدمون، نذكرها فيما يلي
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الشبكة وهو ما جيعله يقلص من  أماموذلك بسبب الوقت الطويل الذي يقضيه الفرد : األرق وقلة النوم -
االنعزال واالكتئاب ، ويرجع  باإلضافة إىل .رب الشبكاتاألخرى لصاحل التواصل ع األنشطةالوقت املخصص لباقي 

لفرد يبقى تدرجييا ينسحب من النشاطات االجتماعية ومجاعاته االنتمائية اذلك أيضا للوقت الطويل الذي يقضيه 
الشبكة وقد جيد الشاب املتعة يف االنفراد والتمركز حول الذات ويكون ذلك حالة مرضية  مواملرجعية ويعتكف أما

  .ن نوع األنانيةم
 هو رمزي خيايل وذلك أن املستعمل هو حقيق وما فاملزج بني ما:العيش يف األوهام والعالقة اخليالية -

رض أيكون عالقات اجتماعية افتراضية وينغمس فيها أكثر لدرجة إحساسه بأن هذه العالقات هي حقيقة على 
  .الواقع وذلك نتيجة العزلة اليت يعيشها

عل رمبا يف من رسائل عند تفاعله مع غريه قد جي املستعمل وذلك من جراء ما يتلقاه:لراحة القلق وعدم ا -
افة إىل ومتوترا خاصة عند اكتشاف هويته احلقيقية هذا إذا كان مستعمال هلوية افتراضية ،باإلضبعض احلاالت قلقا 

كتعلم الكذب والنرفزة وقلة النشاط  خري على املستخدمنيأنفسية  ا، كما أن هناك أثارتلك الرسائل اليت تستفزه
  .واخلمول والكسل وغريها

وقد بدء علماء النفس يتحدثون عن مرض نفسي يرتبط باستخدام االنترنت وهو مرض اإلدمان على 
االنترنت، ومن أعراضه استخدام االنترنت للمتعة واإلشباع وختفيف القلق، واإلحساس بالتذمر وعدم مراقبة 

  .ستخدامهاواإلحباط من جراء ا

املتنوعة ممثال بشبكات التواصل  بأساليبهاجلديد االلكتروين  اإلعالممن أخطر ما حيمله  إن: اآلثار العقائدية - 3
وضرب الدين يف العمق حيث يعمل العديد على ختصيص  اإلسالميةاالجتماعي يف موضوعنا هذا، زعزعة العقائد 

املستخدمني من شباب وجيل صاعد وحماولة  أفكارة لتشويه صفحات ومواقع لبث آراء وأفكار عقائدية غري سوي
صفحات الدجل و اخلرافة النتشار العديد من مواقع و باإلضافة ،ضرب أسس العقيدة يف داخلهم واقتالعها

بالتايل وقوعهم يف حبال الشرك تستهدف ضعاف النفوس و اإلميان و الكهانة املنافية لعقيدة جمتمعنا اليتوالسحر و
  . 2غري مباشرة أوبطرق مباشرة  اإلحلادوالكفر و

                                                                                                                                                                                                    
ية مقال منشور يف جملة العلوم اإلنسان ،اآلثار  النفسية واالجتماعية والصحية لشبكات التواصل االجتماعي على مستخدميهاخمتار جلويل ،- 1

  .5،ص09/11/2015، جامعة باتنة ،11واالجتماعية  العدد 
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العلمانية وخمتلف الطوائف اليت تعمل على تشكيك املسلمني يف دينهم إىل انتشار حركات التنصري و باإلضافة    
باإلضافة لنشر اجلنس والعري والفجور من خالل  ،االجتماعيمن خالل شبكة من املواقع داخل شبكات التواصل 

فان هائل من مثيل فهناك طو ،اخلليعة بشكل علين يقتحم على الناس بيوم ومكاتبهم المالصور الفاضحة واألف
  .1املقاالت والفيديوهات الفاضحة بشكل مل يسبق له نظري هاته الصفحات والصور و

متابعة املواقع واملنتديات وصفحات الفيسبوك وغرف إن كثافة استخدام و: اآلثار األخالقية والسلوكية - 4
وخمتلف الشرائح االجتماعية يتعرفون على  وأطفالة واموعات جيعل املستخدمني من شباب ونساء الدردش

وبعيدة متام عما نشئوا عليه  ،عليه داخل بنائهم االجتماعي ااعتادوألفوه وحياة خمتلفة متاما عما  وأمناطسلوكيات 
السلوكيات مباحة وعادية بالنسبة هلم مع األمناط وهذا التعرض املستمر جيعل تلك  أنكما  ،وأصولمن تعاليم 

  :هذه السلوكيات يف النقاط التالية إجيازوميكن  األخالقمرور الزمن مما ينتج عنه تغري يف السلوك و 

  .املتاجرة مإباحة سلوك شرب اخلمر واملخدرات والتدخني و -

  .االغتصاباجلنسية وانتشار ثقافة التحرش و الغرائز إثارة -

  .وافع للسلوك العدواينالد إثارة -

  .السفور و انتشار ثقافة االختالط -

  .2احترام حرمات اآلخرينيد املشاهدين على عدم غض البصر وتعو -

ضرورة  إىلحاسبات آلية برباجمها وهواتف ذكية وألواح الكترونية إضافة  أجهزةإن توفري : اآلثار االقتصادية - 5
احلسابات إىل املواقع االجتماعية وللولوج  األوقات واألماكنمجيع االشتراك يف االنترنيت وضرورة توفره يف 

، خاصة حمدودية الدخل وذات الدخل املتوسط األسراخلاصة يعترب من املصاريف الرئيسية اليت تؤثر على ميزانية 
تصادية بعض املشاكل االق إىلمن جهة كما تؤدي  األسرةبالتايل فإن هذه االستخدامات تؤثر سلبا على اقتصاد و
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وخماوف الناس على مهنهم اليت قد  لى مهن جديدة،تدريب بعض العاملني ع إعادةكالبطالة الواسعة وضرورة 
  . 1ينتهي زماا

ية لالنترنيت و اقتناء األجهزة على استهالك االشتراكات اليومية والشهر اإلقبالميكن اعتبار  أخرىومن جهة      
الواسع يف  اإلقبالاليت تدخل جراء هذا  اإليراداتللدول من خالل  اسياأساهلواتف مدخال وموردا اقتصاديا و

  .مواكبة عصر االنترنيت وتكنولوجيا االتصال احلديثة من خمتلف شرائح اتمع

بلدام يف  إيقاعغري واعي وغري مدرك من قبل األفراد يف قد يتسبب االستخدام : اآلثار و املخاطر األمنية - 6
انتشار  أيضااالستخبارات املستخدمني بطرق غري مباشرة، كما جند  أجهزةلبا ما تستهدف خماطر أمنية، فغا

التجسس على مواقع أجهزة اآلخرين والذين يعملون على نشر الفريوسات لتدمري  "هلاكرز والكراكرزا"
 6سا بامسه دمر فريو أطلقعاما حينما  23والذي يبلغ من العمر  أمريكياملؤسسات واهليئات مثل ما قام به شاب 

عدد من املؤسسات احلكومية خبسائر بلغت مائة مليون دوالر عوقب  أجهزةآالف نظام عرب االنترنيت من بينها 
  .بالسجن ملدة ثالث سنوات أثرهاعلى 

أحد  إلنتاجالربامج صمم ومربمج ألغت كافة التصاميم وم أطلقهاالقنبلة االلكترونية اليت  إىل أيضا باإلضافة      
  األمريكيةالبحرية و NAZAاليت تعمل حلساب وكالة الفضاء  "نيوجريسي"رب مصانع التقنية العالية يف كأ

 األلواحالستخدام اهلواتف و آواحلاسوب  أماماجللوس لفترات طويلة  أن إىل األطباءيشري : اآلثار الصحية - 7
  :النقاط التالية يف إجيازهاااللكترونية يسبب العديد من املتاعب الصحية و اليت ميكن 

  .االلتهابات املتنوعةاحلرقة وازدواجية الرؤية وباإلجهاد والعيون  إصابةخماطر  -

  .وآالم الكتفني والرقبة األوتارخماطر دد العضالت واملفاصل والتهاب  -

  .غري مباشرة تؤثر مستقبال إشعاعيةتأثريات  -

  :وقائية تقلل من هذه املخاطر راءاتإجاألضرار ينصح األطباء اختاذ ولتفادي هذه املخاطر و

  .اجللوس يف غرف واسعة ذات إنارة جيدة -
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  .استخدام كرسي مريح ومسند للرقبة يكون ارتفاع املقعد مالئم حبيث تكون السواعد متوازية واألكتاف مرختية-

شاشة حبيث سم ووضع ال 90 إىلسم  50احلاسب واهلاتف واللوح االلكتروين من  أماماإلبقاء على مسافة  -
تكون بعيدة عن أشعة الشمس والضوء الصناعي املباشر وكلما أمكن توضع شاشات التقييم الواقية على الشاشة 

   .1ضغطها على املفاتيح أثناء األذرعلوحة املفاتيح لتسند عليها  أماموتوفري املساحة الكافية 
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 :عريبواقع احلركة النسوية يف الوطن ال - أوال

  :النسويةاحلركة بتعريف ال -1

تعرف احلركة النسوية عموما بأا احلركات اليت تتشكل من منطلق القناعة بوجود خلل يف نظرة اتمع للنساء     
يهدف إلعطاء املرأة حقها واملطالبة به، وتتشكل احلركات النسوية  النشاط الذي فتعمل حتت مسمىوالرجال، 

أو منظمات هلا نفس الوعي واأليديولوجيا واملوقف، ودف للمطالبة بنفس املطالب ولقد من أفراد أو جمموعات 
، نظر خمتلفة وجهاتأعطت للمصطلح  ،تعددت زوايا تعريفات املصطلح من قبل الباحثني والناشطني يف هذا اال

سوية كل على حد، مث سرد النبتفكيكه وتناول مفهومي احلركة و سنحاول يف هذا املقام التطرق لتعريف املصطلح
  .املفاهيم املتعلقة مبصطلح احلركة النسوية

 :احلركة/احلراكمفهوم  -1.1

الذي  أو اجلماعي أشكال النشاط الفردي على مستوى جمموعات صغرية، شكل من هو عبارة عن :احلراك      
 وأالسياسية  وأاالجتماعية  ،لفةاملخت وعدم تلبية املطالب عيربز كرد فعل ألوضاع تتسم بعدم املساواة، والقم

 يتحول حلركة واسعة أو يأخذ أشكاال دقد يستمر ملدة قصرية أو طويلة، وقو ،لفئات من اتمع ....االقتصادية
لقد اختلف ف 1 .تتطور احلركة لتصبح حراكا وقد ال حيدث ذلك ميكن أنخمتلفة من املقاومة الفردية واجلماعية، و

بأا تلك  "colbeكولب"و gold"غولد"حيث عرفها  ،فهم للحركة االجتماعيةعلماء االجتماع يف تعري
 2.اجلهود املستمرة موعة من األفراد اهلادفة إىل حتقيق مصاحل مشتركة لكافة أعضائها

 
 
 
 

                                                             
 متاح على الرابط،ضمن موقع صيد نت، صيد الفوائد،صفحة مقال منشور عرب  ،احلركة النسوية الغربية وحماوالت العوملةإبراهيم الناصر، - 1

https://saaid.net/female/064.htm 18:55: ، ساعة الولوج 10-02-2018: ،تاريخ الولوج.  
 ،منشورة ماجيستري، رسالة ،دور املنظمات العربية يف متكني املرأة دراسة مقارنة من واقع حاليت مصر والبحرين نرمني سيد عزب سليمان، - 2

  .ص ل ،2011العلوم السياسية، جامعة القاهرة، ختصص

https://saaid.net/female/064.htm
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  :الفكر النسويو مفهوم النسوية -2.1

لتقدمي العديد من التعاريف حسب  لالناشطني يف هذا ااو فذهب العديد من املفكرين "النسوية"أما مفهوم    
وفيما يلي عرض ألهم ما قدم لتعريف  .إضافة للدالالت اللغوية للمصطلح أيديولوجيام وتوجهام الفكرية

  :ملصطلح

مدافعة عن مصاحل النساء، والداعية إىل مسلكية  منظومة فكرية أو:"بأا "Hachette معجم"يعرفها     
النظرية اليت تنادي مبساواة اجلنسني " فيعرفها على أا " Webster ويبستر" أما معجم  1"حقوقهنتوسيع 
التمييز  حقوق املرأة واهتماماا وإىل إزالة واقتصاديا واجتماعيا، وتسعى كحركة سياسية إىل حتقيق اسياسي

ذلك املوقف فاق بأا التا إىلتناوهلما ملفهوم النسوية يف  لقد ذهب املعجمان 2".اجلنسي الذي تعاين منه املرأة
  .يسمى بالنشاط النسوي وفق ما اعلى حقوقها وبالتايل العمل على املطالبة  عدم حصول املرأة املتشكل جراء

لفهم جذور  والفلسفية اليت تسعى جمموعة من التصورات الفكرية " :يف حني جند تعريفا آخر للنسوية على أا     
وترصد التمييز الواقع عليهن  لعامل،ااء وذلك دف حتسني أوضاع النساء يف وأسباب التفرقة بني الرجال والنس

سواء من حيث توزيع الثروة أو املناصب أو الفرص وأحيانا حىت احتياجات احلياة األساسية من مأكل وتعليم 
كما   .وعي مؤسس على حقائق مادية وليست جمرد هوية هي إذن من هذا املنطلق النسويةف 3 ".ومسكن وغريه

  :مهامفهوم سياسي مبين على نقطتني منطقيتني أساسيتني " تعرف أيضا بأا

 النساء بسببها من انعدام  أن بني النوعني مؤسسة تقوم على عدم املساواة بني النساء والرجال، وتعاين
  .العدالة يف النظام االجتماعي

 الفروق اليت تنشئها الثقافة كنه ناتج عن ل ،نسني ليست نتيجة لضرورة بيولوجيةإن انعدام املساواة بني اجل
فهم  4 :يتضمن نقطتني مهمتنيويقدم هذا املفهوم للنسوية جدول أعماهلا الذي  .يف اتمع اجلنسني بني

تغري هذه  على العمل مث ،اآلليات االجتماعية والنفسية اليت تنشئ وتؤيد انعدام املساواة بني النوعني

                                                             
ابط، ، مقال منشور ضمن جملة حركة مصر املدينة، متاح على الراملوجات النسوية يف الفكر النسوي الغريبمية الرحيب،  - 1

،http://www.civicegypt.org16:54،الساعة، 2018-11-12:، تاريخ الولوج  
  22، ص2014 فلسطني، ، جامعة النجاح نابلس،1ط ،النسوية اإلسالمية ودورها يف التنمية السياسية يف فلسطني خلود رشاد املصري، - 2
  .13،ص 2016، مصر ،للدراسات النسويةنظرة  ،1ط، النسوية، النسائية الشابة هند حممود، شيماء الطنطاوي،- 3
  .29ص  ،2002الس األعلى للثقافة، مصر،  ،1ط، األدب والنسويةبام موريس، ترمجة سهام عبد السالم،  - 4

http://www.civicegypt.org
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تعلقة بعدم املساواة بني اجلنسني من النساء والرجال جند التعريف التايل الفكرة املويف نفس  ".اآلليات
مصطلح يشري إىل كل من يعتقد بأن املرأة " 1 :الذي يدعم الفكرة حيث تعرف النسوية وفقه على أا

تأخذ مكانة أدىن من الرجل يف اتمعات اليت تضع الرجال والنساء يف تصانيف اقتصادية أو ثقافية 
 ." ةخمتلف

أيه امرأة يف أي مرحلة من مراحل حياا  اليت تقدمها اإلسهامات يشري ملعىنمصطلح  استنادا ملا سبق فالنسوية      
ما مع األدوار التقليدية ايف جمال حتقيق وبلوغ قيمة املساواة بني اجلنسني وهو األمر الذي قد يتضمن اشتباكا أو صد

وتتعدد التوجهات  ح إىل التشكيالت االجتماعية النوعية اليت تتزعمها النساء،كما يشري املصطل يف اتمع، السائدة
وحمافظة،كما يوجد تصنيف حديث هلذه اجلماعات على  ،وماركسية ،اإليديولوجية للحركات النسائية بني ليربالية

  2).البنيوين- احلتميون( أساس اعتبارات منهجية

  :مفهوم احلركة النسوية -أ

بني اجلنسني  ةالعامل  على أساس املساوا هيكلة حركة تسعى إىل إعادة"على أا  ركة النسويةاحل تعرفو      
حركة ترفض كل متييز بني األفراد على أساس اجلنس، وتلغي مجيع  فهي يف مجيع العالقات اإلنسانية،) أنثى/ذكر(

شتركة للمرأة والرجل باعتبارها أساس عتراف باإلنسانية املاالتسعى جاهدة إلقامة  ،اجلنسية االمتيازات واألعباء
والنساء  ونساء الطبقة الكادحة، هي النظرية واملمارسة السياسية لتحرير مجيع النساء امللونات،ف 3."القانون والعرف

، وكذلك النساء البيض ثليات والنساء الكبريات يف السنالفقريات، والنساء ذوات الصعوبات اجلسدية وامل
بل جمرد  تعظيم أنثوي  ،ويةوأي شيء أقل من هذا ال يعترب حركة نس مليسورات اقتصاديا،السويات جنسيا وا

 4".للنفس

  

                                                             
  .337ص ،2002 القاهرة، الس األعلى للثقافة، ،1ط، )دراسات ومعجم نقدي(النسوية وما عبد النسوية  ترمجة امحد الشامي، سارة غامبل، -1
  ".ك"ص  ،مرجع سبق ذكره،دور املنظمات العربية يف متكني املرأة دراسة مقارنة من واقع حاليت مصر والبحرين، نرمني سيد عزب سليمان -2
 ، دار األهلية للنشر والتوزيع، بريوت،1ط ،النظرة النسوية مقتطفات خمتارة ويندي كيه كومارو فرانسيس بارتكوفسكي، ترمجة عماد إبراهيم،-3

  .                        18،ص2009
  .20، ص املرجع نفسه  -4
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لتغيري املواقف من املرأة كامرأة قبل تغيري الظروف القائمة وما  تسعىبأا حركة " :"غامبلسارة " وعرفتها      
واحلقوقية يف العمل والعلم والتشارك يف ستويات القانونية املتتعرض إليه النساء من إجحاف كمواطنات على 

 املرأةغايات اجتماعية تتمثل يف حقوق  إىلالنسوية يف أصوهلا حركة سياسية دف ف 1."السلطة السياسية واملدنية
  2.واثبات ذاا ودروها

ود خلل يف وجبحركة اجتماعية تتبين قضية النساء يف اتمع من منطلق القناعة :"  أاعلى  أيضا كما عرفت   
وتتشكل احلركة السنوية من  ميزان القوى االجتماعية والسياسية بني الرجال والنساء ،وتقوم على الوعي والفعل،

يف ذهب  3".وقف واهلدف ،وتعرب عن ذلك بالفكر والعملاألفراد واموعات واملنظمات اليت تشترك يف امل
حركة اجتماعية تنشأ خارج :"انون الدولة حيث يرى أاالتعريف التايل العتبارها حركة غري منظمة يف إطار ق

  4.إطار مؤسسة الدولة وتستهدف إحداث تغيري يف واقع النساء

 :النسائية أو الفكر النسائي -ب

 كامربدج"جاء تعريفه يف قاموس  ظهر الفكر النسوي كفلسفة ورؤية يف الستينيات من القرن العشرين،      

Cambridge" اوية النس" :للفلسفةدون خربة  تلك الفلسفة الرافضة لربط اخلربة اإلنسانية خبربة الرجل، بأ
هي جمموعة من األفكار واألفعال اليت تم ا جمموعة من النساء املهتمات بالشؤون اخلاصة بالنساء دون ف 5".املرأة

يث عما تتعرض له النساء وال أو هي تلك اموعات اليت ختتص باحلد .الرجال ولكنها تسعى لتغيري هذه األوضاع
أو حتاول إجياد حلول ملشاكل النساء ولكن تلك احللول ال ختص النساء وحدهن بل يتم  تعمل على إجياد احللول،

 .إجياد حلول لقضايا النساء ضمن قضايا أوسع وأمشل مثل قضايا حقوق اإلنسان أو قضايا الوطن

 

                                                             
  337مرجع سبق ذكره،ص ،)دراسات ومعجم نقدي(النسوية وما عبد النسوية  ترمجة امحد الشامي، سارة غامبل، - 1
  .11ص، 2017مصر، ، مؤسسة هنداوي ،1ط ،النسوية وفلسفة العلمميىن طريف اخلوىل،  - 2
  .29مرجع سبق ذكره، ص ،نظرة للدراسات النسوية طاوي،هند حممود وشيماء طن- 3
 متاح على الرابط، الفكر واإلبداع، ملتقى، مقال منشور ضمن موقع النشأة والتطور واملعوقات:احلركة النسائية العربية  فاطمة حافظ،- 4

http://almultaka.org ، 17:30 ة،، الساع20-03-2018 ،تاريخ الولوج ،30/03/2009 نشر املقالتاريخ.  
،  2006مصر،  منتدى سور األزبكية، ،1ط ،-اتمع املصري أمنوذجا -وخلخلة اتمعات اإلسالمية  احلركة النسوية خالد قطب وآخرون، - 5
  .26ص
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يشتركان أو متقاطعان يف جمموعة من  كصفة أو النسائي ولوجياكفكر و أيدي وقد نرى أن الفضاء النسوي       
األفكار والقضايا وهي أن كليهما خمتصان بشؤون النساء بغض النظر عن طريقة معاجلة هذه الشؤون عند كل 
فضاء أو أن االثنني يوجد ما نساء بشكل أساسي ،أو أن الفضاء النسائي جزء من الفضاء النسوي الكبري الن 

أو أن  الفضاء النسائي  مهتم جبميع أوضاع النساء ومهتم بطرح جمموعة من احللول هلذه األوضاع مجيعاً، الفضاء
 1.هو األعم فهو األكرب ويشمل بداخله القضايا واألوضاع النسوية  األكثر جتديدا

صف وتفسر ت اليت انساق نظرية من املفاهيم والقضايا والتحليالت أووالفكر النسوي بشكل عام نسق      
 2.وكيفية االستفادة املثلى منها ،وسبل حتسينها وتفعيلها أوضاع النساء وخربان،

  :اخللفية املعرفية وتطور احلركة النسوية يف العامل والوطن العريب -2

الناتج عن حتريف نصوص العهدين القدميني يف يئة الشروط لدين ا عامل بأي حال من األحوال إنكارال ميكن     
 ،على أا أصل خطيئةاملرأة يف التراث اليهودي واملسيحي   تإلرهاصات األوىل لظهور احلركة النسوية، فصوروا

فكانت  منصوص عليه يف كتبهم الدينية احملرفة، هو أكلت من الشجرة كما حينما فعل اخلطيئةلدم ابعدما أغرت 
املعتقدات ة حملاولة طمس هذه األفكار وسائيهي الدافع األساسي لظهور ما مسي باحلركات الن هذه النصوص

 بل أا كانت ،رمزا للدونية واللعنة ل عصور الظالم يف أوروباااملرأة طو تحيث بقي السائدة يف تلك الفترة،
وظل ارتباطها بالرجل  روحها الدخول إىل اجلنة،وال تستحق  إىل إنسان يرتقناقصة وثعبان ال  توصف على أا

  .وتسهر على خدمته وراحته ه تأكل من فضالته وتنام بعد أن ينام،العبد  بسيد اارتباط
  

سنة "Orbitino Clairt  أوربتيناو كلريت"فقد تأسست احلركة النسوية األكادميية يف اجنلترا على        
م، مث انتشرت يف الغرب أصداء هذه األصوات النسائية لتكون األجواء مالئمة، فتحت من خالهلا يف 1890

للدراسات النسوية، فدشنت هذه الدراسات مسار  هات والسيما يف علم االناسة الباب على مصراعياجلامع
سان "، وتوسع مداها من الواليات املتحدة انطالقا من جامعة املرأةالتأسيس العلمي لألحباث األكادميية حول 

عربية يف مرحلة متأخرة من القرن باجتاه فرنسا وبريطانيا مث الدول ال" 1969،1970"يف السنة اجلامعية " ديغو

                                                             
  .16ص  مرجع سبق ذكره، ،- اتمع املصري أمنوذجا -وخلخلة اتمعات اإلسالمية  احلركة النسوية ،خالد قطب وآخرون - 1
  .11ص ، مرجع سبق ذكره،النسوية وفلسفة العلمميىن طريف اخلويل،  - 2
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النساء أفكار احلرية والعدالة واملساواة وبدأت  تم، استلهم1789، ففي فرنسا وبعد الثورة الفرنسية عام 1املاضي
النساء باملطالبة حبق املرأة يف التصويت وشغل املناصب العسكرية واملدنية العليا يف اجلمهورية اجلديدة، ويف 

عام Mary Walston Craft  ماري وولستون كرافتدثت الكاتبة والفيلسوفة حت -لندن -بريطانيا
عن الطغيان املرتيل، وإنكار احلقوق السياسية للمرأة،  "حقوق النساء"م يف كتاا الذي حيمل عنوان1792

وار، اليت وضرورة فرض فرص متساوية للتعليم والعمل، والتعليم املختلط، وحىت الفلسفات اليونانية املوسومة باألن
الفيلسوف " أفالطون"تغنت بالعقل واملنطق مل تنصف املرأة وزادت من حجم عقدة النسوية يف الغرب، حيث أن 

مع املخبولني واملرضى، إىل  ، وصنفهاالعبيد واألشرارضمن  يف عدد من كتبه النساءاليوناين املشهور لطاملا صنف 
أين يربط : ل فلسفته الثنائية  اليت تقوم على العقل واملادةمن خال "ديكارت"املتأخرين أمثال  جانب الفالسفة

  2.العقل بالرجل ويربط املادة باملرأة
  

كانت يف الواليات املتحدة األمريكية  ،)الكالسيكية( وميكن القول بأن البداية الفعلية للحركة النسوية      
الصحة والعمل واملمارسة  املساواة يف التعليم،النساء هناك ب تحيث طالب وبريطانيا يف ثالثينيات القرن املاضي،

يف فرنسا بعدما محلت الفيلسوفة واملعلمة الفرنسية  املصطلح من خالل ظهور أوروبامث انتقلت إىل  السياسية،
 "اجلنس الثاين" كتاا من خاللهذه احلركة   اءاملتطرفة لو "Simon de Beauvoir سيمون دو بفوار"

فرنسا بدأت مرحلة  االبتالع واالحنراف اإليديولوجي ملسألة  ومن هنا يف ،للمرأة ملطلقةطالبت باملساواة ا أين
  3.احلركة النسوية

  

أصبحت هلا عدة  و وقد تطورت احلركة النسوية منذ بدايات القرن التاسع عشر وحىت اآلن تطوراً كبريا،      
من  أكثرو االجتماعية مث السياسية  ةمارسإىل امل بل تتعدى ذلك ،إذ مل تبق جمرد فلسفة وإيديولوجيا فقط مدارس،

تتبناها النساء حىت يف تعاملهن مع  اليت واملبادئ األفكارحيث تعرب عن جمموعة  املمارسة الشخصية والذاتية، ذلك
وتظهر احلركة النسوية يف القرن العشرين بصورة خمتلفة حيث أدخلت إضافات لنشاطها ومطالبها  ،أزواجهن

ال يوجد  وتقوم على أساس أنهل والتملك وغريها، ليأيت فكر ما بعد احلداثة برؤية خمتلفة كليا، كحقوق العم

                                                             
، جامعة حممد خيضر 03جملة التغيري االجتماعي والعالقات العامة يف اجلزائر، العدد  ،االنثربولوجيا الثقافية واإلنتاج املعريف العريبسفيان سامي،  - 1

  208بسكرة، اجلزائر، ص
مقال منشور ضمن  ،-خطاب املرأة املغاربية على موقع الفيسبوك –النسوية عرب مواقع التواصل االجتماعي  متثالت ور،قعبيدة صبطي وصابر ب - 2

  .298ص ،2017جوان  ،أم البواقي،جامعة  7، العدد 1اجلزء  جملة العلوم اإلنسانية،
  .299ص املرجع نفسه، - 3
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، سواء من الناحية البيولوجية أو االجتماعية، فالرؤية الثنائية للجندر )النوع االجتماعي(تعريف مطلق للجندر
  .على املرأة يقيف حد ذاا تضي) ذكر و أنثى(
 

املرأةّ قابل " إن تصنيف ،"Judith Butler جوديث بتلر"مريكية السالكة هلذا االجتاه الباحثة األ ترىو     
للتشكيك، ألنه ينضوي حتته أمور أخرى مثل الطبقة والعرق واجلنسانية وجوانب أخرى فردية، اليت ميكن من 

أنثوي وهلذا  سلوك أداءر أو أي التظاه أدائيةاملرأةّ كلمة " بشكل مستقل، هلذا تعترب كلمة امرأةخالهلا تعريف كل 
وأن هناك طريقة واحدة للتعامل مع هذا  تعتقد نسويات ما بعد احلداثة انه ال يوجد أساس واحد لتبعية املرأة،

  1.األمور
  

املوجات اليت تصنف ظهوره وتطوره مبجموعة من املراحل وظهور النسوية عادة ما يؤرخ له  أن الرغم منب     
إال أن هناك بعض املواقف والكتابات اليت من املمكن  ة النسوية األوىل يف القرن التاسع عشر،املوجب تدرجييا بداية

عن آراء قد تعد آراء  تعربفعلى سبيل املثال جند من النساء يف ذلك الوقت من  .أن نعتربها بداية للحركة النسوية
ي الفكرة داتبات هذه الفترة حتحاولت بعض ك إذ وذلك قبل ظهور خطاب حترير املرأة بوقت طويل، نسوية،

كما أن ظهور جمموعة من السيدات يف ذلك العهد ".النساء صنف من اجلنس البشري أدىن من الرجال" القائلة بأن
حتصل على  عندما األوىل وغريها من امللكات أثبت أن املرأة "إليزابيث"قمن بتويل حكم بعض البالد كامللكة 

وانطالقا من هنا سنحاول تقسيم مراحل تطور احلركة النسوية يف  2.حلياة العامةفرصتها يصبح هلا شأن كبري يف ا
 :العامل حبسب موجات ظهورها تارخييا كما يلي

 
 
  

                                                             
   احلدود النفسية اليت تفرق بني اجلنسني على أساس  ويعمل على إزالةة الكاملة للمرأة تغيري اهلوية البيولوجية والنفسي أساسيقوم مفهوم اجلندر على

، من أجل حتقيق املساواة عقلي، ويزيل اهلوية االجتماعية اليت حتدد دورا خمتلفا لكل واحد من اجلنسني يف احلياة ومتايزه عن اآلخر أوبيولوجي أو نفسي 
وليس اجلنس، وبذلك تتخلخل الثنائة  "اجلندر"النوع أساسجلنس، وبالتايل قيام العالقات االجتماعية على واالبتعاد عن تقسم اتمع على أساس ا

  ".أنثى/ذكر"االجتماعية 
تاريخ   .http://gealgaded.com متاح على الرابط، مقال منشور ضمن موقع جيل جديد، ،يف نقد احلركات النسوية حسان الناصر، - 1

  .12:48 الساعة،، 13/11/2018، الولوج
 ،اآلداب، ختصص منشورةغ  ماجستري، رسالة ،)دراسة مقارنة بني الريف واحلضر( القيم الثقافية وظاهرة ختان اإلناث ،كرمية حممد السالموين- 2

  .9ص ،2014 جامعة طنطا، قسم علم االجتماع،

http://gealgaded.com
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  :املوجات النسوية يف الفكر النسوي الغريب -1.2

اليت يتمتع ا  من احلقوق العامة لبعضنيل املرأة  يف هذه املرحلةكانت غاية النسوية   :املوجة النسوية األوىل    
وأن الفوارق النوعية للمرأة هامشية ال جتعلها أقل مرتبة من  لذلك دأبت على تأكيد املساواة بني اجلنسني، الرجل،

  .الرجل وال حتول دون تلقيها العلم وممارسة العمل واحلياة السياسية والتصرف  يف أمواهلا مثل الرجل

دفاعا عن  " Mary Wallstonroft  ولستونكروفتماري "بدأت هذه املرحلة مع ظهور كتاب     
الذي " أمريكي-االجنلو"يف اجنلترا والذي اعترب من أوائل النصوص يف التراث املعريف  ،1م1792سنة "حقوق املرأة

والذي مثل عالمة  ،2حياول علنا النظر إىل مكانة املرأة ضمن اخلطاب السياسي، االجتماعي، املهيمن يف تلك الفترة
أوىل موجات النضال النسوي احلديث، فقد ورد فيه إشارات ذات داللة، على بدء الدعوة  إىل  لى انبثاقدالة ع

املرأة يف املستقبل قد تصبح  طبيبة وصاحبة أعمال "مشاركة املرأة يف احلياة السياسية، حيث أشارت املؤلفة  إىل أن 
مقترحاً مثريا يقول أن املرأة جيب أن يكون هلا من   جتارية أو قد تدرس السياسة، مث ختطت هذه اإلشارة، إذ قدمت

  3.ميثلها بدال من أن تكون حمكومة على حنو تعسفي دون السماح هلا بأية مشاركة مباشرة  يف مداوالت احلكم

أة نها املراليت تعاين م  والقانونيةماعية  واليت ظهرت من أجل معاجلة عدم املساواة االجت األوىلانشغلت املوجة      
توارثته الذاكرة  وقد تصدت املفكرات إىل ما ،التوظيف وقوانني الزواج بقضايا التعليم، أوروبايف  19يف ق 

 االعتبارها رمز احملرفة السماوية الكتبفالسفة أو حىت يف ال أو فكرين،للماجلمعية من أفكار سلبية ومواقف 
املساواة بينها وبني الرجل يف حق التعليم والتصويت و هذه املوجة أتت للمطالبة حبقوق املرأة أنمبعىن  ،للخطيئة

لك خيص أغلب  الناس وهذا كذالثقافة السائدة لدى  وتغيريوهذا من خالل تغيري النظرة السائدة عن املرأة 
يف هلم نظرة قاصرة وجمحفة  تمرورا بديكارت وصوال لكانت الذين كان أفالطوناملفكرين والفالسفة بداية من 

 4.حقها

                                                             
 جملة الباحث للدراسات األكادميية، ،-مقاربة مفاهيمية تأصيلية –اعي إجنازات احلركة النسوية العاملية من منظور النوع االجتم يوسف بن يزة،  - 1

  .42، ص2014مارس جامعة باتنة،  العدد األول،
  209مرجع سبق ذكره، ص ،االنثربولوجيا الثقافية واإلنتاج املعريفسفيان سامي،  - 2
  .42ص مرجع سبق ذكره، ، إجنازات احلركة النسوة العاملية من منظور النوع االجتماعي يوسف بن يزة، - 3
الفلسفة العربية  احلديثة  مذكرة ماستر، منشورة، ختصص، الفلسفة النسوية وأثرها يف الفكر العريب املعاصربن محاد فتيحة،  خرشوش خبتة، -4

  .40، ص2017/2018اجلزائر، - مخيس مليانة- واملعاصرة، جامعة اجليالين بونعامة
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 "Kate Mellett كيت مليت"بصدور كتاب  املوجة الثانية للنسوية ارتبط ظهور :املوجة النسوية الثانية     
وكذلك  ،ملوجة الثانية من احلركة النسويةإال أن العديد من األفكار اليت أثرت على ا ،1اجلنسية  تعن السياسيا

سيمون دي "أصوهلا إىل كتاب  ميكن أن ترجع العديد من األفكار اليت سعت بعض النسويات ملواجهتها وحتديها،
 Betty  بييت فريدان"ويف كتاب  م،1949عن اجلنس الثاين  "Simon de Beauvoi بوفوار

Friedan"  م 1960وتشري املوجة الثانية إىل نشاطات احلركة النسوية املمتدة بني  2".الغموض األنثوي"عن
احلركة النسوية تأخذ طابعا عامليا يشمل املرأة يف مجيع أحناء م، ويف هذه املرحلة بدأت 20وحىت ايات القرن

أين كان انتشارها واسعا ومشل خمتلف بقاع العامل وامتد صداها على نطاق شامل، وقد اهتمت بقضايا ..." العامل
أصل " ،" Frederick Engels فريديرك اجنز"املرأة، وميكن إرجاع أصوهلا لألفكار اليت وردت يف كتاب 

حبيث توازي فيه بني "اجلنس األخر" سيمون دي بفوار"باإلضافة إىل كتاب ،"ئلة وامللكية اخلاصة للدولةالعا
مصري الذات اخلاضعة لالستعمار وبني مصري النساء، وبالتايل جتاهل التعقيدات واخلصوصيات اليت تتعلق باالنتماء 

  3.إىل اآلخر على أساس اجلنس والعرق أو الثقافة

ت هذه املرحلة بالعمل على حتقيق األهداف مجاعيا وليس فقط عرب الكتابات الفردية كما مت احلديث لقد متيز     
حيث ظهرت تكوينات جمتمعية تتبىن  ،فقد انقسمت إىل تيارين يف أمريكاراديكالية وألا  عنه يف املوجة األوىل،

 لتكافئ الفرص يف جمال التوظيف ة األمريكيةكرد مباشر على فشل اللجن هذا املطلب ومنها املنظمة الوطنية للمرأة
للمساواة  يدعوالذي  وقد تبنت هذه املنظمة أهداف التيار الليربايل والتعامل مع مسألة التمييز على أساس اجلنس،

احلركة املناهضة حلرب الفيتنام يف و احلقوق املدنية واحلركة الطالبية ويف املقابل نشأت حركة يف احلقوق،
متيزت هذه املوجة بنشر املفاهيم النسوية جلماهرييا وبالتايل التأسيس لربوز حقل الدراسات النسائية يف  .الستينيات

كما أا هي نفس الفترة اليت مت خالهلا ترسيخ مفاهيم القرن الثامن  4.املؤسسات األكادميية واجلامعات األمريكية

                                                             
 النسخة اإللكترونية، متاحة عرب الرابط، ،جملة البيان ،يكالية حىت اإلسالمية، التقرير اإلستراتيجي اإلرتياديالنسوية الرادامحد عمرو،  نظر،ا _1

http://www.albayan.co.uk،20.00الساعة ، 06/12/2017 ، تاريخ الولوج.  
موسوعة النساء والثقافات اإلسالمية، الد األول، عدد بعنوان املنهجيات  ،لنسائية، دراسات اجلندرالدراسات انيما ناغييب ، ترمجة، هالة كمال،  -2

  .581ص ،2003واملنظومات واملصادر، دار بريل للنشر، بوسطن، 
  .41ص ،مرجع سبق ذكره،الفلسفة النسوية وأثرها يف الفكر العريب املعاصرخرشوش خبتة،بن محاد فتيحة،  -3
  .43،مرجع سبق ذكره، ص إجنازات احلركة النسوة العاملية من منظور النوع االجتماعي ،يزة يوسف بن -4

http://www.albayan.co.uk
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القهر واسع االنتشار الذي تعاين منه النساء عشر والتاسع عشر ودجمها ضمن اخلطاب النسوي الغريب بشأن 
   1.املسلمات

عن سابقاا باإلميان بالتعدد واالبتعاد عن اإليديولوجية  لقد متيزت املوجة النسوية الثالثة: املوجة النسوية الثالثة    
حققت حصول وهي ختتلف عن النسوية األوىل يف أوائل القرن العشرين واليت . وكسر االحتكار من قبل أي كان

واليت كانت ( كما ال تشبه نسوية السبعينات أي املوجة الثانية من النسوية . التصويت االنتخايب النساء إىل حق
       2 ).تعكس خربات الشرحية العليا من الطبقة الوسطى للمرأة البيضاء يف سعيها لتمكن املرأة االقتصادي والسياسي

جذورها إىل منتصف الثمانينات من وتعود  ،يديولوجيةاإلية واالبتعاد عن عاصرت هذه املوجة ازدهار التعديد    
وقد مت التركيز على  ،إىل شخصية جديدة للنسوية سوياتنمنتصف القرن العشرين حينما دعت الناشطات ال

التقاطع بني العرق والنوع االجتماعي، وهذا ما أدى إىل  تزايد نسبة عدد الناشطات النسويات امللونات 
يرتكز على جذب  من األقليات الذين يتبنون اخلطاب النسوي اجلديد، ألسيويات،كما تزايد عدد السياسينيوا

ويطلق البعض على هذه املوجة ما بعد النسوية أو ما بعد احلداثة اليت توصف أساسا بأا  .الشابات من النساء
  3.شيء غري حمدد املعامل 

وجات النسوية السابقة ميل هذا التيار إىل الشك يف األفكار اليت تضع ومن أهم نقاط اخلالف األخرى مع م      
كما يتبىن هذا التيار مبدأ امليل إىل اجلنس اآلخر وحياول وضع  ومتضادتني،يف فئتني منفصلتني  الرجل واملرأة

رأة  مع تأكيد على أن امل .جمموعة من األولويات  اليت يكون  فيها للرجل مكان كعاشق وزوج وأب وصديق
 .والرجل خمتلفني حقا وأن احلصول على احلقوق الكاملة ال يعين تشابه بني اجلنسني إطالقا

  

                                                             
مطرقة االحتواء أم سندان " جدلية العالقة بني الرجل واملرأة يف ظل حتوالت األسرة اجلزائرية،اجلندر ميدين شايب ذراع، عريف عبد الرزاق، - 1

  . 8ص، 2013  أفريل، 9/10 يومياالتصال وجودة احلياة يف األسرة، ،جامعة ورقلة،  :لوطين الثاين حوليف امللتقى ا مقدمة ورقة حبثية ،"االستعباد
:  ، مقال منشور ضمن موقع احلوار املتمدن، متاح على الرابطتيارات احلركة النسوية ومذاهبهانادية ليلى عيسى،  -2

http://www.ahewar.org ،18:48، الساعة، 2018-11-12، تاريخ الولوج.  
رسالة  ،)تصور مقترح( التعليم املستمر لتمكني املرأة الريفية يف ضوء اجتاهات احلركة النسوية  شيماء امحد فصيح عبد الرمحن السكري، -3

  .34ص  ،مصر جامعة القاهرة،، التربية  أصول ماجستري، غ منشورة، ختصص

http://www.ahewar.org12
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 "جتريد املرأة من األنوثة" كتاب "Jermaine Greer  جريمني جرير"م نشرت 1970ويف عام      
 م1999عام  "املةاملرأة الك"بعنوانآخر  ببنشر كتا لتقوم ،الثانيةوالذي أصبح من النصوص املؤسسة للموجة 

يف املقدمة أا كتبت هذا الكتاب  "Jermaine Greer "وتوضح  .والذي أثار مرة أخرى جدالً جديداً
ة الغرض منها يقال لنا إن املستقبل مؤنث وقد حققت النسوي"فتقول   كرد فعل على إيديولوجية ما بعد النسوية

أما بعد النسوية  طويل وترتدي زيا خشناً وأقراطا مدلية، املرأة يف تيار النسوية هلا شعر ،وجيب أن تتوقف اآلن
أما املرحلة التالية ملا بعد النسوية فتتسم بطبيعة  محر الشفاه،أفترتدي حلة  عامل األعمال وترفع شعرها وتستخدم 

 دعت ماميكن أن نستنتج بان   "جريمني جرير"وانطالقا مما قالته  .1"داعرة بصورة استعراضية وبسلوك غري منتظم
بل حىت تلك  إليه النسوية يف موجتها الثالثة يتجاوز املطالب التقليدية  يف احلصول على احلقوق واملساواة،

جريمني "الدعوات لتحرير املرأة ال معىن هلا أمام هذا التيار اجلارف الذي يدعو إىل جعل املرأة سلعة حيث تؤكد 
  ".الوظيفة واألمومة واجلمال واحلياة اجلنسية واملتعةك تستطيع أن حتصل على كل شيء،"بأن املرأة  "جرير

وبالتايل فالنسوية هي أن تبدي املرأة  تعرب عن مضمون فلسفي وفكري مقصود، من هذا املنطلق فالنسائية     
  .2وجهة نظرها يف أي جمال  شاءت وأن يكون هذا الرأي مسموعا معترفا به لدى اجلنس األخر

  :ة يف الوطن العريبتطور احلركة النسوي -2.2

أن املرأة الغربية كانت  حيث ،ول الغربيةيف الد األمر بدايةماال خيتلف عليه اثنان أن احلركة النسوية ظهرت      
 تحرر منوال ،اواة التماثلية بينها وبني الرجلالعدل واملسك حبقوقها، بدأت باملطالبةاألوىل بني مجيع نساء العامل اليت 

  .أو أي قيود بدون أي عقدة افمارست ماهلا وما عليه ،حريتها بلمسكل ما يتعلق  الدين وأبعدت قيود

 ذاملطالب مشتركة واملبادئ واحدة، إ تو املرأة الغربية، فكانذت املرأة العربية حذأما يف الوطن العريب فقد ح      
فكانت احلركة النسوية العربية  .الغربية أن احلياة اليت كانت تعيشها املرأة العربية أكثر مرارة وظلما من حياة املرأة

بيد أا مل تستطع أن متس بالدين اإلسالمي كونه  ،ف والعادات والتقاليد شيئا فشيئابدأت بالتحرر من األعرا قد
 كانت فكل ما ،شخصيتهاوكذا أا مل حتاول التخلي عن أنوثتها اليت هي رمز  كرمها وانزهلا مرتلة عظيمة،

 لك حماولة التخلي عن العادات والتقاليد اليتوكذ اواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق والواجبات،به هو املس تطالب
                                                             

  .44ص مرجع سبق ذكره، ، مقاربة مفاهيمية تأصيلية، النوع االجتماعي إجنازات احلركة النسوية العاملية من منظور  يوسف بن يزة،- 1
، منشورة  رسالة ماجستري، -حالم مستغامني دراسة تطبيقيةألفوضى احلواس  - جتليات النظرية النسوية يف ترمجة األدب النسوي رمضاين مرمي، -  2

  .2ص ،2012-2011اجلزائر،  جامعة وهران، الترمجة، ختصص
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املرأة العربية تتحسر من رؤيتها تمعها يقبع يف  هذا ما جعلو ،ةالعربي اتاتمع يف على النساء ما فتئت تؤثر سلبا
بتأسيس  العريب بانطالقها من مصروية يف العامل وكانت البداية األوىل للحركة النس 1.الظاللومستنقع اجلهل 

مث بدأت باالنتشار إىل باقي املناطق والدول العربية من خالل االحتادات  م،1923االحتاد النسائي املصري عام 
  .النسائية واجلمعيات و النشاط اجلمعوي

إىل روما حلضور  "الشعراويهدى "عندما سافرت  نشاطها يف مصر، النسوية بدأت االحتادات واجلمعيات       
 وبعد عودا من املؤمتر تزعمت احلركة النسائية يف مصر م،1923والذي عقد عام املؤمتر الدويل اخلاص باملرأة

 ،هلذا االحتاد وعقد املؤمتر األول م1924مث أسست االحتاد النسائي العريب األول يف عام  ،ودعت إىل حترير املرأة
 " Dr Reid ريد.د"الدوائر األجنبية حضرته  لدىألمهية هذا املؤمتر نظرا و ء يف البلدنساالليه كبار إحيث دعي 

للمشي  برقية للمؤمتر تشجع أعضاءه "Roosevelt  روزلفت"رئيسة االحتاد النسائي الدويل وأرسلت زوجة 
املطالبة حبذف  :مترومن أهم النقاط والقرارات اليت صدرت عن  أشغال هذا املؤ  2.يف العامل على خطى شقيقان

، "حزب النيل"بإنشاء  "درية الشفيق"نون النسوة وتاء التأنيث الساكنة من املعجم اللغوي، مث قامت بعد ذلك 
حىت  بعد ذلك يف مصر، النسائية واالحتاداتو اجلمعيات  مث توالت األحزاب الذي تلقى الدعم أيضا من اخلارج،

ويف النصف الثاين من القرن التاسع  .ن مجعية نسائيةوعشريمخس  أسست وحدها أكثر من "هدى الشعراوي "أن 
عشر خفت احلركات النسائية يف البداية، مث عادت للظهور يف اية الستينيات والسبعينيات امليالدية، لتشمل أكثر 

لتمارس نشاطها البالد اإلسالمية وانتشرت مئات اجلمعيات النسائية الداعية لتحرير املرأة يف مجيع املدن والقرى، 
واليت كانت يف ظاهرها نشر الوعي الثقايف، واإلصالح، وتقدمي املساعدات، . املدعوم من اهليئات الدولية واإلقليمية

وتعليم املرأة بعض املهن، كالشك والتطريز واخلياطة، والضرب على آلة الطابعة واستخدام احلاسوب وغري ذلك، 
ألفكار والقيم الغربية، اليت تنقلها من فكرها اإلسالمي املستمد من الكتاب ولكن باطنها سم زعاف، فتعلم املرأة ا

وبدورها احلركة النسوية العربية مرت يف تطورها مبجموعة  3.من الغرب الكافر والسنة إىل الفكر العلماين املستمد
 :من املراحل واملوجات سنحاول توضيحها فيما يلي

  

                                                             
  .14 ص، مرجع سبق ذكره،حالم مستغامني دراسة تطبيقيةألفوضى احلواس  - جتليات النظرية النسوية يف ترمجة األدب النسوي مرمي،رمضاين  - 1
 أصول الدين، كلية اإلسالمية،العقيدة  ختصص رسالة ماجستري، منشورة، ،قضايا املرأة املسلمة والغزو الفكري ،صفاء عوين حسني عاشور - 2

  .141ص  ،2005 فلسطني،، غزة ية ،اجلامعة اإلسالم
  .142ص  املرجع نفسه، - 3



 

 

 

200 

  : العريب والعامل الفكراملوجات النسوية يف  -3.2     
  

كان ظهور الوعي النسوي وتطوره يف الوطن العريب متزامنا :املوجة األوىل للحركة النسوية يف الوطن العريب      
مع الوعي القومي منذ بدايات القرن التاسع عشر أو ما يسمى بعصر النهضة، حيث زاد اختالط العرب بأوروبا، 

إىل األخذ ) من مسلمني ونصارى(فنادت جمموعة من املثقفني العرب  وتوسع انفتاحهم على حضارا وثقافتها
واالستلهام من احلضارة الغربية املتقدمة يف حماولة للخروج من حالة التخلف واألمية والفقر املوجود يف بالد 

امة العرب، وملا كانت الثقافة الغربية تتحدث عن حقوق املرأة، وضرورة تأهيلها ومشاركتها يف احلياة الع
ولذلك فسر البعض  1.واستقالهلا اقتصاديا وخروجها للعمل وحريتها فقد اهتم هؤالء املثقفون مبوضوع املرأة

ظهور الوعي النسوي بظهور الوعي القومي الذي ظهر يف نفس الوقت كرد فعل للهيمنة الثقافية الغربية بأا 
كومارى "ناسب الشعب وثقافته العربية، وخلص حركة غري شرعية وغريبة عن العامل العريب وبالتايل فهي ال ت

نتاج ثقافة "هذا الرأي  بأم يعتقدون أن احلركة النسوية هي  " Kumari Jawardena جيواردينا
 ".وما ظهرت إال لغاية هروب النساء من مسئوليان العائلية " رأمسالية منحطة 

  

ومل تطرح قضايا مناقضة لثوابت الدين  ، التعليمحبق املرأة يف املطالبة ولقد ركزت هذه املرحلة على      
ومل تؤيد كتابات هذه  تخلف املرأة أو وضعها االجتماعي املتدين،ب أي أمر متعلق إليهبنسب ومسلماته، ومل 

 2".املرحلة فكرة مساواة اجلنسني بل أحيانا حذرت املرأة من تقليد الرجل وحماولة أن تضع نفسها هذا املوضع
ألفكار الواردة يف تلك املرحلة تربز أن تدين وضع املرأة يرجع إىل جمموعة من األسباب املتشابكة ما وكانت جممل ا

بني أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، ومت حتديد هذه األسباب يف االستبداد السياسي واستبداد الرجل 
وضعية املرأة إضافة للجمود الديين ومجود بعض  يف تدين وضعية املرأة وكذلك دور العادات والتقاليد يف احنطاط

 .الفقهاء يف تقدمي تفسريات خاطئة للدين من شأا أن تسهم يف ختلف وضعية املرأة داخل اتمع العريب
  

يف الوطن العريب منذ اية القرن التاسع وتبدأ هذه املرحلة  :املوجة الثانية للحركة النسوية يف الوطن العريب    
ائل القرن العشرين وميكن تقسيم تلك املوجة إىل فترتني الفترة األوىل هي فترة سلبية مل يكن للمرأة أي عشر وأو

                                                             
مرجع سبق  ،)تصور مقترح( التعليم املستمر لتمكني املرأة الريفية يف ضوء اجتاهات احلركة النسوية  شيماء امحد فصيح عبد الرمحن السكري، - 1

  .25صذكره، 
  .27-26ص املرجع نفسه، - 2
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وكانت " رفعة الطهطاوي وحممد عبده"دور فيها وكان الرجال هم أول من رفعوا لواء حترير املرأة ممثلون يف 
ن البيت ورعاية الزوج واألطفال حىت دعا صورة املرأة يف هذه الفترة هي صورة األم والزوجة اليت تم بشؤو

إىل ضرورة تعليم املرأة وحتسني ظروفها االجتماعية للنهوض باتمع ككل، أما الفترة الثانية فتتميز " حممد عبده"
فهي اليت وضعت حجر  "ملك حفين ناصف"بظهور أول بادرة نسائية للدفاع عن حقوق املرأة متمثلة يف الكاتبة 

 .باحلركة النسويةاألساس للنهوض 

بدأت يف البلدان العربية من مخسينيات القرن وهذه املرحلة  :املوجة الثالثة للحركة النسوية يف الوطن العريب    
العشرين، حيث زادت األحزاب يف هذه املرحلة وانتقلت حركة حترير املرأة من مرحلة التأثر بنمط احلياة الظاهري 

لهام تلك الرؤى الفلسفية وجعلها إيديولوجيا وعقيدة للمرأة يف حركتها وأدى والعملي للمرأة الغربية إىل است
النشاط يف الكتابات املاركسية، حول حترير املرأة إيل االنتقال إىل احلركة النسوية العربية، ذلك األثر القوي الذي 

عام "ري وامتد ذلك االنفتاح حىت جنم عن احلرب العاملية الثانية والذي ظهر واضحاً يف زيادة انفتاح اتمع  املص
إقامة عدالة اجتماعية، وتعليم الفتاة، وإعدادها : حتقيقا للمبادئ اليت طاملا طالنب ا وهي" م1975املرأة العاملي 

، وظهرت "مصر"للعمل ومن خالل ذاك مت اختيار وزيرة هذا احلدث البارز ألول مرة يف تاريخ النهضة النسائية يف 
الكثري والكثري من القيادات النسائية البارزة يف كثري من امليادين والتخصصات،كما قامت الدكتورة يف تلك الفترة 

بتعديل قانون األحوال الشخصية، ويف اية هذه املرحلة وهي تشمل العقد األخري من القرن  "عائشة راتب"
ملطالبة باملساواة املطلقة يف كل جماالت العشرين وحىت يومنا هذا زاد االهتمام بدراسة مفهوم النوع أو اجلندر، وا

 1.احلياة داخل األسرة

 

 

  

  

                                                             
مرجع سبق ، )تصور مقترح( التعليم املستمر لتمكني املرأة الريفية يف ضوء اجتاهات احلركة النسوية  كري،شيماء امحد فصيح عبد الرمحن الس - 1

  31،36ص ،ذكره
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  :االجتاهات األساسية للحركة النسوية -3
  

 عن وبعد البحث ،ومطالبهن أيديولوجيانتعددت االجتاهات الفكرية اليت عربت من خالهلا النسويات عن     
 التعرف عليها، منها الشائعة وأخرى بالكاد مت العشرات من التسميات لنا ظهرت الجتاهات الفكرية النسوية،ا

تسليط ووالنهوض بشؤون  ذلك يف سبيل حتسني واقع النساءكل و واليت ظهرت إما مناقضة أو معادلة لسابقتها،
وكل تيار فكري ظهر كان معربا عن إستراتيجية خاصة  وميشها، وإقصائها معانات املرأة  على أسبابالضوء 

ومن هذه التيارات ما هو قدمي تارخيي ومنها ما  ،اليت تعاين منها املرأة يف جمتمعاا ستضعاف تلكملواجهة حالة اال
  :    اأهم قضايا اهتماماووسنحاول فيما يلي تقدمي االجتاهات األساسية للحركة النسوية . 1هو حديث معاصر

نسوي الراديكايل واالجتاه النسوي االشتراكي من الصعب نوعا ما التفرقة بني االجتاه ال :االجتاه الراديكايل -1.3
يف فترة الستينيات وان كان  يوذلك الن االجتاه الراديكايل يتكون أساسا من النساء املنشقات عن الفكر االشتراك

من املمكن النظر ألعماهلن باعتبارها تطويرا لشكل جديد من أشكال الفكر االشتراكي، حيث يطالب أصحاب 
راديكايل حبقوق املرأة ليس فقط للحصول على مكانة مساوية ملكانة الرجل، بل ينظرون هلا ودعاة االجتاه ال

وانطالقا من هذه الفكرة يعد التيار الراديكايل تيارا  .باعتبارها متثل احد األولويات وهلا درجة املكانة السامية
نساء فقط، يتضمن أراء وأفكار حتمل متشددا يدعو إىل االنفصال عن الرجال وعدم التعامل معهم وبناء جمتمع لل

باعتبارهم فئة ظاملة، أي أن هذا التيار يعمل على قلب الثنائية " الذكور"الكثري من العداء والكراهية للرجال 
  2.حبيث يكون األفضلية لألنثى" أنثى/ذكر"

طرحت أسلوب فهم يف الواليات املتحدة األمريكية  و 1970-1960نشأت  النسوية الراديكالية بني عامي     
 Cholamith شوالميث فايرستون" رائدات هذا التوجهعرب التاريخ، من أبرز جديد للعالقات بني اجلنسني 

Firestone "كيت مليت"و Kate Mellett".3  من رحم اليسار اجلديد  االجتاهحيث ولدت أفكار هذا
لنساء اليت ركزت على الفضاءات اخلاصة وحركات احلقوق املدنية وشكلت النسويات الراديكاليات حركة حترير ا

                                                             
  .22مرجع سبق ذكره،ص، النسوية اإلسالمية ودورها يف التنمية السياسية يف فلسطني خلود رشاد املصري، - 1
مرجع سبق   ،)تصور مقترح( ستمر لتمكني املرأة الريفية يف ضوء اجتاهات احلركة النسويةالتعلم املشيماء أمحد فصيح عبد الرمحن السكري،  - 2

  .  45ص ذكره، 
مركز  -جامعة بريزنت  ضمن جملة مساق اإلعالم والنوع االجتماعي، منشورمقال  ،مقدمة يف النوع االجتماعي والفكر النسوي لينة معياري، - 3

  .17ص ،2016-2015 فلسطني، تطوير اإلعالم،
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 أنصار التيارناشطات ونادت ، أين بأشكال خمتلفة دون القيادة املركزية ومع مشاركة مجاعية وعلى قضايا املرأة ن
التخلص من سلطة الرجال  فبضرورة إزاحة القيم الذكورية وإنشاء مراكز ومؤسسات نسوية تديرها النساء د

 بمدى القهر الذي تتعرض له النساء بس أصحاب هذا التوجه ودعاتهأدرك  1.عن عاملهم وهيمنتهم واالنفصال
االجتاه النسوي الراديكايل كرد فعل تارخيي جتاه نظريات التنظيم واالجتاه حنو  فتشكلالرجال،  ناملعاملة السيئة م

عا من عامل النساء وكان من نتائج استبعاد الرجال  مجيوللمطالبة بإذعان الرجل للمرأة، بل  حركة اليسار اجلديد
األمريكية من جديد كحركة مضادة مناهضة للسلطة األبوية  ةظهور احلركة النسائي التوجه هذا

كما قام أنصار هذا االجتاه بالنظر إىل التمييز اجلنسي باعتباره أمرا  للرجال وعزهلم عن سوق العمل"البطريركية"
كما توصف هذه النظرية بالراديكالية ألا ترى قهر املرأة بوصفه واحداً  2."ياألبو"موجودا يف اتمع البطريركي 

من أهم أشكال القهر اتمعي اليت ال تقف فقط عند املرأة لكنها تتقاطع مع احلدود العرقية والثقافية والطبقات 
املوضوعات االجتماعية كافة  االقتصادية، ومن هنا فإن النظرية توسع من تناوهلا للقهر الذي تتعرض له املرأة ضمن

  3. اليت تشمل العرق واللون والثقافة والطبقة

من االعتقاد بأن الرجال هم املسئولون عن استغالل النساء  وهم املنتفعون يف  أفكار هذا التياروتنطلق          
يف  كور على اإلناثلنظامية املنهجية للذي اهليمنة اأ - ومن هنا فإن البطريركية الوقت نفسه من هذا الوضع،

اهرة شاملة انتشرت يف مجع ظالبطريركية  أن إىلاليت تنظر هي من القضايا احملورية هلذه املدرسة النسوية،  -اتمع
على العائلة باعتبارها املنبع األول لقمع املرأة  االجتاهأنصار هذا ويركز  .اتمعات ويف خمتلف األزمنة والثقافات 

ومرتلية بينما ينكرون  بيتيةالرجال يستغلون النساء باالعتماد على ما يقدمنه من أعمال إن  ويضيفون .يف اتمع
 4.عليهن وحيولون بينهن وبني الوصول إىل مواقع السلطة والتأثري على اتمع

  

                                                             
  .17ص  مرجع سبق ذكره، ،مقدمة يف النوع االجتماعي والفكر النسوي لينة معياري، - 1
  والذكورية على كافة نشاطات احلياة للمرأة وخضوعها التامة للنظام  البطريركية هي كلمة يونانية تشري يف معناها ملمارسة السلطة األبوية

   .يف مراحل عمرها املختلفة..." ، الزوجاألخ،  األب: سيطرة الرجل" البطريركي
 .74ص  ، جملة الفكر، العدد احلادي عشر، جامعة احلاج خلضر باتنة،النظرية النسوية يف التنمية حبري دالل، - 2
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بينهما وعلى فالنسوية الراديكالية شيدت االختالفات بني الرجل واملرأة بناء على االختالفات البيولوجية فيما       
ولقد أدى تبين مفهوم األبوية إىل منظور مزدوج يرتكز على قبول مسبق يستند إىل امتيازات  .النظام األبوي

تعامل الوذلك من خالل  ،متعارضني الذكورية مقابل اخلضوع األنثوي، فلقد مت تصنيف النساء والرجال ككيانني
  .ت والسمات املشتركةا مجاعتني متجانستني من ناحية اخلرباما بوصفهممعه

حباجة ملدخل مغاير لتلك االزدواجية اليت يأخذ ا املدخل النسوي  أننا " Pollert بولريت"ويرى       
فهم النوع ويهتم بحيث يقترح مدخال يتجاوز ذلك  ،يف الطرح اليت جتمع بني الرأمسالية واألبويةو ،الراديكايل

متوافقا مع  " Pollert بولريت"ويأيت اقتراح  .وغري منفصل عنهابوصفه مرتبطا بالعالقات االجتماعية كافة 
للنسوية الراديكالية اليت ترى من خالله أن تركيز  "Chery Murdig شريي مورديج"النقد الذي توجهه 
ء واملواد اإلباحية جعله ال يويل أي اهتمام للنساء امللونني من ناحية ولعوامل النسا للجنسانيةهذا التيار النظري 

  1.الفقريات الاليت ينتمني للعامل الثالث من ناحية آخري

أصول النظام األبوي ليست يف طبيعة  أومن النسوية الراديكالية أن الظاهرة العاملية جلذور  آخرون أنصار أكد     
سوي طبقا وهذا االجتاه الن االمومية والبيولوجية ولكن النظام االجتماعي لألسرة مبين على زواج منط واحد بأخر،

ومن هنا نرى بأن السمة العامة  ،املرأة هو املصدر احلقيقي الستغالل) Boucher )1983 بوشرلتصور 
هو  االعتقاد بأن ما هيوالفكرة  ،أمهية املساواة بني اجلنسنيقائمة على دعائم  أصبحت للتنظري النسوي الراديكايل،

والبنائية  األيديولوجيةسائدة ليس فقط يف املعامل  وان ممارسة سلطة الرجل على املرأة هو سياسي شخصي وما
ورغم أمهية النظام األبوي على املستوى الشخصي  2.وهكذا اإلعالميف انساق العمل والتعليم ووسائل  وإمناالعامة 

 " Mary Menadماري ميناد "والعالقات النهائية بالعامل اخلاص بني الرجال والنساء، لذا فقد أوضحت 
سلطة والقوة اليت حتدث بني األفراد داخل األسرة تتم عندما حياول شخص ما التحكم أو يهيمن م أن ال1989

 .على شخص آخر 
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القضاء على األسرة بضرورة  تناديو ،فالراديكالية التحررية تنطلق من دور املرأة يف العالقة اجلنسية واإلجناب      
والبد من حتطيم قداسة األسرة بسبب عدم املساواة  دورها،ألا كانت املؤسسة الكفيلة بقهر املرأة وتقليص 

 وضعية ثقافية وليست طبيعة، األسرةإىل أن  " Juliet Michel جوليت ميشيل"وذهبت  القائمة فيها،
يف تعديل هذا الوضع  بنيت آمالومع هذا  طبيعية، أاتقدمها على  أنالذكورية السائدة  االيدولوجياووظيفة 
 وأن احلضارة املعاصرة بعيدة جدا عن الطبيعة،. من الطبيعية أكثرللثقافة  اإلنسانعلى ميل،  اداعتما وتطويره،

هكذا تأيت الراديكالية احلقيقية يف نسوية العشرين من هذه  .وكلما ازدادت تقدما ازدادت بعدا عن الطبيعة
ىل آخر، لتثبت الرؤية النسوية، اليت التنظريات الكربى، اليت يتسع مداها يوما بعد يوم، وتتوغل من فرع معريف إ

  1.جرى ميشها طويال، وفاعليتها وجدواها

األوىل للتيار الليربايل للثورة الفرنسية يف القرن الثامن عشر، واليت  تعود اإلرهاصات :االجتاه الليربايل -2.3
وأصبحت املبادئ " هربرت تايلور"و " ستيوارت ميل"عرفت حبركات التنوير، فلقد ظهرت من خالل أفكار 
اهلدف األساسي يف االجتاه النسوي الليربايل هو املناداة الليربالية سالحا هاما للمطالبة حبقوق النساء، وكان 

كثري الباحلقوق املدنية والسياسية للمرأة يف إطار جمتمعات تقوم على منح الذكور مجيع احلقوق وحرمان اإلناث 
التفاوت بني اجلنسني إىل التوجهات واملواقف االجتماعية والثقافية،  حيث يعزو هذا االجتاه .من تلك احلقوق

، فإن أنصار ودعاة النسوية اليبريالية ال ينظرون إىل إخضاع املرأة باعتباره نسقا من وخالفاً للمنحى الراديكايل
لة اليت تسهم يف خلق من العوامل املنفص فبدال من ذلك يلفتون االنتباه إىل عدد كبري. البنية االجتماعية الضخمة

التفاوت بني الرجال والنساء، وعلى سبيل املثال يركز هؤالء على التحيز اجلنسي والتفرقة يف املعاملة ضد النساء يف 
وعلى هذا األساس فإم يركزون جهودهم على . ووسائل اإلعالم اجلماهريي ةأماكن العمل واملؤسسات التعليمي
لنساء عرب سن التشريعات والوسائل الدميقراطية األخرى، ويؤيد أصحاب هذا إجياد ومحاية الفرص املتكافئة ل

التوجه إصدار مثل هذه التشريعيات والقوانني كاملساواة يف األجر والقوانني املناهضة للتمييز ضد النساء والقوانني 
من خالل األنظمة  ةلليرباليويسعى دعاة النسوية ا. األخرى اليت جتعل للنساء والرجال حقوقا متساوية أمام القانون

القائمة إىل حتقيق اإلصالحات بصورة تدرجيية، وهم بذلك خيتلفون عن النسوية الراديكالية اليت تسعى إىل اإلطاحة 
  2.بالنظام القائم برمته
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وال ينبغي حرمام من  ،متساوين اويقوم هذا االجتاه على الفرضية البسيطة بأن مجيع الناس قد خلقو        
واليت تنادي باإلميان عتقدات اليت جاء ا عصر التنوير املعلى  هذا املذهب يرتكز ساواة بسبب نوع اجلنس،امل

التعليم وسيلة لتغيري وحتويل  إىل أنإضافة  ،ان بنفس امللكات العقلية الرشيدةبأن املرأة والرجل يتمتعو ،بالعقالنية
 متماثالن من حيث طبيعة الوجود الرجال والنساء  مفمادا على هذا وبناء الطبيعية قواإلميان مببدأ احلقو اتمع،

  1.فإن حقوق الرجال ينبغي أن متتد لتشمل النساء أيضا

ويف نظر  غري أا ،ل القرن املاضيلقد أفلحت املدرسة الليربالية النسوية يف حتقيق منجزات كثرية للنساء خال       
وأسبابه العميقة،كما أن هذه املدرسة ال تعترف بطبيعة  وت اجلنوسيأخفقت يف معاجلة جذور التفابعض النقاد 

تتناول جوانب جزئية وجمزأة من التفاوت اجلنوسي، ألا تركز على و.القمع الذي تعانيه املرأة يف اتمع مبجمله
كما  ،وتفاوت األجور واالعتوار االجتماعي، والتفرقة، معاناة املرأة يف جماالت صغرية وحمددة مثل التحيز اجلنسي،

أنصار النسوية الليربالية بأم يشجعون النساء على قبول واقع اجتماعي يفتقر إىل املساواة والعدل واإلنصاف  أم
  2.ويغلب عليه الطابع التنافسي ،

لكن  وتعد النسوية الليربالية مصطلحاً غري طيع ألنه يشمل جمموعة كبرية من اآلراء ليست مجيعها متوافقة،      
بصفة عامة ميكن القول إن النسويات الليرباليات يسعني لتحقيق جمتمع يقوم على املساواة وحيترم حق كل فرد يف 

وتدلنا القراءة املتأنية لالجتاه النسوي الفردي أو الليربايل إىل أنه أقدم االجتاهات النسوية . توظيف إمكانياته وطاقاته
  3.اقشة جدية املرأة سواء يف ارتباطها باألسرة أو يف حتررها من األسرة متاماًوقد تضمن مساحة كبرية ملن. تارخيياً

يركز هذا املدخل  النظري باألساس على أمهية حتقيق واجناز فرص متساوية لكل من الرجال والنساء بدون        
اء على العديد من فإن النسوية الليربالية  جنحت يف القض" Lorbert لوربري"وكما بينت  أي متييز  بينهما،

العمل اليت كانت حكراً على الرجال،كما ساعدت يف  جماالتالعقبات اليت تقف يف وجه النساء يف الدخول إىل 
 التوجه فقد ركز اوكما يظهر من عمل هذ .ويف القبول التشريعي لإلجهاض املساواة يف األجور بني اجلنسني،

فمن غري املعقول  بشكل خاص يف مسألة العمل واملساواة يف األجر،  مباشرة على الفروق الواقعية اليت تواجه املرأة
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وفقا هلذه النظرية تربير الفروق بني الرجل واملرأة  على أسس بيولوجية واستغالل هذه التصورات السلبية يف 
واحلصول  يف الدخل من ناحية، تفاوتتكريس الفروق على مستوى االلتحاق بسوق العمل وما يرتبط بذلك من 

  .على مناصب أعلى من ناحية أخرى

احلقوق املدنية يف الواليات األمريكية اليت ارتكزت يف  حركةولقد اعتمدت السياسات الليربالية النسوية على       
وبشكل  ملواجهة التفاوتات القائمة على النوع، ،ة للتمييز وبرامج العمل االجيايبعملها على التشريعات املناوئ

كما أن القضايا احملورية اليت ظهرت من خالل احلركة النسوية يف .ة يف سوق العمل والتعليمخاص تلك املستشري
ويعين ذلك أن . تأثرت بدرجة  كبرية بالليربالية النسوية "تعديل احلقوق املتساوية"القرن املاضي مثل  سبعينيات

 ةبدرجاملاضي والقرن  ستيناتبدأت يف   تنفصل عن حركة اتمع املدين يف الواليات املتحدة اليتهذه األخرية مل
 كبرية على رفض التمييز العنصري ضد السود واملطالبة بإجراءات تشريعية تدعم املساواة يف سوق العمل والتعليم،
وهو ما أدى  لظهور برامج العمل االجيابية اليت متنح السود نصيبا أعلى يف سوق العمل والتعليم وغريها من احلقوق 

فلم يكن من املمكن وال من الطبيعي أن  ،خرى تعويضا هلم عما واجهوه من متييز يف فترات تارخيية سابقةاملدنية األ
تنفصل حركات املرأة اليت ظهرت يف سبعينيات القرن املاضي عن السياق القائم على نبذ التمييز العنصري ضد 

  .السود واالستفادة من توجهاته بشكل عام

و اجناز وه ،يف دعم املرأة للدخول لسوق العملحات اليت حققتها النسوية الليربالية وعلى الرغم من النجا      
فإا كانت أقل جناحا يف القضاء على أشكال  الرجال وحتكمهم يف فرص العمل املتاحة،ساعد يف النيل من هيمنة 

ول على مناصب أعلى أسوة مبا اليت متنع املرأة من الترقي واحلص التمييز األخرى  غري املعلنة يف مؤسسات العمل،
مهما، بالعكس هو الصحيح ، فقد  مل يكن شيئا ةوهذا ال يعين أن ما حققته النظرية الليربالي .حيصل عليه الرجال

كانت أول خطوة وأهم حماولة حنو حتقيق املساواة بني اجلنسني، واألمهية اليت ميكن أن تعزى إىل النظرية ال تكمن 
ر ما تكمن أيضاً يف أا لفتت األنظار بشكل علمي إىل حقيقة الفروق اليت يفرضها اتمع فقط يف فيما حققته بقد

على املرأة بالرغم من ما تقوم به من جهود تتساوى مع ما يقوم به الرجل وإن مل تكن تتفوق عليه، ووفقا 
  1.لنظام ذاته فإن النسوية  الليربالية فقد دافعت على حقوق املرأة من داخل ا "للكامبل وواسكو"
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ظهر هذا التيار من الفكر النسوي من قلب إشكال املاركسية والراديكالية والتحليل  :النسوية االشتراكية -3.3
  :، حيث يركز هذا االجتاه على أشكال الظلم الذي يواجهه النساء بالنظر إىل أمرين مهمني1النفسي

  على الرجال ناعتماده :أوهلما -

  الرأمساليةمصدر رخيص ضمن قوة عمل استغالهلن ك :ثانيهما -

الذي تعاين منه املرأة بسبب تعرضها ألشكال عديدة من االستغالل سواء يف  القهر هذا التيار الفكريناقش يو     
وتعترب أفكار النسوية االشتراكية مزجيا من  2أسرا كابنة يف مرحلة ما قبل الزواج  أو فيما بعد يف بيت زوجها،

اعتربن أن استخدمت النسويات االشتراكيات مفهوم االغتراب و املاركسية والنسوية الراديكالية،أفكار النسوية 
حدود ضيقة وغالبا ما ترفض تصوراا وتتهم   ناملشاركة فيها إال ضم يسمح هلاألنه ال  ،املرأة تشعر باالغتراب
الذي تعانيها املرأة نامجة عن تلك  واعتربت النسوية االشتراكية أن أشد أنواع االحتقار .بالسخف واالحتقار

األعمال املرتلية بدون مقابل، حيث طالبت النسوية االشتراكية مبجتمع مستقل عن الذكور وتدمري البطريركية 
، دف إجياد )خبالف النسوية الراديكالية(والرأمسالية معاً، لكنها اعتربت االنفصال تكتيكيا مرحليا وليس ائياً 

  3.نيتكامل بني اجلنس

تمايزات االجتماعية بني الالنسوية االشتراكية على االرتباط بني النوعيني والطبقة، كما تركز على  تؤكد          
كما هو معروف فإن الطبقة متثل واحدة من املفاهيم املهمة يف التحليالت بالنسبة ألوضاع املرأة .الرجال والنساء

فإن  ،من هنا عية والتفاوتات املختلفة القائمة على التمييز وفقاً للنوع،من خالل حماولة الربط بني الطبقات االجتما
ما أوهل ،تتعرض هلا وفقا ملستويني للتحليلالنسوية املاركسية  واالشتراكية حتلل أوضاع املرأة والتمايزات اليت 

االستغالل مضاعفا وفقا  وتواجه املرأة  .وثانيهما وضعها كأنثى مستغلة من الذكر ،الوضع الطبقي الذي تنتمي إليه
  .اجلنسي امرة بسبب انتمائها الطبقي ومرة بسبب انتمائه:للنسوية املاركسية

                                                             
  .482ص  مرجع سبق ذكره، ،)دراسات ومعجم نقدي(النسوية وما عبد النسوية  ترمجة امحد الشامي، سارة غامبل، - 1
  .642، صمرجع سبق ذكره،  النظرية النسوية ودراسة التفاوت االجتماعي صاحل سليم عبد العظيم، - 2
  .18،مرجع سبق ذكره، ص مقدمة يف النوع االجتماعي والفكر النسوية املعياري، لين- 3
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يكمن يف أن األوىل اعتمدت على تغيري القوانني اليت  االشتراكية،وخر للنسوية املاركسية آوهناك اختالف      
قد أدانت دور  لثانيةوأما ا يف حتسني ظروفها، وعلى التركيز على دور الدولة تنتج الظلم الذي تتعرض له املرأة،

  1.الدولة واصفة إياها بالعمل من أجل حتقيق مصاحل الرجال على حساب مصاحل النساء يف اتمع

الظلم الذي تتعرض له املرأة وعزت ذلك إىل االستغالل املوجه هلا من قبل  هذا االجتاه أن أكد أنصارلقد      
الوسيلة الوحيدة لوضع حد  نوهلذا فهي تؤكد أ .على  امللكية اخلاصة وتعظيم الربح النظام الرأمسايل القائم

 وتأسيس نظام بديل له، ،التخلص من النظام الرأمسايلاالستغالل املختلفة الذي تتعرض له املرأة يكمن يف  ألشكال
 .من طابعه اإلصالحي الواضحولعل هذا التوجه هو ما جعل هذا االجتاه النسوي أقرب للتوجه الراديكايل بالرغم 

حتمي يف إلغاء كافة  أمرأيضا بأن حل التناقضات الطبقية وجناح الثورات االشتراكية هو  التوجه الفكريسلم هذا 
ويقصد ذه الفكرة ضرورة وجود نظرية ). تنمية الوعي(وهذا بالدعوة إىل تبين فكرة  ،باملتجمعأشكال التميز 

وانعكس ذلك يف  االضطهادلثورة االشتراكية، وتساعد النساء على فهم خصوصية للمرأة تسري مع الدعوة إىل ا
ووفقاً  2.والتقاليد املورثةصورة قيم ومفاهيم وأفكار طبعت العالقة بني املرأة والرجل بطابع تقليدي يصعب تغيريه 

العمل ترتبط علميا فإن التفاوتات القائمة على النوع اليت تواجهها النساء يف سوق  "رغشلتون وأ"لكل من 
فاإلستغالل املزدوج للمرأة ضمن العائلة ويف سوق العمل . وأيديولوجيا بدورها يف العمل املرتيل غري مدفوع األجر

  .قيمة كبري بالنسبة للرأمسالية أكثر بكثري مما يقوم الرجال بإنتاجه ضيعين أا تنتج فائ

ب ارتباطها باإليديولوجية املاركسية على الرتعة الطبقية لقد ركزت النسوية االشتراكية تارخييا وبسب        
ولقد  .اهتماما أقل للمجتمعات البشرية يف الوقت نفسه الذي أولت فيه العوامل  القائمة على العرقية واجلنسية،

 .دكبري يف النقاشات العلمية اليت متت فيما بعد يف الفكر املاركسي اجلديالأدت هذه اإلسهامات إىل االهتمام 

إن واحدا من " عن أمهية هذا التالقي بني الرأمسالية والبنية األبوية حينما قال" Horst هورست"كشف       
االرتباط  اجلوانب العظيمة لرؤية الرأس مالية واألبوية كوجهني لعملة واحدة أا ساعدت يف تشجيعنا على فحص

إن  ".وار النسبية للرجال والنساء يف اتمعات البشريةالقائم بني الطبقة واجلنس يف أية حماولة تسعى لفهم األد
املسألة املهمة بالنسبة للنسوية االشتراكية تتعلق بالتكامل بني عمل املرأة يف كل من املرتل والسوق عند حماولة 

                                                             
  ..644-643 ص ، مرجع سبق ذكره، ص النظرية النسوية ودراسة التفاوت االجتماعي صاحل سليم عبد العظيم، - 1

    ،https://www.oudnad.netلى الرابط، متاح ع ،يف جملة عود الند، مقال منشور  اجتاهات فكرية يف النظرية النسوية رانيا كمال، -2 
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أن  يف ما يتعلق بالنسوية االشتراكية" Sculver سكولفر"كما بينت  .تفسري هيمنة  الذكور وهيمنة الرأس مالية
عمل املرأة يف كل من املرتل واألسواق خيدم بشكل مزدوج اهلدف الساعي إىل تأييد كل من اهليمنة الذكورية 

  1.والرأمسالية

 بتصنيف النسوية املاركسية واالشتراكية بوصفهما نظريات إصالحية، "Lope لوبر"غم من قيام وعلى الر      
ال يهدفان إىل ختفيف حدة التفاوتات هما الراديكالية، ف فأننا نرى بأما جيب أن يصنفا ضمن النظريات

ا على املرأة بشكل عام فقد وبسبب تركيزمه لكن بالرغم من ذلك، االجتماعية يف الواقع ذاته بشكل جذري
الء وضعيتهن العرقية واإلثنية أية دم إيوجهت هلما العديد من االنتقادات من النساء امللونني بسبب جتاهلهن وع

  2.وهو أمر اهتمت به على حنو رئيس النسوية املعنية بالتعددية العرقية ات حتليلية ضمن هذه النظرية،خصوصي

على النسوية  فلسفة ما بعداعتمدت  :) أو ما بعد النسوية احلديثة النسوية(ما بعد احلداثة  نسوية - 4.3
دور احملوري يف عملية املعرفة، وأضافت إليها حتوالت ما بعد احلداثة يف النظر إىل الذات العارفة من حيث أن هلا ال

يف أعمال مجيع املفكرين  - الذكورية -تأثري اجلنوسة أو دورها يف عملية املعرفة ويتجلى دور الذات الذاتية
للوعي العقالين عن اجلسد لريتبط األول  "ديكارت"والفالسفة الذكور على امتداد التاريخ البشري، ومثاهلا فصل 

فصريورة إنتاج املعرفة ختضع للشروط االجتماعية اليت تشكل الوسيط بني الذات  .ين باألنثىبالذكر والثا
واملوضوع، ومبا أن اجلنس  مقولة اجتماعية، ال جمرد مقولة بيولوجية فقط فإن جنس الذات العارفة جزء ال يتجزأ 

إال من ضمن  ام شروطها ومقتضيامن منظورها االجتماعي، أي إن عملية إنتاج املعرفة عند الذكور ال ميكن فه
  .كوا ممارسات للذكور باعتبارهم ميثلون فئة اجتماعية هلا منظورها اخلاص

ومن مث الفيلسوفة االسترالية  "Lorraine Cod لورين كود"وقد طرحت الفيلسوفة النسوية        
باالجناز الذكوري،  كوماظل حم الذي التغريات اليت حلقت باملفهوم، "Jennifer Lloyd جنفييف للويد"

، وكيف األنثويةكيف قام العقل على أسس مناقصة لكل ما هو نسوي ولسائر التوجهات  "جفييف"وأَبانت 
 .السلبية األنوثةعلى البحث عن مبدأ ميتافيزيقي يفضل الذكورة االجيابية عن  اإلغريقيعملت الفلسفة منذ عهدها 

ة على تعميق مفهوم االختالف بني الذكر واألنثى وحماولة تعميق هذا عمل ذلك اجليل الثالث من احلركة النسوي
كما عمل اجليل الثالث على نقد منظومة .االختالف شرط الندية بينهما، وطالب بفرص متساوية للمرأة والرجل
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وليس على وبنية التفكري البطريكي اليت تقوم على التعارض والتراتب ) ار - ليل -وأسود -أبيض( التضاد الثنائية 
الندية والتنوع والتلون، وهكذا نلحظ استخدام النسوية املعاصرة استراتيجيات تفكيكية لكي تزرع استقرار النظام 

، وختلخل اهلياكل األساسية اليت تقوم عليها هذه الثنائية، منعا للتمييز "املؤنث/املذكر "الثنائي الكامن يف ثنائية 
وقد اهتم . ملشاركة يف التوصل إىل طرق جديدة لصياغة الذات املعاصرةذلك يتيح للرجال والنساء ا. بينهما

 ".تعديديا" "معرفيا"اإلعالم بالترويج ملا بعد النسوية اليت تعد حركة نظرية أكثر ما هي واقعية بل ومتثل تفكيكا 

عشرين تقريبا فأن بالرغم من أن معظم النقاد يؤرخون نشأة ما بعد البنيوية مبنتصف الثمانينات للقرن ال      
ما بعد النسوية ظهرت قبل ذلك بكثري يف صحافة السبعينيات وقد ظهر هذا  مظاهرتزعم أن  "سوزان فالوردي"

أكثر عمقاً حيث أنه  هويعد هذا املدخل بكل افتراضات 1.املصطلح من قلب وسائل اإلعالم يف أوائل الثمانينيات 
يعطي رؤية جديدة تشمل ما بعد البنيوية ونظريات نيتشوية جديدة  يبعد اجلنسوية عن حتليل املعرفة، وحياول أن
 وسوزان هيكمان"، "Donna Harawayدونا هاراواي:"وأخرى ذاتية، ومن أنصار هذا االجتاه

Susan Hickman ."2  

 يقتربن من هذا التشكك إىل أما يف اجلانب األخر جند النسويات املتمسكات باجلانب التقليدي للنسوية،      
اجلدل حول ماهية املفهوم وميكن القول بان القليالت الاليت اتفقن على وجود مصطلح ما بعد النسوية الثانية 

وبذلك فقدت كل املصداقية يف  نشرت صورة غري مالئمة لألنثى كضحية غري قادرة على السيطرة على حياا،
تماعية والسياسية بينما متضى املرأة يف حياا أعني من حيتاجون إىل معاجلة قضية عدم املساواة يف األوضاع االج

  .ويف قلبها مبادئ راسخة للمساواة

 "م1997النسوية النظرية الثقافية واألشكال الثقافية  :بعد النسوية ما"يف كتاا  "أن يربوكسفي" وتأيت      
ل الثنائية والتنوع حمل االتفاق الستكمال مسرية املوجة الثانية مع معاجلة أخطائها إذ أا ترضى أن تضع التعدد حم

إىل ما بعد وذا تفتح اال للحوار الفكري الذي  يتسم باحليوية والتغري الذي تتميز به مرحلة االنتقال من احلداثة 
احلداثة،كما تستطيع أن تقف موقفا من خالله ميكنها االحتفاء بالتيارات النسوية السابقة ونقدها يف آن واحد 

تغري االقتصادي والسياسي والتكنولوجي الذي يتسم به العصر احلديث، جتد املرأة أمامها من الفرص بفضل حالة ال

                                                             
  .32ص ،مرجع سبق ذكره، التعلم املستمر لتمكني املرأة الريفية يف ضوء اجتاهات احلركة النسوية شيماء امحد فصيح عبد الرمحان السكري، - 1
مصر، القاهرة،  منشورة ،جامعة ماجستري، ، رسالةااليستمولوجيا النسوية يف فلسفة العلم األمريكية املعاصرة إكرامي امحد عبد اجلواد، - 2
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ذلك من الضروري لو) األوىل والثانية(واإلخطار ما مل يكن أمامها من قبل وال تستطيع تصوره املوجتان السابقان 
  1.أن تواصل املرأة النضال من اجل قضيتها خالل األلفية اجلديدة
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  خمطط توضيحي ملاهية احلركة النسوية وتطورها يف العامل وفق أهم أفكارها): 6(شكل رقم

  تصميم الباحثة: املصدر

 احلركة النسوية

هي حركة منظمة لصاحل املطالبة حبقوق املرأة 
وتنظيم وخدمة مصاحلها والعمل على توفري 

) الرجال/النساء (العدل و املساواة بني النوعني   

الفيلسوف  يد صيغ املصطلح ألول مرة على
م1837سنة " شارل فوربيه"الفرنسي  دمواستخ   

 على الصعيد

مرت احلركة النسوية بثالث موجات 
 تارخيية من النشاط الفكري عرب التاريخ

 املوجة األوىل

 

 املوجة الثانية

 املوجة الثالثة

م 19القرن  
20وبدايات ق   

ستينيات 
وسبعينيات 

م20القرن   

تسعينيات القرن 
م20  

وحقوق  ركزت على اكتساب احلقوق القانونية والسلطة السياسية
 االقتراع والتصويت

اهتمت حبق املرأة يف فهم جوانب حياا الشخصية وإاء التمييز يف 
 اتمع و املساواة يف التعليم و العمل

ظهرت كرد فعل على فشل املوجة الثانية واستجابة للردود العنيفة ضد 
وحماولة إكمال مسرية قضاياها املبادرات اليت بدأت آنذاك  

م مع انطالق  19اللغة اإلجنليزية يف القرن ألول مرة ب
"إناث/ذكور"حركة تدعو للمساواة بني اجلنسني   
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  :احلركة النسوية يف العامل العريب من مناذج -4

سياق  يف العناصر السابقة ظهرت بداية يف الغرب وفق إليهاإن الدعوة التحررية للمرأة كما سبق اإلشارة       
مع التوسع احليوي الغريب واألنوار، على املكاسب الفكرية للثورة الفرنسية وعصر  واعتمادا، واجتماعيتارخيي 

، فلقد سامهت الظروف السياسية هذه احلركة لتشمل باقي الدول يف الوطن العريب امتدت االستعماري
والدعوة إليها، وفيما يلي سنحاول تقدمي  املرأةيف مرحلة معينة من تاريخ الدول العربية لطرح قضية  واالجتماعية

   :أمثلة ومناذج عن احلركة النسوية يف بعض الدول العربية ليس على سبيل احلصر وإمنا فقط للتمثيل

  :سوية يف مصرناحلركة ال -1.4

ر وقيام منت قضية حترير املرأة يف مصر مع بداية النشاط السياسي، يف خضم املطالبة باالستقالل يف مص      
احلركة التحريرية املتمثلة يف تأسيس األحزاب الوطنية والتنظيمات العمالية، أين انبثقت أصوات نسائية من أجل 

اليت عرفت  ،م1919مارس  16املطالبة باالستقالل السياسي واجلنسي، وجاء خروجهن يف تظاهرة انتفاضة 
 واسعا، امجاهريي البورجوازية الوطنية وأخذت طابعاثورة معادية لالستعمار بقيادة  "سعد زغلول"آنذاك حبركة 

حدث يف تاريخ املرأة املصرية، وقد  أهمتزال تلك املرحلة  وكان للمرأة جمال املشاركة الواسعة يف النضال وال
مدعم باجلانب اخلريي واخللقي كأحد عوامل  تبلور وتطور معها النشاط النسوي حامال برامج ذات طابع وطين

م  19لقد تطورت احلركة النسوية املصرية من خالل أربع موجات تارخيية كانت بدايتها من القرن و 1التحريك
 ، وسنحاول فيما يلي عرض موجاتايومنا هذ إىلتزال مستمرة  وال 2011يناير  25إىل غاية ثورة  وامتدت
  2:كما يلي  تطورها تباعا ومراحل

  

  

                                                             
، رسالة دكتوراه، منشورة، م نسويةداللة اخلطاب النسوي يف السينما الروائية العربية، دراسة حتليلة سيميولوجية لستة أفالعواطف زراري،  - 1

  70، ص2015، اجلزائر، 3جامعة اجلزائر 
، متاح عرب الرابط، مقال منشور ضمن موقع مصريات ،كيف بدأت احلركة النسوية يف مصر؟.. أعرف تارخيك أماين عبد الروؤف، - 2
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يف نادي حزب األمة  "مطالب النساء"ملك حنفي ناصف بإعالنهذه املرحلة  وارتبطت: املرحلة األوىل       
وتالها إنشاء العديد من املنظمات واألحزاب واالحتادات النسائية، اليت تعمل على  .حبضور املئات من النساء

ألول  "االحتاد النسائي يف مصر"املطالبة حبقوق املرأة املصرية و خدمة مصاحلها وكانت البداية مع نشأة وظهور 
م، ليتصدى للعادات والتقاليد واألفكار الرجعية اليت تضعف جهود املرأة وسعيها يف سبيل التحرر 1923سنةمرة 

هي  من أول وأهم رائدات النسوية يف مصر،" هدى الشعراوي" وكانت السيدة ،تسلط الرجل واستبداده هلا نم
فرصة طيبة للتجمع النسائي الذي تؤدي  كانت 1919صاحبة الفضل يف إنشاء هذا االحتاد، ذلك أن الثورة عام 

هدى "م انعقد يف بيت 1923مارس  16ويف . فيه املرأة واجبها الوطين جنبا جلنب مع سائر فئات الشعب
" االحتاد النسائي"التجمع النسائي الوطين، ومتخض عن ذلك االجتماع مولد  كاجتماع لقيادات ذل "الشعراوي

 1.ق املرأة وربط حركة حترير املرأة يف مصر باحلركة التحريرية العامليةالذي كان من أهدافه الدفاع عن حقو
  :والذي كان من أهم مطالبه

 .واجتماعيا ارفع املستوى الثقايف للمرأة املصرية لتحقيق مساوا بالرجل سياسي -

 .العمل على متكني املرأة من مواصلة تعليمها يف خمتلف الكليات واملعاهد العليا -

 .قاليد الزواج اليت تسلب الفتاة حريتها يف اختيار شريك حيااتغيري ت -

 .على أحكام الطالق والزواج حلماية املرأة من ظلم الرجل الالزمةإدخال التعديالت  -

 ."زواج القاصرات" العمل على إصدار قانون بعدم زواج الفتاة قبل الثامنة عشرة والفتاة قبل السادسة عشرة -

 .النسائي لتنشيط وتقوية حركة االحتاد اإلعالم الالزمنيتنظيم الدعاية و -

 .بالفضيلة وحماربة الرذيلة كالدعوة إىل التمس -

 .حماربة العادات والتقاليد واألفكار اليت ال يقبلها العقل -

 .وأهدافه النسائي االستعانة بالصحافة لنشر مبادئ االحتاد -

                                                             
  .12،13، ص 1983دار االعتصام، القاهرة،  ،1، طمبفهوم إسالمي..حركة حترير املرأة يف مصر دراسة علمية لواحد إمساعيل القاضي ،عبد ا - 1
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وارتكزت  "فاطمة نعمت راشدة"م بزعامة 1942عام  "يزب النسائي املصراحل"تأسيس ذلك  تالو       
قوانني العمل  لمطالبه على حقوق النساء السياسية وحقوق املواطنة ممثلة يف االنتخاب والتمثيل النيايب، وتعدي

قوانني األسرة تعدد الزوجات والطالق والنفقة وحضانة  لواملساواة يف فرص العمل وحقوق العامالت، وتعدي
التركيز  عم، م1945عام  "رابطة فتيات اجلامعة واملعاهد املصرية" "اجني أفالطون" لتعمل فيما بعد   .األطفال

  1.جانب احلقوق السياسية املساواة بني اجلنسني يف العمل واألجر، يفب املطالبة على

ى تعديل أوضاع النساء مع التركيز عل احتكار الدولة لقضية املرأة، هذه املرحلةولقد شهدت  :ة الثانيةرحلامل      
تزعمت  وقد .1953إعالن حل األحزاب عام  همت إلغاء الدستور، وأعقب أين مع قيام ثورة يوليو ،يف القانون

اعتراضا على عدم استجابة احلكومة  1954اعتصاما وإضرابا يف نقابة الصحفيني بالقاهرة يف مارس  "درية شفيق"
 اأعلنت حكومة الثورة عام والذي نتج عنه أن .لنساء حقوقهن السياسيةمطالب النساء يف الدستور ومنح اوللثورة 
بديال عن املنظمات  "تنظيم النسائي باالحتاد االشتراكي"مث  "التنظيم النسائي باالحتاد القومي"تأسيس  1956

طرة وزارة على األعمال اخلريية حتت سي يف هذه املرحلة العمل النسائي فأقتصر .واجلمعيات النسائية املستقلة
  .الشؤون االجتماعية

إدماج النوع االجتماعي يف املشاريع التنموية وظهور اجليل األول من متيزت هذه املرحلة ب :ة الثالثةرحلامل       
رصد أشكال التنميط لصور األدوار االجتماعية  أين مت .عاملة يف جمال حقوق املرأة، منظمات غري حكومية

إىل تعديل القوانني  وسعت الناشطات النسويات يف هذه املرحلة .فة الرائجة، ومواجهتهاللجنسني يف اإلعالم والثقا
 .فيما يتعلق بقوانني األسرة والعمل وغريها من القوانني غري العادلة بني اجلنسني ةمبا يضمن مصاحل النساء، وخاص

خلامس والعشرين من يناير اندجمت نساء مصر يف احلراك الثوري الذي تفجر عقب ا :املرحلة الرابعة     
وقد تركزت أهم . وتبلور حراك نسوي ضم أجيال اجلديدة من الشابات الوافدات على اال العام 2011لعام

مطالب تلك املوجة من احلراك النسوي على املشاركة السياسية والدستور والقوانني واالنتهاك اجلسدي والتحرش 
 2.اجلنسي

 

                                                             
  .، مرجع سبق ذكره كيف بدأت احلركة النسوية يف مصر؟،.. أعرف تارخيك وف،ؤأماين عبد الر - 1
  .املرجع نفسه - 2
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 : نياحلركة النسوية يف فلسط -2.4

م هي مرحلة تارخيية وهامة يف تطور الفكر النسوي 1948م و1920ميكن اعتبار الفترة املمتدة مابني       
، فقد ارتبط طابع احلركة النسوية الفلسطينية على مدار  تارخيها 1حيث أسست هذه املرحلة ملا بعدها الفلسطيين،

مع املشروع الكونوليايل االستعماري يف فلسطني عرب مجيع  األول يف الصراع مبتغريين اثنني مل يتوازنا بتأثريمها،
 على البنية االجتماعية، القائمة والثاين املتغريات أي ما ميكن تسميته باملتغري الوطين السياسي، مراحله املختلفة،

 تن الالفوم .االقتصادي -أي ما ميكن تسميته باملتغري االجتماعي على مكانة املرأة وطابع حركتها، تثرأواليت 
أن املتغري األول كان حيدد باستمرار طابع احلركة النسوية وأشكال تنظيمها ومهماا أكثر من املتغري  لالنتباه
  2.الثاين

 يعتربوما قبل ذلك كان  م،1922انطلقت احلركة النسوية الفلسطينية بعد االنتداب الربيطاين لفلسطني يف      
،كما ذكرت العديد من الكتب التارخيية عندما اجتمعت طالقة الرمسيةحيث إن االن نشاط نسائي منتخب فقط،

يف نفس العام والذي أعلنت فيه النساء عن دخوهلا  مؤمتر وانعقادم 1929القدس بعد أحداث ثورة الرباق بالنساء 
 إن ما جرى من تغيريات يف فلسطني على األرض واإلنسان يف تلك املرحلة، أدى حيث .يف اال السياسي

  3.تكون شريكة يف احلركة الوطنية نلإلعالن أنه حان الوقت لتشارك املرأة يف العمل الوطين بكافة أشكاله، وا

ن السمة األبرز للحركة النسائية يف تطورها يف التاريخ الفلسطيين هو حتوهلا من حركة اجتماعية كما أ       
وتعبرياته  بالنظام السياسي الفلسطيين وأهدافه الوطنية،إىل حركة سياسية وطنية مرتبطة  خريية، ،خدماتية ،إغاثية

  4.العامل األهم يف التحول سابقا هو وقد كان تطور الصراع كما قلنا

                                                             
  65ص ،مرجع سبق ذكره مية ودورها يف التنمية السياسية يف فلسطني،النسوية اإلسال خلود رشاد املصري، - 1
  مقال متاح عرب الرابط، ،املرأة العربية حتت االحتالل فلسطني دحو، أبو  ريل - 2

hdr.org/publications/other/ahdr/papers/2005/abuduhu.pdf-www.arab  ،الساعة، 06/02/2018، تاريخ الولوج ،
18.30  

  
  .67ص  ،ذكرهمرجع سبق ،النسوية اإلسالمية ودورها يف التنمية السياسية يف فلسطني  خلود رشاد املصري، - 3
  .3ص،مرجع سبق ذكره ، ت االحتالل فلسطنياملرأة العربية حتدحو،  أبو ريل - 4
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منظمة التحرير "النسوية الفلسطينية تلك الفترة اليت واكبت نشوء  احلركةيف تاريخ  األهموتعترب احملطة        
م الذي عقد مؤمتره 1965عام  "االحتاد العام للمرأة الفلسطينية"م و تالها تشكل 1964عام  "الفلسطينية

  :أمههايف القدس حبضور ممثالت عن مجيع املؤسسات النسوية الفلسطينية والذي خرج بنقاط بارزة  األول

تواجدهن  أماكنالفلسطينيات يف كافة  ي واجتماعي للعمل يف أوساط النساءوبرنامج سياس أساسيتبين نظام  -
  .وطن ويف الشتاتداخل ال

الربنامج والنظام املقرين  أساسوحدة االحتاد هياكل املؤسسات النسوية الفلسطينية على اختالف مواقعها على  -
  .األوليف املؤمتر 

حيث استمر  ولقد شرع االحتاد على الفور يف تأسيس فروعه وإنشاء مؤسساته وتوسيع قواعده التنظيمية      
حيث كانت تستقر قيادة  إىل م كما انتقلت قيادته بالتوايل1967د االحتالل عام وض يف مواقع الشتات بع

مث العودة  1994ويف تونس حىت عام  1982ويف بريوت حىت عام  1970يف عمان حىت عام  :تحريرلمنظمة ا
  .وحىت يومنا هذا 1994الوطن من عام  إىل

االئتالفية السياسية واالجتماعية فقد ضمت قياداته ممثالت  متييز االحتاد يف مسريته الطويلة باحلفاظ على صيغته     
نفسه على قواعد االحتاد اليت ضمت نساء  الوضعاحلركة الوطنية الفلسطينية وعكس هذا  إطارجلميع االجتاهات يف 

كتنظيم نسوي ملواجهة وخدمة القضية الوطنية، حددت احلركة النسوية  .فلسطينيات من كافة الشرائح والطبقات
  1مسارها وأعلنت هويتها، بأا جتمعات نسائية مناهضة لالحتالل اإلسرائيلي

  :احلركة  النسوية يف املغرب -3.4

جاءت نشأة احلركة النسوية يف املغرب يف سياق وطين عرف تطورا للحركة السياسية واالجتماعية اليت       
ها الباحثون صريورة طبيعية للتطورات اليت شهدها فلقد اعترب واالقتصادية الدميقراطيةحتقيق التنمية  إىلتسعى 

الثالثينيات من القرن العشرين حيث كان املغرب ال  إىلاملشهد السياسي يف املغرب، وتعود جذور هذه النشأة 
احلركة النسوية كحركة  بداية لتعزيز موقف تالثمانيناانه ميكن اعتبار منتصف  إال، يزال حتت سيطرة املستعمر

حتوالت  وإحداثواالجتماعية للمغرب  األسريةلة ذات مشروع منسجم وطموح هدفه التأثري يف البنية مدنية مستق

                                                             
، معهد دراسات املرأة، 5، مقال منشور ضمن جملة دراسات املرأة، الد احلركة النسوية الفلسطينية يف الشتات بعد اتفاق أوسلوعبلة أبو علبة،  - 1

  20، ص2009جامعة بريزيت، فلسطني، 
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املواثيق الدولية حلقوق  اء وكرامتهن وفق ما تنص عليهسبغية حتقيق املساواة بني اجلنسني وضمان حقوق الن
 1اإلنسان

من أجل الدفاع عن حقوق املرأة املغربية  احلركة النسوية باملغرب أا أقامت مشروعها من خطابيظهر       
لصورة من املعاناة واملمارسات الظاملة املهدرة إلنسانيتها يف األسرة  املرأة منذ زمن بعيد خضعت فيه"املهضومة"

وهي حمكومة بالتبعية  كائن قاصر عن الرجل،على أا مرأة يف التصور االجتماعي املغريب أين نظر لل .ويف اتمع
  2.فهي يف تصورها كائن من الدرجة الثانية ،دادا لنظرة األسرة األبوية إليهاامت له،

حيث  يف سياق متييز بتأجج الكفاح الوطين ملناهضة االستعمار الفرنسي، احلركة النسوية املغربية جاءت       
غري أن عملها قد تركز  ظهرت إبان هذه املرحلة تعبريات أوىل عن مصاحل النساء على شكل قطاعات حزبية،

لة قد لكن هذه املرح أساسا يف النضال الوطين ملواجهة املستعمر الفرنسي ويف العمل اخلريي والعمل االجتماعي،
حيث اختذ نضال املرأة  جعلت من حقوق النساء معركة ذات أولوية يف عملها، ،سجلت خصوصية لتجربة نسائية

التابعة حلزب الشورى واالستقالل اليت تأسست  "أخوات الصفا"عية وكانت مج ،3املغربية ألول مرة شكال منظما
وهو  ال يزال حتت  النسوية اليت  تأسست يف املغرب، اجلمعيات والتنظيماتواحدة من أقدم  م،1947سنة 

 4.بدعم الدولة 1969سنة  "االحتاد الوطين لنساء املغرب"االحتالل الفرنسي،كما تأسس بعد االستقالل 
ات الـثمانينات من القرن املاضي يف املغرب عصرا ذهبيا للحركة النسوية، أين كان األمر أشبه ما وكانت سنو

  :يكون بربيع نسائي ازدهرت فيه احلركة االحتجاجية النسائية جراء عاملني أساسني مها

 17الدميقراطية يوم أجواء النضال الدميقراطي اليت أفضت إىل إعالن ميالد الكتلة يتمثل يف  :العامل األول       
  .م1994وصوال إىل ما يسمى جتربة حكومة بتناوب بقيادة رئيس الوزراء األسبق يف مارس  م،1992ماي 

                                                             
، املناصرة واألحباث والسياسات العامة يف جمال حقوق اإلنسان، دراسة حالة املغرب ،املغربيةجتربة احلركة النسائية  نعيمة بنواكرمي، نظر ،ا - 1

  6ص ،2017،بريوت، والشؤون الدولية ومعهد األصفري للمجتمع املدين، اجلامعة األمريكية، معهد السياسات
، سلسلة احلركة النسوية يف العامل 1ط ،منطلقا ته،أهدافه،وسائله -يف املغرب  يساريةمشروع احلركة النسوية ال عبد الرمحن بن حممود العمراين، - 2

  .11،ص2006املغرب،العريب، جملة البيان، 
،مرجع سبق املناصرة واألحباث والسياسات العامة يف جمال حقوق اإلنسان، دراسة حالة املغرب ،جتربة احلركة النسائية املغربية  نعيمة بنواكرمي، - 3

  .9ذكره، ص 
، مقال منشور ضمن شبكة هلا أون الين، متاح عرب الرابط، النسوية يف املغرب العريب،النشأة األثر أبو احلسن ، إدريس - 4
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اليت مثلتها رائدات الكفاح النسائي املغريب املنحدرات من تقاليد يسار  ةالدينامكي فعرب عن :أمال العامل الثاين      
وعليه ميكن  1.م أول تنظيم نسائي باملغرب1983للوايت أسسن يف فرباير ا ،السبعينيات من القرن املاضيسنوات 

القول بأن مرحلة ما بعد الثمانيات، هي البداية الفعلية للنسوية املغربية اليت تكامل فيها الوعي بطبيعة النشاط 
ات النسوي سياسيا وحقوقيا، فأصبحت هلا ملفات مطلبية، وأدوات ضغط كالوقفات االحتجاجية واملسري

واملظاهرات والتنسيق السياسي مع األحزاب، لفرض مطالبها عرب القنوات السياسية كالربملان والتنسيق يف ذلك مع 
  .احلركات النسوية الداخل واخلارج

  :احلركة النسوية يف اجلزائر -4.4

الكفاح املسلح احلركة النسوية يف اجلزائر بنمو حركة شعبية عميقة وواسعة اختذت طابع  إرهاصاتبدأت       
هو احلاجز الدفاعي  اإلسالمحيث كان  .بوجه السياسة الفرنسية" اهلوية القومية"اجلماهريي وناضلت لتثبيت 

والسياسي التعبوي اجلامع يف حني كانت الرابطة القومية يف بدايات نشوئها وكان أثرها ضعيفا نسبيا  األيديولوجي
ة للثورة التحريرية من قبل عناصر منحدرة من حيث االنتماء الطبقي ويف ظل قياد .قبلي األساسييف جمتمع طابعه 

مشاركة يف  أوسعمن فئات البورجوازية الوسطى والصغرى وبعض الزعامات القبلية، منت احلركة النسوية عرب 
منظمة نسائية مع بدء حرب  أول ونشأت .الثورة ووصلت حدود قيادة نسائية لتجمعات قتالية ضد املستعمر

ولقد طبعت هذه  ،"االحتاد النسائي اجلزائري" إىلير تابعة جلبهة التحرير الوطين، حتولت بعد االستقالل التحر
الذي انعكس يف برناجمها وسلوكها وممارستها و بالتايل بقيت  األيديولوجيبتكوينها  وتأثرتاحلركة بطابع الثورة 

 2حمكومة يف نشاطها بالسقف السياسي لقيادة الثورة

رع اجليش الوطين ذوكانت نواا ضمن أ ،نسائية منظمةهو أول  "االحتاد الوطين للنساء اجلزائريات" كان     
وكانت احلركة الوطنية اجلزائرية يف كفاحها للمستعمر الفرنسي تعلن حىت قبل االستقالل عن  للتحرير باجلزائر،
فكانت البيانات  التغرييب، حن التأثر بالطروتركز على بعض حقوقها خبلفية ال ختلو م ،زائريةميالد النسوية اجل

تشيد باحلركة النسوية  م،1962سنة  "ميثاق طرابلس"وبعده  م،1956سنة  "ميثاق الصومال"الصادرة يف 
ميثاق  "فقد جاء يف بيان وجهودها يف املقاومة،كما تنص على التزام احلركة الوطنية بدعم تطور هذه احلركات،

                                                             

تاريخ  ، https://alarab.co.uk:متاح عرب الرابط، ، مقال منشور يف صحيفة العرب،املال واآلمال:احلركة النسائية املغربية، سعيدا ناشد -1 
  .09:10: ساعة الولوج ،2018-03-22: الولوج

   72مرجع سبق ذكره، ص، ئية العربية، دراسة حتليلة سيميولوجية لستة أفالم نسويةداللة اخلطاب النسوي يف السينما الرواعواطف زراري،  -  2
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 ."وأننا حنيها بكل انفعال وإعجاب وتقدير النسوية بإمكانات واسعة تزيد وتكثر،توجد احلركة :" " الصومال
ومنذ االستقالل بقيت احلركات النسائية رهينة للربامج احلزبية، ال سيما احلزب احلاكم خبلفية اشتراكية، وأسهمت 

، يف ظل السياسية قوقوحق التعليم والتوظيف وهامش من احل ،يف احلقوق الشخصيةيف اختزال املطالب النسوية 
للمساواة بني اجلنسني، وكل ذلك مل يسهم إال يف تغريبها وطمس هويتها اإلسالمية دون أن تنال  إقرار اجلزائر

م بقي 1984فقانون األحوال الشخصية الصادر سنة  .احلقوق النسوية الغربية املتعلقة مبكانتها األسرية حتديدا
. ع القصور عن املرأة كعدم اشتراط الوالية يف الزواج أو إعطائها حق الطالقبرف عصيا على تلبية مطالب النسوية،

عمل لوحتقيق مطالبها احتكار احلزب احلاكم ل ،م األسباب يف تباطئ تطور النسوية يف اجلزائروكان من بني أه
ئية مبختلف طفرة يف تأسيس اجلمعيات النسا م1988ترة ما بعد انتفاضة معوي واحلزيب معا، ولذلك شهدت فاجل

م، وهنا 1991وحتديدا بعد صدور قانون  اجلمعيات سنة  توجهاا اليسارية االشتراكية والليربالية واإلسالمية،
م، والدعم املقدم هلا بال حدود 1995السيما بعد حضورها ملؤمتر بكني ،أت النسوية اجلزائرية يف التناميبد

وقتنا  حىتوهو ما تزال تعمل عليه  ،الوعي باملبادئ النسويةونشر  ملواجهة التيار اإلسالمي مبختلف توجهاته،
  1 .احلاضر
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  :حركة النساء العربيات والتفاعل عرب وسائل اإلعالم اجلديد -ثانيا

  :لوسائل التواصل االجتماعي العربيةاستخدامات احلركة النسوية  -1

تغيري  إىل االستخداممن إقبال وشعبية واسعة يف  وحجم ما تلقته بتطبيقاا تزامن ظهور شبكة االنترنت      
وقد اكتسبت امسها االجتماعي من كوا تعزز  ،واجلماعات والشعوب األفرادالعديد من املفاهيم االجتماعية بني 

لكن سرعان ما جتاوزت وظيفتها االجتماعية لتتحول إىل أداة تعبريية احتجاجية عن املواقف  .العالقات االجتماعية
فلقد أنتجت من خالل ما قدمته  ،اليت حتدث وحتيط بالفرد واتمع واملواقف والقضايا األفكارراء جتاه كافة واآل

وشكلت عامل  ،واإلعالم، نوعية جديدة من االتصال االجتماعي لعالم جديد كشبكات التواصإمن وسائل 
داخل هذه  واألفرادالتكتالت  من أنواعومن هنا بدأت تتجمع  .واألنظمةواحلكومات  املسؤولنيضغط على 

وتنامت عرب شبكات التواصل  أخرى،ورؤى متنوعة تارة وموحدة تارة  اأفكاراملواقع والشبكات حتمل 
دعوة ، فامتد استخدام هذه الشبكات للالسيطرة عليها أومن الصعب على الرقابة الوصول  وأصبحاالجتماعي 
التطلعات اخلاصة بالفئات  ات االهتمامات املشتركة وتوحيدذ نشطةاألاملشاركة يف و واملطالبة باحلقوقللتظاهرات 

    .1من خمتلف فئات اتمع وكان للمرأة مشاركة فعالة وواضحة يف هذا الصرحالثائرة 

التمكني يف للتغيري و فعالة أداة اليوم تعداإلعالم االجتماعي أن وسائل  على اخلرباء واملختصون يتفق
هناك  تزالال نهأمبختلف شرائحهم وفئام إال  االستخدام الواسع هلا من قبل مجيع األفرادوبالرغم من  ،اتمعات

 التقرير فحسب لوسائل اإلعالم االجتماعي اجلديد، يف الدول العربية النساء والرجالفجوة رقمية بني استخدامات 
يف العامل العريب حتت عنوان  تماعياالج عن اإلعالم 2"كلية ديب لإلدارة احلكومية" مؤخرا الذي أصدرته الثالث

شبكات اإلعالم  تقوم بهلتسليط الضوء على الدور اهلام الذي " دور اإلعالم االجتماعي يف متكني املرأة"
قد أرجع و االجتماعي يف اشتراك كافة طوائف اتمع يف األحداث اجلارية سواء سياسية أو اجتماعية وغريها،

بشكل رئيسي   النساء والرجال يف العامل العريب يف استخدام اإلعالم االجتماعي،بني التقرير أسباب وجود الفجوة
على ارض الواقع واليت حتول دون  ،تواجه النساء يف املنطقة العربيةإىل القيود واملعوقات اتمعية والثقافية اليت 

                                                             
لى تناول قضايا املرأة االجتماعية من وجهة نظر اإلعالميني يف أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي عحامت مسيح أبوطه،  ،بتصرف نظر،ا - 1

   8،15، ص ص، 2013مركز شؤون املرأة، غزة، ، قطاع غزة

متاح على الرابط،  مقال منشور ضمن مدونة دجييتال قطر، ،2011املرأة العربية يف املواقع االجتماعية  نانسي السيد،-2 
http://www.digitalqatar.qa، 16:30الساعة،  ،2018-03-24، لوجتاريخ الو.  

http://www.digitalqatar.qa


 

 

 

223 

اليت حتول دون نفاذهم إىل  باإلضافة إىل املعوقات التكنولوجية ،االجتماعي بشكل عام اإلعالمإشراكهن يف 
  1.التكنولوجيا وشبكة االنترنت بشكل عام

عالم االجتماعي منخفضة مقارنة بالرجال وكذا مقارنة أن نسبة استخدام النساء لوسائل اإلمن  بالرغم       
 ق، والتعميف التواصل مع اجلنس األخر ةاملرأة بشكل كبري، خاص ساعدت هذه األخرية أنمبثيلتها حول العامل إال 

يعتربون وسائل اإلعالم  ينورغم أن الكثري .يف قضايا مينع اتمع من تداوهلا مثل اجلنس والدين والسياسة وغريها
اخلاصة جبهات ومهية لن تعطي املرأة أي نتيجة  ...."املدونات"و" تويتر"و " فيسبوك"والتواصل االجتماعي من 

يني يف جمال حقوق املرأة وحقوق اإلنسان يؤكدون أن هذه ملموسة، غري أن الناشطات والناشطني احلقوق
  2.احلركات املعتمدة يف أساسها على اإلعالم اجلديد بدأت حتدث تغيريا ما يف الدول العربية

فرصا مميزة للنساء العربيات للمشاركة بتجارن اخلاصة يف  أتاحن ظهور مواقع التواصل االجتماعي إ       
، واصل االجتماعيتمواقع ال استخداماملرأة العربية على  إقبالدراسات واإلحصائيات تزايد أثبتت ال أينحيان، 

يتحدين املشكالت املعرفة وأن يساعدن يف توليد األفكار و أشارت األحباث حول النساء املدونات حيث
ادل اخلربات من غري ن هذه الوسائل التكنولوجية والشبكات االجتماعية حتمل فرصا للنساء لتبأاالجتماعية، و

من احلسابات النسائية حراس بوابة مينعون احملتوى من النشر، فمع تطور خصائص هذه الشبكات وظهور العديد 
 3كذا االستفادة من خاصية الصفحات داخل شبكة الفيسبوك حتديدا أصبحن مصدرا مهما ملناقشة قضايا املرأة و

ات والناشطات النسويات والقائمات على املطالبة حبقوق املرأة سواء توجهت النساء العربي األمهيةانطالقا من هذه 
الدعوة لنصرة قضايا رمسية هدفها نشر الفكر النسوي و مجعيات وتكتالت غري أوالتابعة ملنظمات نسوية رمسية 

كرب أ داملرأة داخل جمتمعاا الستغالل هذه املساحة االفتراضية لبناء وتكوين حركة ونشاط نسوي يضمن هلم حش
  .لواء هذه احلركة بوسائل اتصال جديدة األنصار لرفعقدر ممكن من 

  

                                                             

   .مرجع سبق ذكره ،2011املرأة العربية يف املواقع االجتماعية  نانسي السيد، -1 
ميدانية يف حمافظات  دراسة -دور وسائل اإلعالم اجلديد يف تشكيل معارف اجلمهور الفلسطيين واجتاهاته حنو قضايا املرأة دميا زهري البابيدي،- 2
  .84، ص2016جستري، منشورة، اجلامعة اإلسالمية بغزة، فلسطني، رسالة ما  -غزة

، مرجع سبق ذكره، عالقة استخدام الصفحات النسائية على مواقع التواصل االجتماعي بتطلعات املرأة املصريةساندي سيد عبد الفتاح،   - 3
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 إلثبات الذات اإلعالم اجلديد استخدام اجتاه املرأة حنو :  

التكوين و ميلتعلا من لتمكينها وأداة كوسيلة االجتماعي وسائل اإلعالم الستخدام اليوم املرأة العربية هتتج      
وشبكات التواصل  املعلومات اجلديدة فقد مسحت تكنولوجيا .التنمية يف جمتمعااوتقدم دفع عجلة ال واملسامهة يف
لتفاعل بشكل وا القضايا املختلفة وتقدميقدرم على املناقشة والتحري بإبراز للنساء يف العامل العريب  االجتماعي

على النسائية يف املنطقة العربية احلركات ، تعمل الوقت نفسه بشكل أسرع، ويف اآلراءوتبادل املعلومات و كري
للتضامن  و الدعوة أييدهاوحشد األنصار لت أفكارها لوسائل اإلعالم االلكترونية لطرح واستغالهلا استخدامها تزايد
  1.معها

النساء من خالل لتعزيز مبادرات متكني  لقد أتاحت التكنولوجيا احلديثة لالتصال العديد من الفرص      
ات للحث على التعاون والتشارك، وإتاحة األسئلة وردود ابفقد خلقت املساحات والبو ،عيةاالجتماالشبكات 

إىل  للفتيات والنساء الاليت تدعنيحمددة  وخلق توجهاتمتكني أصوات النساء، يف دورا هاما  لعبتبل و األفعال،
الم وحمو أمية املعلومات من خالل وسائل اإلع مايتهن ومتكينهنالتشريعات وإضافة اطر تنظيمية وسياسية حل

 ةمارسللفتيات والنساء ملوغريها من الوسائل، كما حتدث جمازفات للعمل ضد االنتهاكات ولتأمني مساحة آمنة 
ن يف التواصل دون خوف من االعتداء والتحرش، والعنف مع ضمان أن تكون قادرة على االستفادة م حقهن

    2.اجلديدة الفرص اليت توفرها التكنولوجيا

ومهدت هذه  النسائية من الوسائط املتعددة مثل االنترنت ومنتديات احلوار االلكتروين،استفادة احلركة       
يف النطاق العام مل تكن املرأة قادرة  كثرية الوسائل إلنتاج خطاب جديد يف التحرر يتجه اليوم الحتالل جماالت

فلقد وجدت أن مواقع التواصل االجتماعي منحتها الفرصة  3.على بلوغها اعتمادا على املادة املقروءة يف اجلريدة
  .خللخلة اهليمنة الذكورية على النساء يف الواقع، وان النجاح مرتبط مبدى االستثمار الذكي واالجيايب هلذه املواقع

 ،بذلت املؤسسات النسوية واالجتماعية وسائل اإلعالم اجلديدمن أجل تصحيح واقع تفاعل املرأة مع و       
مؤمتر تفاعل املرأة "م عقد 1999في عام ف واإلقليمية والدولية جهودا كبرية لتنشيط جهود املرأة يف هذا اال،

                                                             
  . 143ص مرجع سبق ذكره، ،قتها باجتاهات اجلمهور إزاء هذه قضايااطر تقدمي قضايا يف اإلعالم اجلديد وعالجنالء جعفر عبد الوهاب جعفر،  - 1
  .144،ص املرجع نفسه - 2
الكترونية،   إعالميةللمرأة العربية يف ثالث مواقع  اإلعالميدراسة حتليلية للحضور  ،العربية والصحافة االلكترونية املرأة، حممد ابراهيم عايش - 3

  .7ص ،2006يونيو  الشارقة، الشارقة،جامعة  كلية االتصال،دراسة منشورة،
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ومت إنشاء مواقع إلكترونية تم بتعزيز دور املرأة يف التفاعل مع الشبكة  ،يف أبو ظيب" العربية مع التكنولوجيا
فانتشار وسائل التواصل االجتماعي يثري أسئلة اجتماعية  1.يز قيمتها العنكبوتية باعتبارها أداة لتطوير مكانتها وتعز

وثقافية وسياسية، وجداالً  واسعا حول مشاركة املرأة يف صناعة تغيري العامل العريب، خصوصاً بعد أن وجدت 
  2.فيها حمرما عليهنالنساء يف هذه الوسائل متنفساً، يهربن إليه للتعبري عن رأيهن يف القضايا اليت لطاملا كان اخلوض 

تواصل االجتماعي وحبسب التقرير العاملي حلقوق اإلنسان استطاعت النساء العربيات استغالل مواقع ال        
 كما يف بعض القضايا مثل التحرش اجلنسي، ،هن من انتهاك لكرامتهن واستغالل لصمتهنيواجه للتعبري احلر عما

املواقع التوغل يف جمتمعات عربية عرفت بالقبلية املغلقة، كما يف واستطاعت هذه  .وحشد آالف املناصرين هلا
السعودية  تأذعقد ارتفع صوت النساء مطالباً حبقهن يف املشاركة السياسية، و ثاململكة العربية السعودية، حي

  3.احمللية القادمة تصرح مسئول أن النساء يشاركن يف االنتخابا

يد أبعادا ومميزات كثرية  على  أي قضية يتوىل جمتمع ما أن يثريها أو يتبناها بشكل عام يضيف اإلعالم اجلد        
ميزات اليت أضافها اإلعالم اجلديد على املأما عن  باعتبار أن هذا اإلعالم هو أول وسيلة إعالمية ثنائية االتصال،

متعددة ودوائر خمتلفة من اتمع  فأبرزها الوصول السريع واالنتشار الكبري لفئات املناصرة واحلشد لقضايا املرأة،
  .للمشاركة يف تبادل احملتوى اخلاص بقضايا املرأة مما رفع معدل احملادثات  والتفاعل معها

كما أضاف هذا اإلعالم ميزة مشاركة اجلمهور يف خلق احملتوى وصنعه وإرساله عرب الشبكات خبالف ما كان  
ا، فاملستخدم أصبح قادرا على صنع حمتوى يعرب عن مناصرته معهودا باستقبال مجهور املعلومات واالكتفاء 
 4.ودعمه لقضايا املرأة ونشرها يف حسابات خمتلفة
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  .86املرجع نفسه،ص  - 2
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  :العربية والنسوية دور اإلعالم اجلديد يف مناقشة قضايا املرأة -2

حيث  من اخلصوصية من جهة أخرى، اوطابع ،من جهة للمرأة على الصعيد العاملي قضايا مشتركة إن       
وتنطبق ذات كل إطار ثقايف ومسار تطور تارخيي، و باختالف كل سياق طبيعة هذه القضايا تتنوع وختتلف

حىت  أوللمرأة العربية قضايا ومهوم متشاة  أن، فكما يف الدول العربية املختلفةعلى قضايا املرأة العربية  الفكرة
تباينات واختالفات يف العديد من القضايا طبقا لإلقليم فإن هناك  ،وتطلعات مشتركةمتماثلة وآماال من الداخل 

  .اتمع الذي تعيش بداخله وأ إليهاالدولة اليت تنتمي  أوالفرعي داخل الوطن العريب الذي تعيش فيه املرأة 

التعليم الذي  درجةمثل  األخرىهذه التباينات واالختالفات تكون موجودة طبقا للعديد من املعايري  إن        
ودرجة استقالهلا املادي، وطبيعة  وحالتها االقتصادية واالجتماعية، ،إليهاحظيت به هذه املرأة والطبقة اليت تنتمي 

معيلة، وعما إذا كانت تربت  مرأةاعلى اجلانب اآلخر كوا  أوالعمل الذي متارسه أو كوا ربة بيت ال تعمل 
كانت تعيش يف عواصم ومدن كربى أو صغرى ، والعقيدة  إذاالريف أو البادية بل  وأوكربت وتعيش يف احلضر 

يف إطارها ودرجة وعيها الفئوي واحلقوقي والسياسي والنقايب، وذلك  نشأتاليت تنتمي إليها واملنظومة الثقافية اليت 
ا يف شكل متعمق  اضمن أمور أخرى كثرية تستوجب أخذها يف االعتبار ومراعا ااعيواستوالوعي  بصورة

  .لة عند احلديث عن قضايا املرأة بشكل عامكام

التفرقة بني القضايا اليت تواجهها املرأة العربية باعتبارها تنتمي إىل دولة عربية  يف هذا املقام من الضروريو         
، أو العاملي املستوى العريب ككل أو على املستوى الوطينعلى وحتمل هويتها وبني القضايا اليت تواجهها،  بعينها

بل تتساوى يف املعاناة منها، حىت وإن اختلفت أحيانا زاوية تلك املعاناة أو تفاوتت  فقط بسبب كوا امرأة،
درجتها، مع الرجل العريب يف اتمع نفسه الذي تعيش فيه، سواء كانت هذه التحديات تشريعية أو القانونية أو 

  1. اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية آومدنية أو سياسية 

  

  

                                                             
مذكرة ، MBC1  دراسة حتليليلة ملضمون برنامج كالم نواعم يف قناة -قضايا املرأة العربية يف برامج التلفزيونية العربيةعائشة بن عمرة،  - 1

  .27،28ص ص ،، 2017اجلزائر،  سيلة،املختصص صحافة مكتوبة، جامعة  ة،ماستر، منشور



 

 

 

227 

مكاا يف وسائل  تأخذقضايا املرأة  بدأتفمنذ انطالق دعاوي حترير املرأة العربية يف بداية القرن املاضي،        
اإلعالم العربية، ومع تطور هذه املسائل وكذا تطور معاجلة قضايا املرأة بأشكال وصور خمتلفة، وصوال إىل عصرنا 

خاصة  اقضاياهالعاكفة على معاجلة وتقدمي للمرأة و ل اإلعالم املوجهةاحلاضر الذي بتنا نشهد فيه العديد من وسائ
وسائل اإلعالم االجتماعي اليت أصبحت تشهد تنافسا يف طرح قضايا املرأة لكسب اكرب قدر ممكن من اجلماهري 

  1وتعبئتها

رائها وانشغاالا آعن مساحة كبرية للتعبري  لنفسهالقد استغلت املرأة العربية الفضاءات الرقمية فأوجدت       
 ، فاختذت من وسائل اإلعالم اجلديد منصة للتحدث عن خمتلف هذه القضاياهلا قضايا األكثر اهتماماالحول 

وغريها من الوسائل اليت مسحت  "املدونات" و "بوكالفيس"ومن بني هذه الوسائل صفحات  ،واألفكار والتوجهات
نه كانت للمرأة أمللفت لالنتباه اف ا جبرأة ودون اخلوف من احملاسبة،التعبري عن أرائها ومناقشة قضاياهبللمرأة 

 أو ةاجلماهريي واالعتصاماتاالحتجاجية، سواء من خالل مشاركتها يف املظاهرات  احلركاتالعربية حصة قوية يف 
هوم الوعي مبف حيث أسهمت املرأة يف تعزيزوقنوات يوتيوب خاصة،  صفحات فيسبوك ومدونات إنشاءالل خمن 

 اإلعالمتسطر امسها يف سجل  أنوالتعبري، فاستطاعت  الرأيالدفاع عن حقوق النساء وحرية احلريات والتحرر و
  .2وإثبات ذاالمطالبة حبقوقها ل اجلديد

اليت لعبت دورا يف طرحها  واملرأةالنسوية ملختلف القضايا  لتطرقا  سنحاول يف هذا العنصر مما سبقوانطالقا       
   .ممثلة يف صفحات الفيسبوك وسائل اإلعالم اجلديد عامة وشبكات التواصل االجتماعي حتديدا ا من خاللدارإو

تزامنا مع حركات حترر املرأة، ومطالبتها حبقوقها  يتداولت شبكات التواصل االجتماع :القضايا االجتماعية -أ
يف الطرح سواء يف صفحات رمسية تابعة ملنظمات بأساليب متنوعة اليت متس املرأة،  العديد من القضايا االجتماعية

القضايا االجتماعية  مهتمات بشؤون املرأة، ومن أهم وأبرز صفحات غري رمسية لناشطات وحقوقيات أونسوية 
  :اليت مت التطرق هلا من خالل منصات التواصل االجتماعي ما يلي

                                                             
، نشر بتاريخ، www.alkhaleej.ae، ندوات اخلليج، مقال متاح على الرابط،  مناقشة واقع اإلعالم العريب وقضايا املرأةعالء عالونة،  -1 

  .06.00، الساعة 02/02/2017لموقع، ج لو، تاريخ الول27/01/2012
ص  ،مرجع سبق ذكره،اطر تقدمي قضايا يف اإلعالم اجلديد وعالقتها باجتاهات اجلمهور إزاء هذه قضاياجنالء جعفر عبد الوهاب جعفر، ، نظرا -  2
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القضايا انتشارا يف مناطق من الدول العربية،  تعترب ظاهرة ختان اإلناث من بني أكثر 1 :اخلتانقضية         
مازالت العديد من الفتيات ، ف"WHO" "منظمة الصحة العاملية"و "فاليونيسيمنظمة "حسب ما أكدته تقديرات 

حول العامل مت  )مليون فتاة وامرأة140(تتعرض هلذه املمارسة وتقدر أعدادهن على مستوى العامل بأكثر من 
وتعترب املرأة والفتاة املصرية من أكثر النساء يف  ال تستهدف العالج، وموروثات متعود عليها ثقافيةختان بدواع 

 بالرغم من النصوص القانونية اليت مصر، وشيوعا يف دولة كوا أكثر انتشارا،الدول العربية عرضة هلذه الظاهرة
وطبقا تزال ضحية هلاته العادات، إال أن الفتاة يف مصر ال  ،2008ظاهرة ختان اإلناث والصادر عام  جترم

لتقديرات املسوح السكانية الصحية اخلاصة مبصر جند أن نسبة انتشار ظاهرة ختان اإلناث يف اتمع املصري 
تعريض لمن األسر  %54، باإلضافة إىل نية 2008وفقا آلخر مسح سكاين صحي عام  %90ـتتخطى نسبة ال

، وذلك بسب تغلغل وتعمق هذه الظاهرة يف املورثات الثقافية ك الفترةحسب تقديرات تل بنان هلا يف املستقبل
أمهية هذه املمارسة يف احلفاظ على عفة بنان وضمان بحول العامل يف اتمع املصري، واعتقاد العديد من األسر 

  2.صيانة شرفهن

حيث  ،العربيةالثقافة  التحرش اجلنسي لفظ جديد علىإن مصطلح  :التحرش اجلنسي واالغتصابقضايا        
والزنا  وهتك العرض، واملراودة، الغزل واملعاكسة، ويطلق عليه مبصطلحات تفيد، قبل كان يعرف من

  3.واالغتصاب

وهو ظاهرة مستنكرة يف مواثيق  فيه خدش حليائها، التحرش اجلنسي هو نوع من االنتهاك البدين للمرأة،و       
لضوابط للتعامل مع جسد  خلضوعها خصوصا نظرا عات العربية واإلسالميةاتمأخالقيات اتمعات عموما و

  .هناك حترش باأللفاظ اإلباحيةف ،يكون باللمس فقطفالتحرش ال  املرأة،

حرش اجلنسي من أبرز القضايا اليت تقيد املرأة بشكل أصيل يف أبسط حقوقها، ظاهرة الت انتشار كما أن       
وقد عربت  ، دون توفر مصدر أمين يضمن سالمتهن وتواجدهن، ااالت العامةوهي حرية التحرك والتواجد يف

اعتداءات جنسية أو فض ما يتعرضن له من حترش جنسي والنساء عن قناعتهن األصلية ذا احلق، عندما قمنا بر
                                                             

 ماجستري، غ منشورة، ختصص آداب،رسالة  ،)ربني الريف واحلض مقارنةدراسة (  القيم الثقافية وظاهرة ختان اإلناثكرمية حممد السالموين،  - 1
  12، ص2014مصر، جامعة القاهرة، قسم علم االجتماع،

  12ص ،املرجع نفسه - 2
 متاح عرب الرابط، ،مقال منشور ضمن موقع صيد الفوائد ،التحرش اجلنسي املرأة يف العملأبو شيماء،  -3
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عنها غري فعال جراء هذه األفعال اليت أقل ما يقال  اغتصاب كادت أن تؤدي حبيان ومنهن من فقدت حياا
فعل شديد الندرة، يقوم بيه قلة  السائدة لظاهرة التحرش اجلنسي واالغتصاب هي االجتماعيةفالنظرة  1.إنسانية 

ويف   2.واملنحرفني، وجتربة فردية سيئة احلظ تعاين منها عدد قليل من النساء الطبيعينيغري  الذكورصغرية جدا من 
املغتصبني جلأت النساء ورة سن قوانني ردعية للمتحرشني ورة وضرباحلد من هذه الظاهحماولة منهن للمطالبة 

قوة "فقد سعت صفحة  لطرح هذه القضية بأبعادها،وصفحات الفيسبوك  االجتماعيالعربيات ملواقع التواصل 
ومحاية  إىل طرح هذه القضايا، عرب الفيسبوك وهي صفحة مصرية "االعتداء اجلنسي اجلماعي_ ضد التحرش

املستمرة مليادين  ةواملراقب من خالل التدخل السريع فور وقوع حادثة التحرش، ء أي حتركات مجاعية،النساء أثنا
مت تأسيس مركز أزمات  ويف ترتانيا 3.لتجنب مثل هذا التحرشات اجلماعية ،واالعتصاماتالتظاهرات 

women's Crisis  للنساء يف  تميزم ليتصدى حلاالت تعرض النساء للتحرش اجلنسي والعنف وال1991عام
 4.العامل

ظاهرة العنف ضد املرأة جبميع أنواعه العنف اللفظي واجلسدي والنفسي أصبحت  لقد :املرأة ضدالعنف         
انعدام االستقرار السياسي واستمرار احلروب يف  القضايا انتشارا يف مناطق الدول العربية خاصة بعد أكثر من

باملائة من  07تعاين قرابة ما نسبته  حيث ،لربيع العريب وما اجنر عنها من تبعاتتزامنا مع ثورة ااملنطقة العربية، 
حناء أيف مجيع اجلسدي الذي يؤدي للوفيات أحيانا   ربيعا من ظاهرة العنف 44عاما و  15النساء مابني سن 

ن أبرز املشاكل الصحية يعترب العنف ضد املرأة واحدا مو تقرير الصادر عن منظمة الصحة العاملية،الحبسب  العامل،
فقد مت      5،وتسلبها ابسط حقوقها  اإلنسانية العامل عامة والوطن العريب خاصة، يفوالنفسية اليت تواجه املرأة 

حيث تأسست  بدايات مبكرة، ذه القضيةوكان لالهتمام النسوي  ،على أشكال حمددة للعنف ضد املرأةالتركيز 
وافتتح أول ملجأ للنساء  م،1971يف الواليات املتحدة األمريكية عام  -تهاأزمة لالغتصاب كان هلا أمهي لأو

                                                             
مصر،  مؤسسة املرأة والذاكرة، ،7، العدد جملة سلسلة ترمجات نسوية ،النسائية واجلنسانيةهالة كمال وأية سامي، ترمجة عايدة سيف الدولة،  - 1

  .265ص ،2012
يف اآلداب قسم علم  ، غري منشورة،دكتوراه رسالة ،فاعلية احلمالت اإلعالنية يف مواجهة العنف ضد املرأة مروة مصطفى مصطفى مشيس ،  - 2

  .85ص، 2013مصر، جامعة عني مشس، شعبة اإلعالم، ،االجتماع
 .متاح عرب الرابط، ،22مقال منشور ضمن صحيفة رصيف  ،صفحات الفيس بوك جيب متابعتها يف يوم املرأة العاملي-3

/raseef22.com/life/2016/03/08https://16:20 الساعة،. 2018-08-22،  ، تاريخ الولوج.  
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لدى الناشطات وبالتايل أصبحت مشكلة العنف ضد املرأة حمور تركيز مهم  م،1972يف اجنلترا عام  املعنفات
 العديد يف وهي موجودةللنساء الاليت تعرضن لإلساءة  وتشكلت مجاعات داعمة ،النسويات واحلقوقيات يف العامل

مث توجهت النساء الستغالل منصات التواصل االجتماعي وصفحات الفيسبوك لرفع الستار عما  1.من البلدان
تعاين منه املرأة من أنواع العنف يف جمتمعاا وذلك بعرض جتارب بعض النساء الاليت عايشن مثل هذه الظاهرة يف 

لكثري من النساء اللوايت يعانني يف صمت وحماولة حثهم سبيل رفع وعي املرأة حبقوقها وكسر حاجز الصمت لدى ا
 .   للتبليغ عن حاالت العنف اليت تعرضن هلا، من خالل إطالق محالت ضد العنف بأنواعه

هو زواج الفتاة قبل الزواج املبكر أو ما يطلق عليه بزواج القاصرات  :"زواج القاصرات" الزواج املبكر       
والزواج  .عاما 18و15الزواج بني و قبل سن اخلامسة عشر عاما،الفتاة زواج :بيا إىلويقسم ط سن الثامنة عشر،

وهي  ،النفسي واجلسدي للفتاةاملبكر يعترب نوع من أنواع العنف املسلط على املرأة ونوع من القمع واإليذاء 
ترتبط بتراث اتمعات  مشكلة عاملية منتشرة يف الكثري من دول العامل وال يقتصر وجودها على دولة معينة، بل

والعوامل االقتصادية واالجتماعية املتجذرة يف ثقافة اتمعات، ويعترب زواج القاصرات من بني املشكالت 
واملعوقات اليت حتول دون حصول املرأة على حقها يف التمتع حبياا واحلق يف التعلم والعمل، وحرية االختيار 

اليت تلحق ا نتيجة اإلجناب يف سن مبكرة وامتداد فترة اخلصوبة وتنتشر ناهيك عن األضرار الصحية واجلسدية 
  .2هذه الظاهرة يف الكثري من البلدان العربية

االنتباه إىل قضية اإلساءة اجلنسية ولقد عملت النسويات والناشطات احلقوقيات يف جمال املرأة على جذب        
من خالل طرح وتناول هذه القضية  ا للدخول يف عالقة زوجيةنفسيا وجسدي ، لكون الطفلة غري مؤهلةلألطفال

ملا هلذه الظاهرة من نتائج سلبية على الفتاة كممارسة العنف ضدها  عرب وسائل اإلعالم سواء التقليدية أو احلديثة
وغري ذلك من اشكال العنف اليت تتولد عنها  النظرة الدونيةع القرارات األسرية ووحرماا من مشاركة صن

   .....اضطرابات نفسية وحاالت اكتئاب ومعاناة

كوا  عصرنا احلايلالقضايا االقتصادية احد أهم القضايا اليت م املرأة يف  تعترب :القضايا االقتصادية - ب
إن متكني املرأة يف جماالت العمل االقتصادي  حيث، أصبحت تساهم وبشكل كبري يف تطوير اجلانب االقتصادي

                                                             
  .82، مرجع سيق ذكره، ص فاعلية احلمالت اإلعالنية يف مواجهة العنف ضد املرأة، مروة مصطفى مصطفى مشيس - 1
رسالة ماجستري، منشورة،  ،املشكالت االجتماعية والنفسية والصحية املترتبة على زواج القاصرات وسبل احلد منهانظر، خدجية حممد جمرش، ا - 2

  3، ص2013ت االجتماعية، جامعة امللك سعود، السعودية، قسم الدراسا
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وهو أحد أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية  نمية ومتكينها يف اجلوانب السياسية واالجتماعية،طريق الت يتم عن
حيث تساهم املرأة يف مجيع أحناء العامل بصفة كبرية يف االقتصاد وسوق العمل من خالل  1،يف سائر الدول النامية

عدم املساواة يف احلقوق االقتصادية يعرضها عملها املأجور وغري املأجور يف احمليطني العام واخلاص، إال أن 
لالستغالل واالنتهاك، وهذا ما دفعهن للمطالبة حبقوقهن االقتصادية وطرحها على شكل قضايا يستوجب معاجلتها 

 والذي حددت فيه "اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان"يف  "اجلمعية العامة لألمم املتحدة"يف إطار ما نصت عليه 
م، مت ذكر 1966والثقافية واالقتصادية والسياسية اليت ينبغي أن يتمتع ا مجيع البشر، ويف عام  احلقوق املدينة

احلقوق االقتصادية يف املعاهدات الدولية اخلاصة حتت مسمى احلقوق القانونية مع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، 
متييز على أي أساس كان سواء العرق، اللون، والذي يلزم مجيع الدول بضرورة تكفل احلقوق االقتصادية من غري 

اجلنس، اللغة، الدين، اجلنسية، السن، من اجل القضاء على التمييز، وتؤكد ديباجة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
السعي إىل توطيد احترام حقوق اإلنسان من اجل ضمان االعتراف ا " يتعني على كل فرد وهيئة يف اتمع "انه 

و بالرغم من ذلك ال تزال املرأة يف الدول العربية تعاين من التمييز واالضطهاد فيما  2ا بصورة عاملية فعالةومراعا
خيص حقوقها االقتصادية يف جمتمعتها ويظهر ذلك من خالل طرح الناشطات احلقوقيات العربيات عرب منصات 

 قضايا العمل والبطالة، واة مع الرجل فيما خيصالتواصل االجتماعي باملطالبة حبقوقهن االقتصادية وضرورة املسا
  .يف اتمع واملشاركة االقتصادية للنساء

تزامنا مع األحداث األخرية احلاصلة يف دول الوطن العريب وبروز املرأة للساحة كمشاركة : القضايا السياسية -ج
يف والسيما ما يتعلق باجلانب السياسي  اإلعالم اجلديد، وسائل احتلت قضايا املرأة أمهية بالغة عرب، فعالة فيها

 ثيل املرأة يف االس النيابيةباإلضافة إيل مت مرشحة،كناخبة وكاالنتخابية  الفعالة يف العملياتمقدمتها مشاركتها 
بقضايا املرأة السياسية على اعتبارها تشكل فئة هامة يف  فتزايد االهتمام عليا، سياسية وتوليها ملناصب األحزاب،و

ا،امت طرحها ومناقشتها السياسية اليت  ومن بني أهم القضايا واملواضيع تمع ويستحيل بناء الدميقراطية من دو
  :عرب منصات شبكات التواصل االجتماعي ما يلي

 يف ملاناتالسلطة داخل الربو املناصب النساء يف العامل على املزيد منتتحصل  :متثيل املرأة يف االس النيابية      
قفزت نسبة عدد النساء  2012عام  ففي ،عند األخذ بنظام احلصص يف التوزيع بينها وبني الرجال العامل،

                                                             
  .79مرجع سبق ذكره، ص ،دور اإلعالم اجلديد يف تشكيل معارف اجلمهور الفلسطيين واجتاهاته حنو قضايا املرأة دميا زهري اللبابيدي، - 1
ملية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، متاح على مقال مقدم ضمن الشبكة العا ،مقدمة إىل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -  2

  16.00، ، الساعة02/02/2017تاريخ الولوج، ، net.org-www.escrالرابط، 
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 48بلداً من أصل  22يف  ،السنةبنهاية  % 20.4إىل  %19.6مع بداية السنة من  عامليا نالعضوات يف الربملا
حد كبري إىل استخدام نظام احلصص يف فإن الزيادة عن املتوسط املعتاد عزيت إىل  ،أجريت فيها اإلنتخابات

يف املائة من املقاعد  24صلت املرأة على حت نظام احلصص يف التشريعات،وحيثما ادخل  أو اختياريا، تالتشريعا
  1.فقط يف املائة مقاعد 22صلت على حتأما يف نظام احلصص االختيارية فقد  الربملانية،

اهتمام وسائل  ا الثورات العربية نالت قضية التمكني السياسي للمرأةبعد  :للمرأة العربية يالتمكني السياس    
ومنها وسائل اإلعالم اجلديد، فانطلقت يف بث العديد من التقارير حول دور املرأة  اإلعالم بأنواعها املختلفة،

ني املرأة والقضاء واليات متكينها من أجل إثارة القضية على الرأي العام يف سعي اتمع املدين يف دعم قضايا متك
على أزمة التهميش اليت تعاين منه املرأة، وكان ذلك كله يف إطار سعي منظمات اتمع املدين ووسائل اإلعالم 

ري دليل على ذلك نتيجة املواقف وكانت املرأة املصرية خ لدعم قضية املرأة، -التقليدي أو اجلديد–املختلفة 
وميكن القول إن هذا االهتمام غري املسبوق احد اجنازات الثورة املصرية يف  ةاإلسهامات الفعالة هلا يف فترة الثورو

  2.توجيه الرأي العام املصري إىل قضايا املرأة وخاصة اإلعالم

عندما يتعلق األمر بالدين، جند أن التوترات والتناقضات واملخاوف يف قضايا املرأة هي األكثر  :القضايا الدينية -د
هذا ألنها قضايا ذات أبعاد تتضمن العالقات اإلنسانية، والتمثيالت االجتماعية ممتدة . غريها بروزا وتعقيدا من

يزال متأصل  يف التراث الثقايف واالجتماعي الذي ال -فيما وراء النصوص الدينية -اجلذور، ومنطق العالقات املتجذّر
معي يعين التدخل يف قواعد البىن االجتماعية احلديث عن املرأة يف أي سياق بشري جمت. بعمق وحساسية شديدتني

 .والرموز الثقافية، واألدوار الوظيفية لكلٍ من اجلنسني، ويف مكانة األسرة ووحدا، وأخريا السلطة والنفوذ العالقات
على  يف السنوات القليلة املاضية، ركّز النقاش الدائر يف الغرب، وتبعه النقاش يف البلدان ذات األغلبية املسلمة،

وهي بالفعل جوانب هامة وضرورية، ولكن اختزال قضايا “.مكانة املرأة يف اإلسالم”اجلوانب األكثر بروزا بشأن 
وقد . قد أدى إىل التهرب من صلب املوضوع“املمارسات املشكلة”املرأة يف نقاش تبسيطي عاطفي حول قائمة من 

اإلسالم والغرب،  لو أا ترمز للعالقة غري التوافقية بنيعلى األلسنة اليوم كما “النساء املسلمات”انتشرت قضية 
واملعارضة بني عامل من اخلضوع، وآخر حيمل وعد احلرية، مع، النغمة السائدة بشأن التباين بني التقاليد األبوية 

                                                             
سبتمرب  رة شؤون اإلعالم التابعة لألمم املتحدة،إصدار إدا ،، صحيفة الوقائع2015 بإمكاننا إاء الفقر األهداف اإلمنائية لأللفية وما بعد ألفية - 1

  .2ص  ،2013
 متاح عرب موقع ، مقال منشور ضمن املركز الدميقراطي العريب،التمكني السياسي للمرأة العربية يف مصر وتونس أمساء حممد رجاين  وآخرون، - 2

https://democraticac.de/?p=51478 ،12  20:45 الساعة، ،2018-05-23: ولوجتاريخ ال، 2018جانفي  نشر بتاريخ.  

https://democraticac.de/?p=51478


 

 

 

233 

اللباس، " بقضايا قةفالئحة التمييز املتعلّ ومن مثّ. نسوية على حنو متزايد واحلداثة الغربية اليت يقال إنها وجهة نظر
يف العديد من وسائل اإلعالم  1وغريها من القضايا تتكرر مرارا وتكرارا .."، والعنف، واملرياث،وتعدد الزوجات

احلديثة اليت فتحت اال للنسويات والناشطات النسوية للخوض يف هذه القضايا واملواضيع جبرأة أكرب لفتح اال 
ومن أبرز املواضيع اليت مت طرحها  نسية وأدوارها يف األسرة واتمع واالقتصاد والسياسةستقاللية املرأة حلياا اجلال

  :عرب صفحات وشبكات التواصل االجتماعي

إن احلرية اليت تطالب ا املرأة احلقيقة هي أن تعامل يف اتمع على أا مكرمة،  :يف اإلسالم ةحرية املرأ      
يتجاوزها حتت شعار  يهضم الرجل حقوقها اليت منحها الشرع هلا، وأال رجل، وأالاهللا تعاىل كما كرم ال اكرمه

 2.السلطة

والنساء  فالرجالمجيعا بشر،  ناني الرجل واملرأة وتضمن مفهوم أناملساواة ب تعينو :املساواة بني الرجل واملرأة     
 النمطية، األفكاراملرسومة بواسطة  هم أحرار يف تطوير قدرام  الشخصية وليصنعوا القرارات بدون احلدود

والرجل جيب أن تؤخذ يف  أن السلوكيات املختلفة والتطلعات واحتياجات املرأةواملساواة بني اجلنسني تعين 
متشاني ولكن حقوقهم ومسؤوليام وفرصهم ال تعتمد  ايكونو يعين أن الرجل واملرأة جيب أنوهذا ال  ،االعتبار

ا وهذ ،واملرأة طبقا لالحتياجات اخلاصة املساواة تعين اإلنصاف يف املعاملة بني الرجلعلى نوع جنسهم،حيث أن 
واثبات  بوك إىل الدفاع عنه حىت تتمكن املرأة من إثبات كياا داخل اتمع،ما سعت خمتلف الصفحات يف الفيس

 .قدراا يف ميادين كانت حكرا على الرجل فقط 
أصبحت املرأة يف الوقت احلايل تستطيع أن تنهي دراستها اجلامعية وحىت  :حكم الدين يف عمل املرأة    

الدراسات العليا مما ميكنها من االلتحاق مبجال العمل،وحتقيق ذاا ومن خالل إثبات جدارا وقدرا على العمل 
على الرجل أن يوفر ،إال أن لإلسالم رأي أخر يف حكم عمل املرأة حيث يرى الدين أن املرأة مكرمة من عند اهللا،و

وهذا ما كان يتداول عرب  هلا حاجياا املختلفة والتكفل مبصاريفها،مما يسد عندها احلاجة للخروج إىل العمل،
  .الصفحات الدينية اليت تم باملرأة

                                                             
، 16/03/2016، تاريخ الولوج،  tariqramadan.comمقال متاح عرب مدونة ،احلديث عن قضايا املرأة يف اإلسالمطارق رمضان،  -  1

  15.00الساعة، 
 ختصص دكتوراه، منشورة، رسالة  ،يف ضوء اإلسالم قضايا املرأة يف املؤمترات الدولية دراسة نقدية فؤاد عبد الكرمي بن عبد العزيز العبد الكرمي،  - 2

  .84، ص جامعة امللك سعود، السعودية الثقافة اإلسالمية،
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  :مجهور الفيسبوك من النساء العربيات املتفاعلة مع احلركة النسوية -3

أدوات كأكثر ، استخدمتها املرأة لتحقيق غاياا الوسائل اليت أهمحد أ تعترب شبكات التواصل االجتماعي      
الفيسبوك والتويتر "التعبري عن اآلراء وتوصيل الصوت لآلخر، فشبكات التواصل االجتماعي مثل 

ول رية يف اتمعات والدمن تغيريات جذ استطاعت القيام مبا مل تستطع الوسائل التقليدية القيام به..."واملدونات
العربية، ومن أشكال التعاون واملشاركة واإلبداع على شبكة االنترنت استخدام املرأة العربية لشبكات التواصل 

حيث دأبت  االجتماعي وتفاعلها عربها لكسر حاجز املعاناة واالضطهاد واحلرمان اليت كانت تعاين منها قدميا،
دمة برامج وأهداف اجلمعيات واملنظمات خلماعية املرأة على تسخري هذه الشبكات االجت لالناشطات يف جما

النسوية ملساعدم للظهور يف اال العام والتخلص من سلطة الزمان واملكان وبالتايل إمكانية املشاركة الفعالة 
ب ستخدمني،كان هلا نصيكغريها من املفاملرأة العربية  1املطالبة حبقوقهنضوء على قضايا املرأة والنسوية ووإلقاء ال

يف هذا العامل الرقمي، فتمثلت عربه من خالل صفحات الفيسبوك وباستخدام حسابات عديدة، متثل وجهات 
نظرها، ومنصات ملعاجلة القضايا حسب اهتماماا وميوالا، ويف هذا السياق عج الفضاء األزرق ذه 

  2.املستخدمات االفتراضية املرمتية األهداف 

خبوض جتارب  مسحت هلن جتماعية الفرصة األوفر اليت جلبتها االنترنت للنساء واليتكما تعترب الشبكات اال      
وضوابط حبتة من نوع خاص تتمتع باملزيد من احلرية يف النقاش يف جمال يبتعد عن إكراهات وطقوس  ةاتصالي

أحيانا أخرى  فور التزييتميز تواجدها يف هذا العامل االفتراضي يف صور االختفاء أحيانا ويف صف .اتمع ورقابته
يف شكل أمساء وصور مستعارة لتناقش قضاياها بشكل خمتلف عن القضايا التقليدية اليت كانت تطرح يف وسائل 

يسبوك، نظرا ملا هو موقع الف، العربية ومن أكثر مواقع الشبكات اليت وجدت إقباال من املرأة. اإلعالم التقليدية
لتجعلها بالصورة املأمولة، واليت تريد أن تسوق لنفسها من خالهلا، فهذا  يوفره من خدمات وتطبيقات جتذا،

  3.املوقع أصبح يكشف عن عامل املرأة املعقد واملتخلف

                                                             
مرجع سبق  ،اطر تقدمي قضايا يف اإلعالم اجلديد وعالقتها باجتاهات اجلمهور إزاء هذه قضاياجنالء جعفر عبد الوهاب جعفر، نظر بتصرف، ا - 1

  33ص ذكره،
جملة ، لقضايا املرأة عرب صفحات الفيسبوك حتليلهدراسة  ،احلضور الرقمي للمرأة اجلزائرية  عرب الفضاءات االفتراضية ،عد زهيةفضيلة تومي ويس - 2

  .122ص اجلزائر، جامعة قاصدي مرباح، ،37العدد  الباحث العلمي،
  .126، 124ص ،املرجع نفسه - 3
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وزجت جبل املخاوف يف الزمن  ففي هذا العامل الرقمي حتررت املرأة أكثر مما كانت عليه يف األزمنة الغابرة،     
، بعد أن أتاحت التقليدية ا النمطية اليت سوقت هلا كثريا وسائل اإلعالمفاستطاعت أن تغري من صور املاضي،

لكنها مل تستطع  التكنولوجيا الرقمية للمرأة أن تنتج أفكارا وتنشأ حوارات وتبادالت وأن تتواصل مع األخر،
اليومية على فأغلبيتهن يتواجدن على صفحات الفايسبوك من خالل نشر كرونولوجيا حيان  التحرر من اجلندرة،

 ،)وتصفيف الشعر جاملاكيا( واخلياطة واملوضة واألزياء ومستلزمات الزينة غرار رحالت التسوق ووصفات الطبخ،
 القضاياوتأخر الزواج وقصص الشرف وغريها من ن احلمل والوالدة وتعدد الزوجات ونشر وتبادل األخبار ع

وهنا نرى أن املرأة بقيت حبيسة النسق الثقايف  .اا حلد اليوماليت تعاين منها املرأة العربية يف جمتمع االجتماعية
  .التقليدي لألسرة العربية

انطالقا من هنا ميكن القول بوجود عالقة قوية بني النساء العربيات واستخدامان لشبكة التواصل االجتماعي     
ل يف القضايا االجتماعية والسياسية يف تشكيل االجتاهات االجيابية والتصورات حوهلن مقارنة بالرجا الفيسبوك

طالب اجلامعات  الدراسات العربية اليت أجريت على عينة من إحدىنتائج  إليهذهبت  واالقتصادية، وهذا ما
  :1احلكومية املصرية واخلاصة، وميكن ذكر بعضها وهي

هم أكثر حداثة  اتمع،اجتاهات وأدوار فعالة واجيابية يف  للفيسبوك الاليت لديهن املستخدمات النساء إن -
اليت تعتمد على اجلسد الذي ال يتفق مع قيم اتمع  مقارنة مع صورم يف وسائل اإلعالم التقليدية، وحتضرا،

سلبية بسبب استخدامهم للغة  صورة بوك لديهمالرجال املنضمني إىل الفيس فأن ويف املقابل، .العريب واإلسالمي
 .الشتائم

فيما يتعلق  بنفس الصورة والرجال أيضا دور فعال يف الثورات، ملا هلا من سياسية اجيابيةإظهار املرأة بصورة  -
 بالقضايا السياسية

واالستقاللية والتحرر من القيود  بوك للمرأة أن تتحرر من الوجود التقليدي وحتقيق كياا،يسمح الفيس -
 .التقليديةعكست عرب وسائل اإلعالم  واليت املفروضة عليها،

                                                             
مرجع سبق ذكره،   ،اإلعالم اجلديد وعالقتها باجتاهات اجلمهور إزاء هذه القضايا قضايا املرأة يف رأط ،الوهاب جعفر جعفر عبدجنالء  - 1
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التحرير والتعبري عن اآلراء حبرية دون خوف ومن مث فيشارك  جمموع التسهيالت اليت يقدمها املوقع يف جانب -
  .كل من الرجال والنساء يف االستفادة من احليز العام يف التعبري عن آرائهم حبرية وجرأة

ني وخصائصهم يف اتمعات العربية، يقترح استثمار االنترنت كأداة للتغيري أو دعم اآلراء املتفائلة الدوار اجلنس -
  .وهذا ميكن أن يكون أفضل اجناز إلعادة تقدمي اخلطاب املرتبطة بكل  من الرجال والنساء

لشبكات التواصل االجتماعي  يف استخدام النساء  أكدت الكثري من األحباث ارتفاع نسبة إضافة لذلك      
ام الذكور إن مل نقل أقوى منها يف بعض الشبكات بعد أن حىت أصبحت معادلة لنسبة استخد األخريةالسنوات 

بوك يف املنطقة العربية وفقا للنوع االجتماعي تصنيف الفيسحيث وضح  كانت ضعيفة جدا يف السنوات األوىل،
يف  %32واليت ارتفعت من  ،النساء املستخدماتوجود زيادة طفيفة يف نسبة  ،2011الصادر يف ابريل من عام 

أقل بكثري من االجتاه  تلك النسبة كانت إال أن  ،2011من عام يف الربع األول  %33.5إىل  2010اية عام 
ملستخدمات وجاءت اكرب نسبة  بوك،من مستخدمي الفيس%61والذي تشكل املرأة فيه  ،يف االستخدام العاملي

واملغرب وفلسطني  %41فاألردن بنسبة  %42البحرين وتونس بنسبة  تليها %45يف لبنان بنسبة  الفيسبوك
  1.لإلناث %36وحصلت على املركز السابع بنسبة  38%

سبوك إىل أن وصلت املستخدمات يف بلدان الدول العربية للفياخنفضت نسبة  2013ويف ديسمرب من عام      
  2.تقريباً %50بكثري من النسبة العاملية اليت تصل إىل  قلالنسبة أ تلك ظلتو ،%32.25إىل 

االجتماعي  التواصلعن تواجد قوي للنساء يف خمتلف شبكات  2016ديسمرب  إحصائيات تأثبتكما      
يف ذات الشهر اجتياح النساء بكثافة  global media insightبنسب متقاربة مع الرجال حيث نشر موقع 

 "سبوكالفي"البيانات العاملية احتالل موقع  ، كما أوضحت"الفيسبوك والتويتر وشبكة بينترست"الستخدام 

                                                             
 متاح عرب الرابط ، ،تأثري الفيسبوك وتويتر، اإلعالم االجتماعي واحلراك املدين ،2011تقرير اإلعالم االجتماعي العريب  - 1

http://www.arabsocialmediareport.com/.pdf، 09:25 الساعة،، 2018-09-04 ،الولوج تاريخ .  
 : مقال منشور عرب موقع البيان االلكتروين، متاح عرب الرابط ،2014نظرة على  اإلعالم االجتماعي العريب -2 
-20-05-reports/2014-and-forum/news-media-https://www.albayan.ae/supplements/arab

  .16:39: ، ساعة الولوج2018- 09-06: تاريخ الولوج  1.2126664

http://www.arabsocialmediareport.com/.pdf
https://www.albayan.ae/supplements/arab
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مليار مستخدم نشط  1.6أكثر من  2016للصدارة يف مضمار السوشيال ميديا، حيث سجلت مع بداية سنة 
  1 % 48حول العامل بينما يشكل الذكور  املستخدمني إمجايلمن  % 52، تشكل النساء نسبة شهريا

من سلسلة دراسات مستمرة حول  السابع اإلصدار ممثال يف" احلكومية لإلدارةكلية ديب " إضافة ملا أدلت به      
فيسبوك "دولة عربية مت مجعها من مواقع التواصل االجتماعي  22، بتحليل بيانات "االجتماعي العريب اإلعالم"

 اليت النتائج وتشري 2017كانون الثاين  إىل 2016كانون الثاين يف الفترة املمتدة من  "وتويتر وانستقرام ولينكدن
 وتتغلغل متزايدة أمهية تكتسب العريب، العامل يف االجتماعية اإلعالم وسائل أن إىل مل،با الدراسة إليها خلصت

 ،ذكور االجتماعي اإلعالم مستهلكي من األكرب النسبة أن كما والشباب، اليافعني منهم خاصة العرب، حياة يف
  :2يف متمثلة اإلحصائيات من مجلة وقدمت

  30الـ سن حتت العربية البلدان يف ميديا السوشيال مستخدمي من %64 -أ

 ما ،العربية نالبلدا يف االجتماعي التواصل مواقع على األنشطة يف استخداما األكثر اللغة هي العربية اللغة - ب
  العربية الدول يف االجتماعي التواصل مواقع يف شيوعا األكثر اللغات ترتيب تترأس جعلها

 نسبة وهي السيدات من العربية الدول يف االجتماعي لتواصلا مواقع مستخدمني من ثالثة أصال من واحد -ج
  األخرية السنوات خالل تغريات النسبة هذه تشهد ومل العامل يف النساء بنشاط مقارنة قليلة

 جممل من %24.6 بنسبة العريب اخلليج دول يف السيدات من فقط مستخدمني أربع أصل من واحد -د
 جممل من %32.6 نسبته ما أي العربية الدول باقي يف ستخدمنيم 3 أصل من واحدة وسيدة املستخدمني
  املستخدمني

 فإن أوىل جهة ومن عربيا، األعلى النسبة هذه وتشكل العريب املغرب بلدان يف نساء نياملستخدم من %36 -ه
 الوالرج النساء استخدام وازنت حيث من األوىل العربية الدولة هي - غزة وقطاع الغربية الضفة – فلسطني

  .القائمة ترتيب أخر يف عمان سلطنة فيما يسبوك،للف

                                                             
، تاريخ alghad.comور عرب موقع الغد، متاح عرب الرابط، ، مقال منشالنساء يتفوقون على الرجال يف استخدام مواقع التواصل االجتماعي - 1

  16.00، الساعة، 12/03/2018الولوج،
، الساعة 10/09/2018، تاريخ الولوج، weedoo.tech، متاح عرب الرابط،7، االصدارمقدمة عامة عن دراسة اإلعالم االجتماعي - 2

18.00  
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 اليت والتحسينات التطورات مع وذلك العامل، حول الشبكات هذه خمتلف مستخدمي قاعدة توسع ويتوقع هذا
 واالنتشار السرعة عالية النطاق، العريضة االنترنت شبكات انتشار ذلك ويعزز ،ومنصاا خدماا على جتريها
  .الذكية اهلواتف داماتالستخ الكبري

  

  



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  عرض وحتليل بيانات الدراسة التحليلية من حيث الشكل: أوال
  طبيعة املضامني املنشورة عرب صفحات النسوية -1
  اللغة املستخدمة يف منشورات صفحات النسوية -2
  األساليب اإلقناعية والدعائم املستخدمة يف منشورات صفحات النسوية -3

  ة التحليلية من حيث املضمونعرض وحتليل بيانات الدراس :ثانيا
  أبرز املواضيع والقضايا املتناولة عرب صفحات النسوية -1
  مصادر املضامني املنشورة عرب صفحات النسوية -2
  الفاعلون والشخصيات احملورية يف منشورات صفحات النسوية -3
  القيم املتضمنة يف منشورات صفحات النسوية -4
  خالل ما تطرحه صفحات النسوية األهداف املراد حتقيقها من -5
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 الفصل اخلامس
الدراسة التحليلية ملضامني صفحات احلركة 

 النسوية العربية عرب شبكة الفيسبوك
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د بعد عرض اإلطار املنهجي والنظري التوثيقي اخلاص باملتغريات األساسية ملوضوع الدراسة واملتمثلة يف سر      
من جهة وواقع  االجتماعيالتراث النظري املتعلق بتطور اإلعالم اإللكتروين والتفاعلية عرب شبكات التواصل 

بالتطرق لعرض وحتليل بيانات  احلركة النسوية ووسائل اإلعالم اجلديد من جهة أخرى، سنقوم يف هذا الفصل
بعد حتليل مضامني منشورات صفحات احلركة النسوية الدراسة التطبيقية يف شقها التحليلي، والنتائج املتوصل إليها 

مة املرأة صفحة منظ" ،"صفحة ثوري" ،"صفحة النسوية": وهي االختياراليت وقع عليها  العربية عرب الفيسبوك
الت املطروحة والكشف على التساؤ إجابة إىلللتوصل  اعتمادهاحتليل احملتوى اليت مت  الستمارةاستنادا  ،"العربية

كل حمور ،املتعلقة بالفكر النسوي وقضايا املرأة وفق عشرة حماور ملضامينهاة تقدمي صفحات النسوية عن طبيع
يعكس فئة حتليل معينة تشمل أبعاد ومؤشرات الدراسة التحليلية من حيث الشكل واملضمون، أين عملت الباحثة 

إىل  2017جويلية  01بداية من  ،ا سنةدم زمنيةعلى حتليل مضمون منشورات الصفحات الثالثة وفق عينة 
 مبدة حتليل ايوم 46عينة متمثلة يف  ، وتشكلت لدينااالصطناعي، وفق أسلوب الدورة 2018جوان  26غاية 

 مفرداتشرح خطوات اختيار يف  توضيحهسا يف اليوم الظاهر يف العينة، كما سبق  24 املواد اليت نشرت طيلة
  .العينة يف اإلطار املنهجي للدراسة

  :تعريفية بالصفحات حمل إجراء الدراسة التحليلية أوليةيوضح بيانات ) 04(دول رقم واجل

  بيانات الصفحة                  
  شعار الصفحة  

  مدة التحليل  مع الصفحة علوناملتفا  التعريف بالصفحة  رابط الصفحة 

  

www.facebook
.com/Nasawyia  

صفحة ملنظمة النسوية مكرسة 
التامة للنساء يف  لتحقيق املساواة

الشرق األوسط ومشال إفريقيا، 
بدأت العمل منذ 

، إىل 2014/جويلية/08تاريخ
غاية يومنا هذا، شعارها حقوق 

  املرأة، والنسويات وحقوق اإلنسان

 للصفحة 

طبق  امعجب 377 725
تطبيق اإلعجاب على 

 380 437والصفحة 

  للصفحة امتابع

مت يوم  46حتليل 
 46التحصل عليه من 

 12موزع على  ابوعأس
، حيث مت حتليل اشهر

سا  24املنشورات طيلة 
   .يف اليوم الظاهر للعينة

  

www.facebook
.com/ArabWo
menOrganizati

on/  

نظمة حكومية تعمل يف صفحة مل 
 إطار جامعة الدول العربية ومقرها

، تعمل مجهورية مصر العربية
لتحقيق التضامن للمرأة العربية 

ضاياها، ودعم وتنمية الوعي بق
التعاون املشترك، وتبادل اخلربات 
للنهوض بقضايا املرأة، تأسست 

 للصفحة 

طبق  امعجب 48.455
تطبيق اإلعجاب على 

 امتابع 48.660الصفحة و
  للصفحة

يوم مت  46حتليل 
 46التحصل عليه من 

 12موزع على  اأسبوع
، حيث مت حتليل اشهر

سا  24املنشورات طيلة 
  .يف اليوم الظاهر للعينة
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م، ال 1/2015/ 27الصفحة يف
يومنا يزال نشاطها مستمرا إىل 

  . هذا

  

www.facebook
.com/Thorygir

ls/  

حرة غري تابعة ألي منظمة  صفحة
أو جهة مؤسساتية، تم بقضايا 
املرأة والفكر النسوي، شعارها 

, لدفاع عن حقوق املرأةا وهدفها
ضد كل ما يقف أمام حريتها 

ا ألسلوب الشخصية واختيارا
 2015، بدأت نشاطها من حياا

إىل غاية يومنا هذا، تشهد تفاعل 
كبري من قبل الناشطني عرب 

  .الفيسبوك

 للصفحة 

معجب طبق  573 310
تطبيق اإلعجاب على 

 و الصفحة

  متابع للصفحة 582 428

مت  ايوم 46حتليل 
 46التحصل عليه من 

 12موزع على  اأسبوع
، حيث مت حتليل اشهر
سا  24ورات طيلة املنش

  .يف اليوم الظاهر للعينة

  

، وشعارها يف اجلدول أعاله، التعريف بالصفحات حمل الدراسة التحليلية ةيتضح من خالل البيانات الوارد       
حيث  ،املتابعني هلاو اعرب الشبكة، وعدد املعجبني  عنواا االلكتروينجانب  إىلالرمسي عرب صفحات الفيسبوك 

حبكم أا  التحليلية،الدراسة  إلجراءمن أهم األسباب والدوافع وراء اختيار هذه الصفحات بالذات  كانت هذه
 واملناداة، النسوي جرأة يف طرح الفكر وأكثرها، الصفحات رواجا وانتشارا بني النساء العربيات يف الفيسبوك أكثر

الصفحات ": حات احلركة النسوية عرب الفيسبوكشكلني من صف متثل وتعربعنإضافة لكوا  حبقوق املرأة العربية،
أحدمها بنوعني،  "صفحات غري رمسية"و، "صفحة منظمة املرأة العربية"التابعة هليئة حكومية ممثلة يف  "الرمسية

صفحة الثانية و " Nasawyia صفحة النسوية"ممثلة يف  أخرىتابعة ملنظمة حقوقية مدعومة من منظمات نسوية 
وهذا ما يعطي  منظمة، أيجهة وال  أليغري تابعني  ناشطون حقوقيون أنشأهاغري رمسية وهي صفحة  "ثوري"

أين  ،األيديولوجيةتوجه كل صفحة وسياستها  بإمكانية حتليل ومقارنة النتائج والبيانات املتحصل عليها حبس
لتسليط  وهذا ما حفزنا من قبل النساء العربيات مع مضامني هذه الصفحات اكبري وتفاعال إقباالالحظت الباحثة 

برصد طبيعة  النسوي وقضايا املرأة وذلكعن طبيعة تقدميها للفكر الضوء عليها بالدراسة والتحليل للكشف 
املستخدمة فيها، ناهيك عن طبيعة  األساليب اإلقناعية والدعائم وأنواعاللغة املستخدمة فيها املنشورات املقدمة و

ونوع القيم إذا كانت قضايا اجتماعية، سياسية، إقتصادية، دينية، من قبلها فيما القضايا املطروحة واألكثر تركيزا 
كل ذلك للكشف عن ...املتضمنة فيها، إضافة للكشف عن مصادر منشوراا املقدمة، ومجهورها املستهدف

   .كل صفحة وأهدافها  أجندة
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 عرض وحتليل بيانات الدراسة التحليلية من حيث الشكل :أوال

 عينة الدراسة حسب النسوية احلركة صفحات طبيعة منشورات نسبو تكرارات إمجايل): 5(ل رقم اجلدو   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

حسب العينة املختارة  ،نسب طبيعة منشورات صفحات النسويةتكرارات و إمجايل )5(ميثل اجلدول رقم        
 بأن الصور هي أكثر العناصر املرافقة ملنشورات الصفحات الثالث حمل الدراسة اجلدولويتضح من خالل نتائج 

جاءت الصور املعربة املرافقة للنص يف الترتيب األول من حيث ، ، سواء كانت صور معربة أو خربيةبأعلى نسبة
يت يتم اختيارها الصور ال هي على اعتبار أن الصور املعربة ،كأعلى نسبة ،39.06% بنسبةحيث االستخدام 

ختالف املوضوع املراد لتجسد موضوعا وتعرب عنه سواء يف وقت حدوثه أو بعد ذلك وختتلف الصور املعربة با
ب املتلقي ذ، وغالبا ما تشكل الصورة املعربة املنتقاة باحترافية والسطور املصاحبة هلا قصة متكاملة جتالتحدث عنه

  .يف املوضوع املطروح أكثرللتعمق 

  

  طبيعة
  منشورات صفحات النسوية

  اموع
  %  ت

 10.62%  34  نص فقط
  39.06%  125  نص مرفق بصورة معربة

  30.31%  97  إخباريةنص مرفق بصورة 
  06.56%  21  نص مرفق بفيديو

 - -  نص مرفق بصورة وفيديو
  05.00%  16  صورة فقط
 - -  ملف صويت

 - -  فيديو
  04.69%  15  روابط

  03.75%  12  وأيقوناتورموز  إشعارات
  -  -  خرىأ

  100%  320  اموع
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 هي أيضا اإلخبارية ، والصور%30.31بنسبة  مباشرة النص املرفق بصورة إخبارية يف املرتبة الثانية تالهاو      
الصورة اليت متثل وتنقل أحداث واقعة معينة حدثت يف مكان ما وزمان ما وتعطي للمتلقي تفاصيل احلدث مما 

الصفحات حمل الدراسة على استخدام  ادماعتميكن تفسري و يضفي جانبا من املصداقية على املضمون املقدم،
ها وكذا اجلاذبية حنو بإضفاءملا هلا من فائدة يف لفت انتباه القراء  بأعلى نسبة رفقة النصوص بنوعيها الصور

عبارة عن شكل من أشكال التعبري عن " بأاتعريف الصورة فلقد ذهب الدارسون إىل املعاين،  إيصالاملساعدة يف 
جانب اللغة، وكما يقول املثل الصور أصدق تعبري من  إىلهي ذات أمهية بالغة يف جمال االتصال جزء من الواقع، و

من أجل زيادة التفاعل  كنمط لنشر مضامينها إليهال الدراسة حم جلأت صفحات الفيسبوكولذلك ، 1 "ألف كلمة
هلذا ومنه،  ااعتبارها أكثر بروزب على اعتبار أن أعني املتصفحني تقع عادة على الصورة قبل النص ،مع مناشريها

املعىن يف الرسالة  إيصالصورة هلا أمهية كبرية يف نقل و، فالبالدرجة األوىل حرصت الصفحات على استخدامها
من اعتبارها عنصرا بارزا جيذب  -كما يف الصحافة املطبوعة-اإلعالم اإللكتروينأمهية الصورة يف  تأيت، واإلعالمية

ولذلك جيب أن تستغل املساحة اليت حتتها أفضل استغالل، ، ومستخدم الصفحات ر املوقعانتباه القارئ أو زائ
ال يقرأ النص كلمة  - مستخدم صفحات الفيسبوك– وألن زائر اإلنترنت املناسب،حبيث يكتب عليها التعليق 

 يفليت يراد إبرازها كلمة، وإمنا يبحث عن العناصر البارزة، فإن التعليق على الصورة جيب أن يتضمن املعلومات ا
لذلك ميكن للمتلقي أن يقوم و الصورة حتمل رسالة ذات معىن، مثلها مثل النص اللغوي، نألاملنشور، املوضوع 

  .بتحليل عميق للصور لغاية استخراج املعىن أو الرسالة املراد إيصاهلا

 ارنة مع ما سبق واملقدرة بـمق ضئيلة بنسبة) نص فقط(واحتلت الترتيب الثالث النصوص غري املرفقة        
دعائم لتوضيح معانيها اليت تكون قوية وبارزة يف هذه  إىلال حتتاج الكلمات  األحيانففي بعض  ،% 10.62

ملنشورات عرب هذه الصفحات، وبالتايل ال يساعد الوقت للبحث كل ااحلاالت، كما قد يعود ذلك لسرعة حتديث 
  .املرافقة للنص أشكال الدعائم األخرىمرة عن صور أو فيديوهات او أي شكل من 

االنتشار امللفت  إىلومرد هذا  ،%06.56بنسبة  يف املرتبة املوالية النصوص املرفقة بفيديو كما جاءت       
ميزا يف شرح فكرة أو  إىلبالنظر لعنصر الفيديو عرب شبكة االنترنت وعلى شبكات التواصل االجتماعي حتديدا، 

ت قصرية، وجاءت الفيديوهات يف عينة الدراسة مرافقة لنصوص مكتوبة متهد أو تشرح موقف معني يف حلظا
  .جذابة من أجل لفت االنتباه لفتح الفيديوهات واالطالع عليهاحمتواها، أو نصوص 

                                                             
   58، مرجع سبق ذكره ، ص، اجلامعينيحتليل احملتوى للباحثني والطلبة يوسف متار،  -1
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مبا  املنشوراتوجلأت الصفحات هلذا النوع من  ،%05.00اعتمدت الصفحات على الصور فقط بنسبة و       
مبنشور مكتوب، أو حني  إرفاقهايف بعض األحيان حىت دون  إيصالهأن تعرب عن املعىن املراد  اابإمكأن الصور 

وهو أمر  ،1"إن ما ميكن أن تقوله صورة ما، ال ميكن أن يقوله كتاب يف ألف كلمة"و تعجز الكلمات عن التعبري،
دل مستخدموه يوميا عددا هائال من يسبوك حتديدا، الذي يتباالفشائع كثريا عرب شبكات التواصل االجتماعي و

الصور كل حلظة، وحتظى هذه الصور بأعداد كبرية من املشاركات والتعليقات، كما أن استخدام الصور لوحدها 
تشكل لغة عاملية للتواصل بني  اليوم الترمجة، فالصورة إىلالتغلب على حاجز اللغة واحلاجة من  ميكن املستخدمني

الجتماعي على اختالف جنسيام ولغام، ومنها ما يعرف مبنصات تبادل الصور مستخدمي شبكات التواصل ا
  .2012يسبوك منذ سنة الذي تتملكه شبكة ف "انستغرام"مثل تطبيق 

بنسب قليلة ومتقاربة،  خر الترتيبآ مث الشعارات والرموز واأليقونات املرافقة للنص الروابط رتبتيف حني        
الصورة والفيديو معا مل يرافقا أي منشور، واألمر نفسه بالنسبة للفيديو، دول بأن كما نالحظ من خالل اجل

  .وامللف الصويت

تعتمد بنسبة كبرية على صفحات النسوية حمل الدراسة  أنونستنتج من خالل النتائج الواردة يف اجلدول       
إضفاء نوع من التكامل يف  حملاولةها يف تقدمي مضامين املدعمة لفكرة النص، استخدام النصوص املصاحبة للصور

يف شرح الفكرة وتثبيتها  ملا للصورة من دور كبري واملضامني املراد توصيلها للنساء العربيات اإلعالميةتقدمي الرسالة 
   .يف أذهان املتلقني حىت تبقى عالقة

االام املتداول حول  إىلحييلنا  "القراءة"واملكتوب " املرئي"ما سبق فان احلديث عن الصورة  إىل باإلضافة       
تكنولوجيا االتصال عموما واالنترنت خاصة بأا قد أثرت بشكل بارز يف فعل القراءة، كفعل ثقايف مهم حيمل 

الذي ينمي روح الكسل  والبصر فعل الرؤيا أكثردالالت العمق والتركيز والقدرة على التذكر، وصارت تشجع 
حد  إىل عها وكثرة احملتوياتالجيابية، كما أن كثرة املواقع االلكترونية، وتنووالسلبية ويضعف ملكة النقد وا

ازدحامها، وسهولة انتقال املستخدم بينها، قد زادت من ارتباك وقلق املستخدم الذي صار هائما بينها، مكتفيا 
انتقل يف  نساناإل أنكانت موجودة ومن املعروف  إنبقراءة سطحية للعناوين والصور ومشاهدة الفيديوهات 

مرحلة االعتماد على حاسة العني  إىل" االتصال الشفوي"والعني  األذنتواصله من جمال التقاط االتصال حباسيت 

                                                             
    ، ص2011، دار النهضة العربية، مصر، 1، طاألساليب العلمية والفنية للتصوير الصحفيحسني شفيق، أنظر،   -1
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، واستكماال هلذه الرتعة، "الوسائل السمعية البصرية" األولاالتصال  إىلمرحلة العودة  إىلمث " االتصال املكتوب"
  1االتصال التفاعلي باستخدام الشبكات املعلوماتية واالنترنت"ا والثاين مع األولاالتصال  إىلمن ذلك 

حسب  النسوية عينة الدراسة احلركة نسب طبيعة منشورات صفحاتو تكرارتتفصيل  ):6(اجلدول رقم   
 كل صفحة

 
الدراسة  وعموضتفصيل تكرارات ونسب طبيعة منشورات صفحات النسوية ) 06(اجلدول رقم  يعكس     

 بأعلى النسب يف استخدامالصفحات الثالثة  اتفاقالواردة فيه  األرقامويتضح من خالل  .حسب كل صفحة
  :النصوص املرفقة بصور تعبريية وخربية كشكل أساسي يف تقدمي منشوراا

  النسوية" لطبيعة منشورات صفحةفبالنسبة."  
، فجاء النص املرفق بصورة بأعلى نسبتني املرفقة للنصبريي والتع اإلخباريالصورة بنوعيها  "النسوية" استخدمت

وقد  ،%25النص املرفق بصورة معربة يف املرتبة الثانية بنسبة ، يليه %41.96بنسبة  األوىليف املرتبة  إخبارية

                                                             
  268، مرجع سبق ذكره، صاآلثار الثقافية لالنترنت على مجهور الطلبة اجلزائرينيباديس لونيس،  - 1

  الصفحات                     
  طبيعة املنشورات

  منظمة املرأة العربية  ثوري  النسوية
  %  ت  %  ت %  ت

  00.00%  00  22.96%  31 02.67%  03  نص فقط
  69.86%  51  34.07%  46  25%  28  نص مرفق بصورة معربة

  21.91%  16  25.18%  34  41.96%  47  إخباريةنص مرفق بصورة 
  04.11%  03  02.22%  03  13.39%  15  نص مرفق بفيديو

 - - - - - -  نص مرفق بصورة وفيديو
  00.00%  00  06.67%  09  06.26%  07  صورة فقط

 - - - - - -  صويت ملف
 - - - - - -  فيديو
  04.11%  03  00%  00  10.72%  12  روابط

  00.00%  00  08.89%  12  00.00%  00  وأيقوناتورموز  إشعارات
  -  -  -  -  -  -  أخرى
  100%  73  %100  135  100%  112  اموع
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حتكي على شكل قصة مصورة  الحظت الباحثة طيلة فترة التحليل استخدامات كثرية للنصوص مرفقة بالصور
التحرش اجلنسي الذي تعاين منه النساء العربيات  منشور ذلكومن أمثلة  كالعنف ضد املرأة مثال، امعين اموضوع

، قدمته الناشطة يعرب عنها ، وتكون كل صورة مرفقة بتعليقألبوم حيوي جمموعة من الصور وجسد على شكل
واالغتصاب اجلنسي رش عن موضوع التح وصاحبة الصفحة، رئيسة منظمة النسوية "دارين حسان"النسوية 

  .يف البلدان العربية من ذلك ومعاناة املرأة
، وهي عبارة عن فيديوهات معنونة %13.39النص املرفق بالفيديو بنسبة " النسوية"كما استخدمت صفحة      

 أمثلتهامركبة يف شكل فيديو ومنها ما تضاف له مقاطع موسيقية، ومن  قصري يشرح حمتواها، وأغلبها صور بنص
، 1النساء احلاصالت على جوائز نوبل، اجلزء "حتت عنوان  قدمتها الصفحة فيديوهات متسلسلة يف عدة أجزاء

وتكون هذه الروابط ، %10.72بروابط بنسبة  نشوراايف مالصفحة  يليه يف املرتبة املوالية اعتماد، ...)، 2اجلزء 
عينة من مواقع اخرى تم بنشر مثل هذه املواضيع يف حالة نشر الصفحة ألخبار مملواقع خمتصة على شكل مصادر 

استخدمت الصفحة حيث لتأيت باقي األمناط بنسب ضئيلة متقاربة  .وهذا من أجل التأكيد على صحة منشوراا
 .%02.67، والنص فقط من دون أي مادة اخرى بنسبة %06.26الصورة فقط من دون نص بنسبة ضئيلة 

  .غري مرفقة بنص، أو ملفات صوتية، أو شعارات وأيقونات ورموزومل تسخدم الصفحة ملفات فيديو 
  ثوري"وبالنسبة لطبيعة منشورات صفحة."  

والتعبريي بنسبتني  اإلخباريالصورة بنوعيها ب منط النص املرفق اعتمادنالحظ أيضا تركيز الصفحة على       
، والنص املرفق %34.07بنسبة  األوىلتبة فاحتل النص املرفق بصورة معربة املر، "النسويةصفحة "كربيتني مثل 

صور ب نصوص مرفقة  أيضا عبارة عن املنشورات، وكانت هذه %25.18املركز الثاين بنسبة  إخباريةبصورة 
  .وغريها واحلجاب والتربج، واملساواة بني اجلنسنيعن مواضيع خمتلفة مثل حترر املرأة، والعنف ضد املرأة، 

النص  على استخدام "صفحة النسوية"على خالف  "صفحة ثوري"اجلدول اعتماد من خالل  أيضاويتضح        
وكانت أغلب هذه النصوص عبارة عن ، %22.96بنسبة  يف املرتبة الثالثة فقط دون أي شكل أو عنصر داعم

 بريد الصفحة من متتبعيها، أو عبارة عن مجل قصرية فيها مقوالت وأمثال وحكم، مثل إىلرسائل وطلبات وردت 
، وجلأت "ولكنا نستحق احلياة إنسانكلنا "، و"أوال قبل اعتناق ما شئت من األديان اإلنسانيةاعتنق " :منشور

   .خاصة وأا تتميز بكثرة التحديثات لسهولتها املنشوراتالصفحة هلذا النوع من 
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شكال النشر بنسب قليلة يف الصفحة، لتتوزع باقي أ األمناط املعتمدة يف النشر والتدوين أكثروكانت هذه       
، وهي عبارة عن %08.98والرموز واأليقونات بنسبة  اإلشعاراتأيضا " ثوري"استخدمت ، حيث ومتفاوتة
   .ودالالت يعرب ا صاحب املنشور عن مشاعر مثل احلزن واحلرية وغريها إمياءات

، %6.67، وهي "النسويةصفحة "من نسبة بنسبة ضئيلة وقريبة  "الصورة فقط" منطاستخدمت الصفحة كما  
  .ملفات فيديو غري مرفقة بنص، و ملفات صوتيةوهي الروابط،  ائيا األخرىومل تستخدم العناصر 

 منظمة املرأة العربية"صفحة منشورات  طبيعة أما فيما خيص."  
ا الصورة بنوعيه على استخدام أيضا فيتضح من خالل ما ورد يف اجلدول اعتماد الصفحة بشكل كبري      

، "صفحيت النسوية وثوري"والثانية، لكن وعلى خالف  األوىليف املرتبتني  املرفقة للنص والتعبريي اإلخباري
وهذا من ، %69.86بـ  قدرتالصورة املعربة بفارق كبري يف النسبة اليت ب النص املرفق استخدمت هذه الصفحة

يف العمل السياسي، أما النص املرفق  املشاركةل حقوق املرأة مث أنواع فلبعض القضايا املرتبطة مبخت إبرازأجل 
يف منشورات هذه الصفحة، وكانت  %21.91فتم استخدامه بنسبة  خربية والذي جاء يف املرتبة الثانيةبصورة 

املنظمة عرب خمتلف البلدان العربية مثل االجتماعات والدورات  ألنشطة إخباريةهذه املنشورات عبارة عن تغطيات 
   .ملؤمترات اليت تعقد خبصوص مناقشة واقع املرأة العربية يف جمتمعااوا التدريبية

استخدمت الصفحة  يف املرتبة املوالية، حيث وتتوزع باقي النسبة مناصفة بن منطني يف التدوين عرب الصفحة       
 ةمسئولتصرحيات رمسية لشخصيات ، وكانت هذه الفيديوهات عبارة عن %04.11النص املرفق بفيديو بنسبة 

 يف املنظمة بشان مناسبات أو أحداث معينة، أو انطباعات النساء املشاركات يف الدورات التدريبية اليت تنظمها
تسلط الضوء على أبرز النشاطات اليت تقوم ا، و اليت تعدها املنظمة، سبوعيةاألتلفزيونية النشرة لل إضافة، املنظمة

جزء من كلمة (  :أو مجل توضيحية حملتوى الفيديو مثل عناوينعن وتكون النصوص املرفقة للفيديوهات عبارة 
  ).عن وضع الالجئات والنازحات يف املنطقة العربية "مرفت تالوي"السفرية 

، يف بعض املنشورات اليت حتتوي %04.11كذلك الروابط بنسبة  "ةصفحة منظمة املرأة العربي"استخدمت        
تقوم الصفحة بوضع وت حول مواضيع ذات عالقة باهتمامات املنظمة، عن أخبار من مواقع أخرى أو دراسا

  .االطالع على الدراسة كاملة عرب الرابط إمكانية إىل واإلشارةملخصات عنها 
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" واأليقوناتالشعارات والرموز "و" صورة فقط"و" نص فقط"التدوين املتمثلة يف  أمناطأما فيما خيص باقي       
صفحة رمسية  العتبارهاوقد يكون ذلك " صفحيت النسوية وثوري"منهم على عكس  أيفلم تستخدم الصفحة 

واملواضيع املناسباتية بعيدا عن التوجه العام وارد  اإلخباري، وبالتايل متيل أكثر حنو الطابع هليأة حكومية تابعة
  .للصفحتني األخريني

سوية الثالثة حمل الدراسة تعتمد على منط واحد يف ج أن صفحات النانطالقا من النتائج السابق ذكرها نستنت      
هذه األخرية اليت حتولت  يركز على استخدام النصوص املرفقة بالصورة بالدرجة األوىل التدوين والنشر عرب منصاا

 أمهية واألحباثفلقد أثبتت العديد من الدراسات  ،إىل واقع اتصايل جديد عرب شبكات التواصل االجتماعي اليوم
على  االستداللتشكل لغة عاملية للتواصل وميكن  أناليت تقترب من  االجتماعياليوم يف وسائل اإلعالم ورة الص

أن  إىلواليت توصلت أيضا  1"جنالء جعفر"بإحدى نتائج الدراسات السابقة املعتمدة يف دراستنا هذه للباحثة ذلك 
 فينة دراستها، من إمجايل العناصر املرافقة %41.7الصور أكثر العناصر املرافقة للتدوينات واملنشورات بنسبة 

إن هذا وقت فاصل : "2بقوله "هارفارد"يف جامعة  "روبني كيلسي" الفوتوغرايفأستاذ التصوير  إليها ذهب مل إضافة
    "لالتصالضت، ويتحول فيها إىل وسيلة ننتقل فيه بعيدا عن التصوير بصفته طريقة للتسجيل، وحفظ حلظة م

 عينة الدراسة طبيعة ونوع اللغة املستخدمة يف منشورات ومضامني صفحات النسوية): 7( اجلدول رقم

  
  
  

 

  

  

                                                             
  لدراسات السابقة يف الفصل الثاين واإلطالع على دراسة الباحثة جنالء جعفر عبد الوهابللمزيد ميكن الرجوع لعنصر ا -  1

، تاريخ الولوج، www.emaratalyoum.com، مقال متاح عرب الرابط، الصور لغة جديدة للتواصل عرب االنترنتاطلع على مقال،  -2 
  18.00عة، ، السا16/07/2018

  طبيعية
  اللغة املعتمدة

  اموع
  %  ت

 69.56%  224  العربية الفصحى
 - -  العامية

  17.39%  56  دمج بني الفصحى والعامية

  -  -  فرنسيةاللغة ال

  13.04%  42  جنليزيةاللغة اال

  100%  322  اموع

http://www.emaratalyoum.com
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تكرارات ونسب طبيعة اللغة املستخدمة يف منشورات الصفحات حمل  إمجايل )7(اجلدول رقم  يبني       
هي األكثر استخداما من بني اللغات األخرى وبنسبة كبرية  "اللغة العربية الفصحى"نتائجه بأن  توضحالدراسة، و
بأعلى  يف تقدمي منشوراا لعربية الفصحىاللغة اعلى الصفحات  وميكن تفسري اعتماد، %69.56 قدرت بـ

ومستويام التعليمية  انتماءاممناطق  اختالفعلى العرب  متابعيها مجهور كافةلفهم منشوراا لتسهيل  نسبة
العربية  أن، كما خاصة وأن هذه الصفحات ومضامينها موجهة جلمهور عريض ومتباين غري واضح املالمح

أقوال املشاهري وحىت األقوال املترمجة باحلكم و بنشر تدوينات متعلقة عندما يتعلق األمرالفصحى هي اللغة املناسبة 
  .أخرىمن لغات 

على استخدام مجل  حمل الدراسة الصفحات ليها يف املرتبة الثانية وبنسبة ضئيلة مقارنة بسابقتها اعتمادت      
أن العامية  أثناء التحليل ، واملالحظ%17.39بنسبة  بني العربية الفصحى والعامية تدمج لطةوعبارات خمت

 الصفحات ومسريي مشريف معظم أن ذلك لكونوقد يرجع ، )شامية أو مصرية(املستخدمة يف املنشورات مشرقية 
وقد يكون  .جانب اللغة العربية إىللهجام احمللية ل همدول املشرق العريب، وهلذا مت استخدام إىلينتمون  املدروسة

  .التعريف والتبادل اللغوي الثقايف للهجات الدول العربية املختلفةذلك على سبيل 

أيضا بنسبة  "اللغة االجنليزية" تستخدماملالحظ كذلك من نتائج اجلدول بأن الصفحات حمل الدراسة      
 وكانت هذه املنشورات عبارة عن أقوال ويأيت ذلك يف الترتيب الثالث الستخدام اللغة من منشوراا، 13.04%

اليت تعترب اللغة األجنبية األوىل يف جل دول املشرق العريب اليت ينتمي  باإلجنليزية هذه اللغةمأثورة ملشاهري أو حكم 
حسب  إطالقايربر عدم استخدام الصفحات للغة الفرنسية يف منشوراا  وهذا ما، إليهاالصفحات ومسريو  مشرفو

  .ةعينة الدراس

قائمة اللغة  الفصحى يتضح تصدر اللغة العربيةملا سبق  واستنادااجلدول  ألرقام وإحصائياتبالرجوع       
، وميكن اإلشارة من خالل هذه النتيجة يف طرح مضامينها عرب الفيسبوك املدروسة املستخدمة يف صفحات النسوية

النساء  موجهة أساسا جلمهور ألا إىل تعمد مديري ومسريي هذه الصفحات الستخدام اللغة العربية بالذات
ملطالبة اوحلثهن على املطالبة بتغيري واقعهن والنهوض بقضايا املرأة  أساسا الاليت دف هذه الصفحاتالعربيات 

ثقيلة ورنانة ذات  استخدام لغة عربية مبصطلحاتحبقوقها فلقد الحظت الباحثة من خالل منشورات الصفحات 
لتشكل سلوك كرد فعل عن الوضع املتحدث عنه فعية هلم الدا تكوندالالت عميقة ترسخ يف أذهان قارئيها و
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واملغتصبة جنسيا، املنشورات اليت تتحدث عن املرأة العورة، : " ومن أمثلة ذلك ،باستخدام تلك املصطلحات
متثالت "مؤخرا حول  دراسة أخرى اثنوغرافية قامت االباحثة يف هذه النقطة بنتائج  وتستدل ..."واملعنفة جسديا

كرموز للتواصل  الصفحات املدروسة على اللغة العربية اعتمادإىل  أين توصلت " صفحات الفيسبوكالنسوية عرب
نتيجة عدم املعرفة التامة بطبيعة اجلمهور املتفاعل مع هذه الصفحات إذا كان يتقن بقية اللغات  وفسرت ذلك

الوصول  متكنهم منوسيلة  - ة عربيةكوا صفحات نسوي-استخدام اللغة األم يف اخلطاب إضافة إىل أن ، األجنبية
إىل اكرب قدر ممكن من اجلمهور املستهدف لتمثيل خطان له وحماولة توصيل أفكارهن لكسب مجهور مؤيد 

  .ومساند

طبيعة ونوع اللغة املستخدمة يف منشورات ومضامني صفحات  توزيع تكرارت ونسب): 8(اجلدول رقم 
 حسب كل صفحة النسوية

 
تكرارات ونسب طبيعة ونوع اللغة املستخدمة يف منشورات ومضامني  تفصيل )8(ميثل اجلدول رقم      

ويتضح جليا اتفاق الصفحات املدروسة بأعلى النسب على  .حسب كل صفحةحمل الدراسة  صفحات النسوية 
  اعتمادهم للغة العربية الفصحى بالدرجة األوىل يف التدوين 

 النسوية"املستخدمة يف صفحة  للغةلبنسبة فا."  
، %55.26ربية الفصحى يف املرتبة األوىل من بني اللغات األخرى وكان ذلك بنسبة الع استخدامها للغةتبني      

من اللغات  العربية أصال أو املترمجةب املقدمة وجاء هذا االستخدام يف املنشورات ذات الطابع اخلربي واملقاالت
كوسائل اإلعالم  اليت تتحدث عن قضايا النساء واملقتبسة من مصادر أخرى  اللغة العربية،األخرى إىل

  طبيعية
  تمدةاللغة املع

  منظمة املرأة العربية  ثوري  النسوية
  %  ت  %  ت %  ت

  %100  73  %65.18  88 %55.26  63  العربية الفصحى
 - - - - - -  العامية

  -  -  %20.74  28  %24.56  28  دمج بني الفصحى والعامية

  -  -  -  -  -  -  فرنسيةاللغة ال

  -  -  %14.07  19  %20.17  23  اللغة اإلجنليزية
  %100  73  %100  135  %100  114  اموع
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تم باللغة العربية الفصحى حىت تتمكن " صفحة النسوية"تبني بأن ، كما االت العربية واألجنبيةوالفضائيات، و
  .ما عموجهة للجمهور العريبمفهومة أكثر كوا موو بطريقة واضحة رسائلها إيصالمن 

يف املرتبة الثانية بعد العربية  "العربية الفصحى والعامية"صفحة ملنشورات تدمج بني ال استخدام يأيتمث      
تعكس جانب العربية الفصحى  إىل، وكانت اللهجة العامية املستخدمة %24.56بنسبة ذلك الفصحى اخلالصة و
وهذا يرجع  أخرى،وحىت هلجات عربية شامية ومصرية لية القائمني عليها باختالف هلجام احملهلجات مسرييها و

مثل الناشطة السورية  كما سبقا وذكرنا آنفا يف اجلدول السابق، هذه الدول إىلأن مشريف الصفحة ينتمون  إىل
بريد الصفحة  إىلنشر بعض الرسائل اليت ترد  بإعادة مسريي الصفحاتقيام  إىل إضافة، "دارين حسن"النسوية 
 الزم نتحرك سوا"منشور كتب فيه  :، ومثال هذامبزيج بني العربية وهلجات حملية على شكل منشور بتهاوتتم كتا
نتحرك على أرض الواقع وال تبقى مبادراتنا و نتحد ، مبعىن جيب أن"مو بس حكي سوشال ميديا يدأب يدأونصري 

  ". مواقع التواصل االجتماعيهنا فقط يف
 ،يف املرتبة الثالثة %20.17بنسبة  يف النشر للغة االجنليزيةاجلدول اعتماد الصفحة املالحظ أيضا من نتائج و      

وقد  مقوالت وحكم ذه اللغةو اقتباسات وتتمثل أغلب هذه املنشورات يفوهي نسبة قريبة نوعا ما من سابقتها، 
العامية، لكوا أكثر لغة صحى واألم العربية الفبعد اللغة  للغة اإلجنليزية" صفحة النسوية"يرجع تفضيل واعتماد 

تركيز  ما يعكسيف جل دول املشرق العريب وهذا  األموالعتبارها ثاين لغة بعد اللغة  ،من جهة عامليامستخدما 
  .يف منشورات الصفحة إطالقااليت مل تستخدم  الفرنسية اللغةاستخدامهم هلا على غرار 

 ثوري"اللغة املستخدمة يف صفحة  أما فيما خيص."  
التوجه يف استخدام ويعود هذا ، %65.18بنسبة  األوىلأيضا اللغة العربية الفصحى يف املرتبة  اعتمدتفقد       

اجلمهور املتابع واملستخدم الصفحة باللغة اليت يفهمها  وأفكار رسائل إيصال دفأيضا  اللغة يف نشر التدوينات
 منشورااوجتسد استخدام اللغة العربية الفصحى يف  عاين،من أفكار وم إيصالهواليت تعرب أكثر عن ما يراد  هلا،

لن أجرب " نقتبس منه ما يليمنشور  :ومثال ذلك العديد من املواضيع املتعلقة بقضايا املرأة وواقعها يف جمتمعااب
 ،"االعتقادأفرض على ابنيت احلجاب والسواد، ولن أحرمهم من لذة السؤال وحرية أطفايل على أي دين، ولن 

تعبري ما الدين على حد اتمع و وأعرافكمنشور يتناول وضعية املرأة العربية حتت وطأة حتمية عادات وتقاليد 
  . ما ورد فيها ، بلغة يستطيع أي مستخدم عريب هلذه الصفحات من إدراك معاينورد يف الصفحة
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دجمت أيضا خدام منشورات الست" ثوري"صفحة كما توضح أيضا من خالل ما ورد يف اجلدول اجتاه        
وجاء هذا االستخدام يف املرتبة الثانية بنفس توجه ونسبة  من منشوراا %20.74 بنسبةالعربية الفصحى والعامية 

املنشورات اخلاصة بربيد الصفحة الوارد  جتسد املزج بني الفصحى والعامية يفبرز حيث  ،تقريبا" صفحة النسوية"
 بني اللهجة الشامية واملصرية واخلليجية بدرجة أقل بدرجة كبرية مشرقية املدجمة ميةوكانت هذه العا من متتبعيها،

تشهد تفاعال واستخداما من قبل  "صفحة ثوري" أناللهجة املغاربية بدرجة أقل بقليل وقد يرجع ذلك العتبار و
 أنواع اجلماهريلتشمل خمتلف  ا حفزهامم" سوية، ومنظمة املرأة العربيةالن"النساء العربيات بدرجة اكرب من صفحيت 

  .من خمتلف ربوع الوطن العريب
والسري يف نفس ، %14.07بنسبة  يف الترتيب الثالث اللغة االجنليزيةملنشورات ب" ثوري"صفحة ليأيت استخدام    

  متاما من حيث استخدام اللغة" صفحة النسوية"اجتاه 
  رأة العربيةمنظمة امل"وبالنسبة لطبيعة اللغة املستخدمة يف صفحة." 

للغة العربية الفصحى بالدرجة " النسوية وثوري"على خالف ما تقدم سابقا بالنسبة الستخدامات صفحيت       
اللغة  الستخدام" صفحة منظمة املرأة العربية"التدوين، تذهب كنمطني معتمدين يف النشر و األوىل ودجمها بالعامية

األخرى سواء  األنواعكافة  استخدامعن  استغنائها، مما يعين %100بنسبة  العربية الفصحى يف كل منشوراا
  "فرنسية، إجنليزية" األخرىاألجنبية اللغات  العامية أو بقيةوالدمج بني الفصحى  

 عبارة عن امنشورا أغلبيةسبة الساحقة الكلية، لكون ذه الن الفصحى للغة العربيةالصفحة  اعتمادوجاء      
التعامل باللغة  عليها مما يفرض على أرض الواقع، أخبار وتغطيات لنشاطات املنظمة كسمواضيع ومقاالت تع

حكومية تعمل يف اطار جامعة الدول العربية مما جيربها على  رمسية كوا منظمةل إضافة ،األم العربية الفصحى
 اهتمام مشريف إىلنشري  ميكن أن كما ،االهتمام باهلوية العربية وبرز ذلك من خالل اللغة املستخدمة يف منشوراا

هلذه اللغة  دعمهمالصفحة باللغة العربية الفصحى من خالل استخدامها يف كل املنشورات مما يؤكد  ومسريي
  .وجتنب استخدام اللغات األخرى

عتمدة انطالقا مما مت طرحه واستنادا للنسب الواردة يف اجلدول، تتصدر اللغة العربية الفصحى قائمة اللغات امل     
الدمج بينها وبني العامية  أوسواء كانت لغة عربية صحيحة  ،يف النشر والتدوين عرب صفحات النسوية يف الفيسبوك

قضايا املرأة يف املدونات االلكترونية " :واملعنونة بـ ،1سارة إمساعيل حسنوهذا ما ذهبت إليه أيضا دراسة الباحثة احمللية 

                                                             
، رسالة ماجستري، غري منشورة، جامعة عني مشس، قسم اجتماع شعبة قضايا املرأة يف املدونات االلكترونية، دراسة حتليلهسارة إمساعيل حسن، للمزيد انظر   -  1

  2016اعالم، مصر، 
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العامية ونات على اللغة العربية الفصحى واملد اعتمادإىل  التحليليةل دراستها من خالتوصلت  حيث" دراسة حتليله
يف التدوين تليها اللغة االجنليزية وفسرت النتيجة كون اجلمهور املستهدف بتلك املدونات هو  األوىلبالدرجة 

دراسات حول يف اإلصدار السابع من سلسلة الهذا وقد أكدت آخر اإلحصائيات املقدمة  ،اجلمهور العريب
يف الفصل النظري  إليهكما سبق وأشرنا  1"كلية ديب لإلدارة احلكومية"اليت قامت ا " العريب االجتماعياإلعالم "

 يف االجتماعي التواصل مواقع على األنشطة يف استخداما األكثر اللغة هي العربيةاملتعلق باحلركة النسوية، أن اللغة 
  .العربية الدول يف االجتماعي التواصل مواقع يف شيوعا األكثر اللغات ترتيب ستترأ جعلها ما العربية، نالبلدا

  املستخدمة يف منشورات ومضامني صفحات النسوية عينة الدراسة والدعائم االستماالت): 9(اجلدول رقم 
  

     
     

النسوية حمل  تستخدمها صفحاتاليت  ماالتأنواع االستونسب  تكراراتإمجايل ) 9(يعكس اجلدول رقم 
االستماالت والدعائم مجيع األساليب واحلجج والدالئل اليت ب ويقصد .متابعيها إقناعو استمالة دف الدراسة

   .تضمنتها منشورات صفحات النسوية حمل الدراسة

ختلف االستماالت العقلية مل الصفحات استخدام ويظهر من خالل قراءة نتائج اجلدول بأن هناك تنويعا يف      
بأن األرقام الواردة يف اجلدول يف نسبها، وتوضح  الطفيف بغض النظر عن التباين يف منشوراا والعاطفية

أين ذهبت يف  ،%26.65يف املرتبة األوىل بنسبة " األمثلة الواقعية"استخدام استمالة  إىلالصفحات عمدت 
                                                             

مجهور الفيسبوك من النساء  ديد، العنصر املتعلق بـلإلطالع يرجى الرجوع للفصل الرابع اخلاص باحلركة النسوية العربية ووسائل اإلعالم اجل -  1
  .العربيات املتفاعلة مع احلركة النسوية

  نوع
  االستماالت

  اموع
  %  ت

قلية
ت ع

ماال
است

  

 18.06%  80  تقدمي أرقام
  02.93%  13  تقدمي نصوص قانونية

  01.60%  07  ،قرآنية، دينية حجج ونصوص
  19.19%  85  حجج ثقافية وآراء مثقفني
  26.64%  118  االستشهاد بأمثلة من الواقع

ت 
ماال

است
فية

عاط
  

  17.15%  76  استماالت التخويف
  14.44%  64  استماالت الترغيب

  %100  443  اموع
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من مشاكل وقضايا حدثت بالفعل يف الواقع لالستشهاد ا إما من صاحب القضية يف حد  جمملها إىل طرح مناذج
يف املرتبة " حجج ثقافية وآراء مثقفني"استمالة  اماستخد يليها ،األخرىنقال عن وسائل اإلعالم واملصادر  أوذاته 

بنسبة  االستخداممن حيث  يف املرتبة الثالثة "تقدمي األرقام"استمالة لتتمركز ، %19.19الثانية بنسبة 
وتصنف هذه  من خالل تقدمي إحصائيات حول مواضيع وقضايا املرأة يف اتمعات العربية، ،18.06%

 وآراءلوجهات نظر كدعائم وبراهني  الصفحات اعتمدا اليت عقليةالستماالت اال اإلستمالت الثالث ضمن
وميكن اإلشارة لتركيز الصفحات على  .خصوصا رتبطة اية عموما والقضايا املمشرفيها املتعلقة بقضايا النسو

واهد التجريبية من واقع املرأة العربية للمنطق باستخدام الش خمطابة األخريةاستخدام االستماالت العقلية نتيجة 
 رأةاملاملضطهدة من جهة حملاولة التأثري يف النساء ورفع درجة وعيهم بواقعهم وحثهم للتغري، أو التمثيل بشواهد 

  .الناجحة و املثابرة للتحفيز وكل ذلك دف كسب التأييد

عليهما صفحات النسوية احملللة بنسب متقاربة  اعتمدتفقد  "استماليت التخويف والترغيب"أما فيما خيص       
ومها   على التوايل،الستمالة الترغيب  %14.44و إلستماالت التخويف %17.15 نوعا ما وقدرت بـ

عتناق ال وإقناعهم للتأثري عليهمعلى متابعي الصفحات  عاطفيا من أجل التأثري اعتمادمهامت  ،يتاناستمالتان عاطف
ضع املتلقي يف سياق شعوري مالئم حيث دف االستماالت العاطفية لو.هذه الصفحات األفكار اليت تروج هلا
السعادة وضعه يف سياق من الفرح وأو من خالل خماطبة مشاعره وقيمه وعواطفه من جهة  هلدف الرسالة االقناعية

، وجتسدت االستماالت العاطفية يف صفحات النسوية حمل الدراسة يف أخرىمن جهة  الرسالة اإلعالميةى عند تلق
تعاين منها معظم النساء و تشهدها اليت والتهميش واملعاناة املنشورات اليت تناقش حاالت الضعف واالضطهادجممل 

النقاش على انه الذي اخذ حيزا كبريا من الطرح و مواضيع زواج القاصرات :ذلكومثال يف الدول العربية 
 .اغتصاب لرباءة الطفلة وطفولتها وسلب حلقوقها
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 املستخدمة يف منشورات ومضامني صفحات النسوية عينة الدراسة والدعائم االستماالت): 10(اجلدول رقم 
 .حسب كل صفحة

  
االقناعية املستخدمة يف كل  والدعائم تلف االستماالتخم توزيع نسب وتكرارات )10(رقم يوضح اجلدول       

وجود  أعالهويتضح جليا من خالل النتائج الواردة يف اجلدول  .التحليلية صفحة من الصفحات موضوع الدراسة
وفيما يلي تفصيل اإلستماالت والدعائم اإلقناعية  استخدامطفيف بني الصفحات الثالثة من حيث  اختالف

  :الستخدام كل صفحة
 النسوية"صفحة لالنسبة بف".  

األوىل يف منشوراا وكان ذلك بأعلى بالدرجة  "اإلستماالت العقلية"على  هذه الصفحة اعتمدتفقد       
من ذلك كان و ،%27.91بنسبة  األوىليف املرتبة  "الواقعاالستشهاد بأمثلة من "استمالة  النسب، حيث جاءت

العريب وحىت يف العامل من  الوطناالجيايب أو السليب يف  يف جانبهوي سواء الواقع الفعلي للعنصر النس إبرازأجل 
وأفكار  بآراء ومجهور املستخدمني هلا املتابعني إقناع دفخالل تسليط الضوء على بعض الشخصيات الواقعية 

 االستماالت :امن أمثلته العديد من املواضيع واملنشورات وجتسد ذلك يفعليها، و والقائمني واملشرفني الصفحة
 كل مرة بنشر سري الصفحة ومدرائها مسريويلجأ  أين، "فتيات غرين التاريخ" املتضمنة يف املنشورات املعنونة بـ

ويف مقابل ذلك مل  ،اإلنسانيةلفتيات ونساء من خمتلف بقاع العامل سامهن يف األحداث الكربى يف تاريخ  ذاتية
 تناول باحلديث والطرح،ت اليت وجتسد ذلك يف املنشورات ،اليت قمن ا حيظني بالتقدير الالزم نظري هذه األعمال

  الصفحات                         نوع
  االستماالت

  منظمة املرأة العربية  ثوري  النسوية
  %  ت  %  ت %  ت

قلية
ت ع

ماال
است

  

  %39.45  43  %15.43  25 %06.98  12  تقدمي أرقام
  %02.75  03  %01.85  03  %04.07  07  تقدمي نصوص قانونية
  -  -  -  -  %04.07  07  حجج ونصوص قرآنية

  %21.10  23  %11.72  19  %25  43  حجج ثقافية وآراء مثقفني
  %36.70  40  %18.51  30  %27.91  48  االستشهاد بأمثلة من الواقع

ت 
ماال

است
فية

عاط
  

  -  -  %30.24  49  %15.70  27  استماالت التخويف
  -  -  %22.22  36  %16.27  28  استماالت الترغيب

  %100  109  %100  162  %100  172  اموع
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والغرض من  ،"انا ديكنسون" األمريكيةالكاتبة واملناضلة ك ،قامت الصفحة بنشر نبذة عن حيان الاليت النسويات
، بل أن هناك رافمن تقدير واعت تستحقهعادة ما  تلقىال  املرأةحة بأن متابعي الصف مجهور إقناعهذه املنشورات 

  .العامل أمجع يفوحىت  يف بلداهااجيابيا  تقصري يف حقها مهما كان تأثريها
هذه  جتسدت، و%25بنسبة " مثقفني وأراءحجج ثقافية " الصفحة باملرتبة الثانية على استمالة اعتمادليأيت      

 املثقفني يا النسوية، ويكون هؤالءاالستماالت يف أقوال وتصرحيات مثقفني عرب وغربيني من اجلنسني حول القضا
ة أو يف حالة التطرق لقضايا معينتابعي الصفحة، واالستشهاد ا جلمهور وم من املعروفني أو غري املعروفني بالنسبة

  .ألفكار معينة والدعوة بغية الترويج
يف  "الترغيب"و" تخويفال"االستمالتني العاطفيتني  على تضمني أيضا "صفحة النسوية" اعتماد يف حني نالحظ     

 تليها بنسبة قريبة "التخويف الستمالة" %15.70 منشوراا وتدويناا بنسب أقل مقارنة بسابقتها وقدرت بـ
مثل العنف والتحرش  إليهاتتطرق  لطبيعة املواضيع اليتوهذا ، "الترغيب الستمالة" %16.27املقدرة بـو

  .وغريمها
، حيث جاءت بنسب ضئيلة العقليةاإلستماالت  أنواعباقي  الستخدامصفحة كما نالحظ أيضا توجه ال      

اإلحصائيات املقدمة يف املنشوارت  جتسدت يف خمتلف، و%06.98مقدرة بـ "األرقاماستمالة " استخدامنسبة 
 ،يف بعض الدول العربية النساء املعنفاتحاالت  إحصائيات: املواضيع اليت تتناوهلا الصفحة مثل ملختلف الداعمة

، وحاالت االغتصاب -زواج القاصرات– واألرقام اليت توضح حاالت النساء املتزوجات حتت السن القانوين
استمالة "و " استمالة النصوص القانونية"لتتمركز كل من  اجلسدية وغريها، واالعتداءاتوالتحرش اجلنسي، 

  .%04.07درة بـو املقوبنسبة متساوية يف احلالتني يف نفس املرتبة " النصوص القرآنية
 ثوري"املستخدمة يف صفحة  اإلستماالت فيما خيص أما." 

" صفحة ثوري" اعتماد" النسوية"وعلى خالف صفحة  أعاله النسب الواردة يف اجلدول فيتضح من خالل      
خويف الت"، فقد جاء ترتيب استماليت يف منشوراا بأعلى النسب األوىلعلى اإلستماالت العاطفية بالدرجة 

 الستمالة %30.24والثانية على التويل وبنسب متقاربة نوعا ما، حيث قدرت نسبة األوىليف املرتبتني " الترغيبو
وف لدى مجهور ومتابعي الصفحة الستمالة الترغيب، وذلك دف خماطبة غريزة اخل %22.22التخويف، تليها 

من  لبنات واملثلية اجلنسية واالغتصاب وغريهامثل ختان ا إزاء قضايا معينة والنسوية، املرأةاملهتمات بقضايا و
وإثارة حاجام النفسية  وانفعاالمعلى وجدام  للتأثري املواضيع اليت متثل يف غالبها طابوهات يف جمتمعاتنا العربية،

 إرجاعوميكن  .الدفاع عليهاو أفكارهازاء هذه القضايا واعتناق إوتعبئتهم لتبين وجهات نظرهم  ،واالجتماعية
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والتمثيل واالستشهاد خاصة يف املواضيع املتعلقة باجلنس واملثلية  أكثر جرأة يف الطرح" صفحة ثوري"ذلك لكون 
  ....ونظرة اتمع للمرأة باعتبارها عورة والعالقات احلميمية، والزواج

الت العاطفية بنسب لإلستماالت العقلية يف الترتيب املوايل بعد االستما "صفحة ثوري" يف حني جاء استخدام     
يف املرتبة الثالثة بنسبة " من الواقع بأمثلةاالستشهاد " على استمالة الصفحة أقل مقارنة بسابقتها، أين اعتمدت

 الصفحة مسريو، كدعائم للترويج لبعض األفكار والربهنة على صحة وجهات نظر معينة يدعمها 18.51%
أمل " :الذي حيمل تفاصيل قضية إحدى الناشطات احلقوقيات املنشور نقتبس ومن أمثلة ذلك، والقائمني عليها

فتحي حقوقية مصرية مت احلكم عليها بعامني سجنا نافذا على خلفية فيديو حتدثت فيه عن تعرضها للتحرش 
مبثل هذه األمثلة  ويتم االستدالل، "اجلنسي، وقد انتقدت منظمة العفو الدولية هذه املمارسات من النظام املصري

الالخالقية والعنيفة نفسيا  تعاين من بعض املمارسات العربية فكرة أن املرأة إيصالمن أجل  اضيع عرب الصفحةواملو
  .كما أنه ال حيق هلا التعبري حبرية عن مواقفها ...، التحرش، الضربمثل االغتصاب وجسديا

ومتثل هذه األرقام  %15.43بنسبة " تقدمي األرقام" على استخدام استمالة أيضاالصفحة  كما تعتمد    
بأنواعه اللفظي  الصفحة وأبرزها قضية العنف ضد النساء إليهاختص بعض املواضيع اليت تتطرق  إحصاءات
 انتباه النساء وكذا اجلهات املعنية بضرورةولفت  من أجل دق ناقوس اخلطر وظاهرة التنمر، التحرش، واجلسدي

  .السلوكيات ملثل هذه محاية املرأة وسن القوانني الرادعة 
ناشطات  أراء وجتسدت يف 11.72%بنسبة "مثقفني وأراءحجج ثقافية "كما استخدمت الصفحة استمالة     

نوال "والناشطة املصرية  "مجانة حداد"الكاتبة اللبنانية الناشطة و من مثيالتبعض القضايا،  إزاءنسويات 
، يف حني %01.85بنسبة ضئيلة جدا ممثلة بـاملستخدمة " الستمالة النصوص القانونية"إضافة  ."السعداوي

يف منشوراا، ويقد يفسر ذلك باخللفية الفكرية والتوجه الديين  "النصوص القرآنية" الستمالةالحظنا غياب تام 
 .عليهاملسريي هذه الصفحات والقائمني 

 منظمة املرأة العربية"صفحة لنسبة وبال."  
موزعة  %100وبنسبة  األوىلالصفحة بالدرجة  اعتماددول فيتضح من خالل النسب الواردة يف اجل      

فقد  التام على االستماالت العاطفية، واستغنائهاعلى اإلستماالت العقلية، يف كل منشوراا ومضامينها  بالتقارب
ويرجع ،  %39.45بنسبة  األوىليف املرتبة " تقدمي األرقام"ستمالة ال "منظمة املرأة العربية"صفحة  استخدامتبني 

رمسية وخاصة يأة حكومية، تقوم بنشر أخبار حول  -كما ذكرنا سابقا–لكون الصفحة تفسري هذه النسبة 
 اإلحصاءاتنشاطات املنظمة من تنظيم مؤمترات، دورات تدريبية، وأيام دراسية، وتتمثل هذه األرقام يف بعض 
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ما يلي  ومن أمثلة هذه املنشورات  ،خمتلفة رأةوقضايا خاصة بامل واليت ختص مواضيع نسويةاليت جتمعها املنظمة 
يف املائة مع اية الربع الثالث من  36.5ألعضائه بنسبة  اإلمجايلكشف جملس سيدات أعمال ديب عن منو العدد "

عضوا خالل  50عضوية الس منهم حنو  إىلعضوا جديدا خالل العامل احلايل  216العام اجلاري مع انضمام 
  ".يف بادية العام 591أعضاء مقارنة مع  807 إىل اإلمجايلا يرفع العدد الربع الثالث مم

بنسبة قريبة من سابقتها  "ستشهاد بأمثلة من الواقعاال"الصفحة يف املرتبة الثانية استمالة  يليها استخدام     
قية املرأة يف منشورات تتحدث عن جتارب بعض اجلهات الناشطة يف جمال تر، وجتسدت  %36.70 واملقدرة بـ

اجلزائرية يف حماربة األمية يف " اقرأ"مثل تطرقها لتجربة مجعية  اإلطارخالل تثمني الدور الذي تلعبه يف هذا من 
  .املتعلقة باملوضوع واإلحصاءاتأوساط النساء بفضل جمهودات القائمني عليها مع تقدمي بعض األرقام 

وكان ذلك بنسبة  املرتبة الثالثة من حيث استخدام الصفحة هلا يف "مثقفني وآراءحجج ثقافية "لتأيت إستمالة      
ازاء رصدا الصفحة  تصرحيات وانطباعات وتتضح احلجج الثقافية وآراء املثقفني املعتمد عليها يف، 21.10%

 "مشسة صاحل"كشفت "ريب خصوصا ومن بني هذه املنشورات ما يلي بعض القضايا اليت ختص املرأة يف العامل الع
يرة مؤسسة ديب للمرأة بان املؤسسة تعكف على دراسة واقتراح بعض التشريعات ومراجعة التشريعات احلالية، مد

جانب نشر الوعي حول بعض الوظائف اليت كانت  إىلدف خلق بيئة حمفزة الستقطاب املرأة لسوق العمل، 
  ".مقتصرة سابقا على الرجل

جدا مقارنة باالستماالت  بنسبة ضئيلة "تقدمي نصوص قانونية"ستمالة ال يف حني جاء استخدام الصفحة     
 بنوعيهااالستماالت العاطفية  إطالقاكما نالحظ أن الصفحة مل تستخدم ، %02.75بـ العقلية السابقة وقدرت

 تابعة لطبيعتها كصفحة رمسيةويعود ذلك " ثوري"و " النسوية" يت، وهذا على خالف صفح"الترهيب أو الترغيب"
غالبا، وبالتايل يطغى عليها الطابع لتغطية نشاطاا  أساسا ت، وخصصحكومية ناشطة على ارض الواقعهليئة 

تعتمدان بكثرة على منشورات تتسم بالذاتية وتعرب عن اراء ألصحاا  الصفحتني السابقتني، اللتنياخلربي، عكس 
  .سب املواضيع اليت تتطرق هلاواملشرفني عليها هلذا تقوم باستخدام االستماالت العاطفية اليت تنا

سة يف طبيعة اانطالقا من نتائج اجلدول، وما مت طرحه يتضح وجود اختالف بني الصفحات الثالث حمل الدر     
لعقلية على االستماالت ا ذهبت الصفحة الرمسية لالعتمادحيث  ،ونوع االستماالت والدعائم املعتمدة يف مضامينها

 خللق حالة من التأييد واملساندة ألفكارها وتوجهاا وكذا مضامينها املوجهة، تجربةالخماطبة املنطق بالشواهد و
االستماالت العقلية على  لالعتماد، يف حني جلأت الصفحات الغري رمسية مستخدميها بالوضع احلقيقي إقناعحملاولة 
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وهدفها وكذا آراء  صفحةويرجع ذلك االختالف لطبيعة توجه ال والعاطفية معا بنسب متفاوتة وخمتلفة أيضا
  .وتوجههم الديين وأفكار القائمني عليها

  عرض وحتليل بيانات الدراسة التحليلية من حيث املضمون -2

 القضايا املطروحة يف صفحات النسوية عينة الدراسة وأنواعطبيعة ): 11(اجلدول رقم 

  طبيعة 
  املطروحةالقضايا واملواضيع 

  اموع
  %  ت

ضيع
موا

ا و
ضاي

ق
اج 

عية
تما

  

 -  -  وضع املرأة داخل البيت
  %13.47  57  املساواة بني اجلنسني

  %01.42  06  الطالق واخللع
  -  -  العنف األسري

  %02.13  09  )الضرب(االعتداء اجلسدي 
  %02.36  10  العنف النفسي
  %01.65  07  العنف اللفظي
  %01.42  06  تعدد الزوجات
  %0.94  04  زواج القاصرات

  %02.13  09  العنوسة
  %14.66  62  حقوق املرأة

  %04.25  18  التحرش اجلنسي
  %04.02  17  االغتصاب
  -  -  زنا احملارم

  %02.60  11  الزواج املدين
  0%0.70  03  اخلتان

  %01.65  07  القتل واخلطف
  %01.42  06  هتك العرض

  %04.25  18  أخرى

ضيع
موا

ا و
ضاي

ق
 

سية
سيا

  

  0%0.47  02  بيةمتثيل املرأة يف جمالس نيا
  -  -  متثيل املرأة يف األحزاب
  -  -  متثيل املرأة يف النقابات

  0%0.47  02  متثيل املرأة يف االس احمللية
  -  -  الربملانمتثيل املرأة يف 

  0%0.71  03  الترشح الس الشعب
  0%0.47  02  حقوق املرأة يف الدستور
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صفحات النسوية  من خاللالقضايا املطروحة و املواضيع ونسب تكراراتإمجايل  )11( ميثل اجلدول رقم    
طرحا وتناوال من خالهلا  األكثراملواضيع الصفحات و ثفة هلذهبعد متابعة مك وقد قامت الباحثة ،موضوع الدراسة

، وبدورها مت وهي القضايا واملواضيع االجتماعية، السياسية، الدينية، واالقتصادية :فيها وفق أربع أنواع هيىل تصنإ
   .جتزئتها إىل قضايا جزئية حتت كل تصنيف

 تتصدر قائمة القضايا األكثر تناوال واهتماما ،القضايا واملواضيع االجتماعية أن أعاله ويتبني من نتائج اجلدول      
، وأخذت حيزا ومن بني أكثر القضايا االجتماعية اليت تناولتها منشوراا من قبل الصفحات حمل الدراسة التحليلية،

قضية املساواة  تليهاالقضايا املطروحة،  إمجايلمن  %14.66بنسبة  حقوق املرأةقضية  كبريا من الطرح واملعاجلة،
، %4.02االغتصاب بنسبة و قضية ، %4.25نسي بنسبة مث قضايا التحرش اجل، %13.47بني اجلنسني بنسبة 
املوضحة  وتعترب نتائج اجلدولمثل العنف، الطالق، التعدد، بنسب ضئيلة،  خرىاألجتماعية اال لتأيت بقية القضايا

 هذه دفه أن جدا، حيث اتضح منطقية القضايا املطروحة إمجايلوتصدر القضايا االجتماعية املرتبة األوىل من 
خمتلف  باستخدام إليهاتسليط الضوء على هذا النوع من القضايا ولفت االنتباه  يتلخص يف األول الصفحات
املتعلق  اجلدول السابق من خالل نتائجكما الحظنا  بأمثلة من الواقع الفعلي، واالستشهاد اإلقناعأساليب 

  %05.20  22  املرأة واملشاركة السياسية
  %01.42  06  تويل املرأة للمناصب السياسية العليا

  -  -  وقفات احتجاجيةباملشاركة 
  0%0.94  04  املشاركة يف االنتخابات

  %02.36  10  دور املرأة يف احلياة السياسية

ضيع
موا

ا و
ضاي

ق
 

ينية
د

  

  0%0.94  04  والتحرر اإلسالماملرأة يف 
  0%0.71  03  واحلجاب املرأة زيالدين و

  %03.07  13  هيم اخلاطئة عن الدين واحلياةاملفا
  -  -  الدين يف عمل املرأة حكم 

  %11.11  47  السفوراحلجاب و
  0%0.71  03  مرياث املرأة
  -  -  نفقة الزوجة

قضايا 
 ومواضيع
  اقتصادية

  %01.18  05  مشاركة املرأة يف ميزانية األسرة
  %01.65  07  املرأة املعيلة
  %01.41  06  بطالة املرأة
  %08.75  37  عمل املرأة

  %100  423  اموع
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والثورة على االجتماعي  ادضطهلال، فهذه الصفحات ترفع شعارات مناهضة باإلستماالت والدعائم املستخدمة
والعنف الذي  واالستغاللالتهميش  أنواعوحث املرأة على ضرورة املطالبة حبقوقها ورفض كافة  العادات والتقاليد

املرأة املساواة بني  ،، ومن بني مواضيع املساواة بني اجلنسني املطروحة يف الصفحات حمل الدراسةقد تتعرض له
املساواة بني املرأة والرجل باملواثيق القانونية ضرورة ، واملرياثالعمل، ويف  يف أماكنكمواطنني، ووالرجل 

مطالب ينادي ا  يف جمملها وهي األبوية،وتطبيقها على أرض الواقع، وحرية املرأة على غرار الرجل ضد السلطة 
الفصل النظري التوثيقي  كما سبق وأشرنا سابقا يف.الذي يطغى على فكر هذه الصفحات "التيار النسوي الليربايل"

على هذه النتيجة أيضا من خالل نتائج الورقة  االستدالل، وميكن 1املتعلق باجتاهات وتيارات احلركة النسوية
أين توصلت الباحثة من  2"اخلدمة االجتماعية وقضايا املرأة العربية"البحثية اليت قدمتها الباحثة يف املؤمتر الدويل 

القضايا االجتماعية أكثر طرحا وتناوال مقارنة  لذات صفحات النسوية عرب الفيسبوك أن التحليليةخالل دراستها 
و العنف خاصة القضايا املتعلقة حبقوق املرأة ونظرة اتمع للمرأة  %28.16وذلك بنسبة  بالقضايا األخرى

 اخل...األسري و التحرش 

بعد  املرتبة الثانية يفالقضايا الدينية  ترتيب جلدولالنسب والتكرارات الواردة يف امن خالل  أيضا ونالحظ       
ضمن  األوىلالتناول مبختلف مواضيعها، فاحتلت مواضيع احلجاب والسفور املرتبة  حيثمن  القضايا االجتماعية

املفاهيم ب واضيع املتعلقةاملقضايا وال إىل إضافةاملواضيع املطروحة،  إمجايلمن  %11.11هذا التصنيف بنسبة 
، وكانت هذه املواضيع عبارة عن نقد مباشر وغري مباشر للباس %03.07 بنسبةئة عن الدين واحلياة اخلاط

 إىلوالتطرق أحكام املرياث،  إىل إضافة، ريةعتباره نوعا من تقييد احلوالنقاب، وا كاحلجابللمرأة  اإلسالمي
فكر وتوجه هذه الصفحات  يع معاداة، كما بدا يف جل هذه املواضالشأن املتعلقة ذا اإلسالميأحكام الدين 

واألحاديث النبوية خبصوص املرأة وطعنها وتصوير  القرآنيةوالنصوص  اإلسالميةلتعاليم واألحكام الدينية ل املدروسة
ساخرة ومقللة من  - يف أغلبها –واضطهاد، وكانت هذه املنشورات  إذالل ة الدين اإلسالمي للمرأة على أنهنظر

  .اإلسالمشأن تعاليم 

  
                                                             

العنصر اخلاص لإلطالع أكثر على فكر التيار الليربايل ومطالبه ميكن الرجوع للفصل النظري الرابع املتعلق باحلركة النسوية ووسائل اإلعالم اجلديد،  - 1
  .سويةباجتاهات وتيارات احلركة الن

، دراسة حتليلية لعينة من صفحات الفيسبوك، ورقة حبثية أطر التناول اإلعالمي لقضايا املرأة عرب شبكات التواصل االجتماعينارميان حداد،  - 2
  .2018ي ما 3،4مقدمة ضمن فعاليات املؤمتر الدويل السنوي السابع والعشرون حول اخلدمة االجتماعية وقضايا املرأة، جامعة الفيوم، مصر، 
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إن هذا الرتوع إىل احلديث جبرأة عن التعاليم الدينية أو عن بعض من مظاهرها، مل يكن مفاجئا وال غريبا عن       
تيار فكري وفلسفي كتيار النسوية الذي دائما ما كان يقف يف مقام الداعي إىل التحرر من قيود األديان اليت 

ا إىل اهلامش وإعطاء الرجل حمورية املقام ومركزية حسب أغلب مفكريها مل تقدم للمرأة شيئا سوى زحزحته
القيادة، ورغم أن هذه الصفحات حمل الدراسة حاولت أن تبدي اهتمامها بالواقع االجتماعي والتقليل من 

االجتماعي ومؤشراته مواجهات قد تكون صادمة مع الدين إال انه ليس من الصعب مالحظة مدى تشابك 
  ديين خاصة يف جمتمعات كاتمعات العربية اإلسالميةاملذكورة أعاله باملوضوع ال

 بعد القضايا االجتماعية والدينية التناولو حيث الطرحأما القضايا االقتصادية فجاءت يف املركز الثالث من        
 %8.75ضمن منشورات الصفحات حمل الدراسة، ومن بني املواضيع االقتصادية املطروحة عمل املرأة بنسبة 

تشجيع للمرأة على ضرورة القيام مبختلف ، وكانت هذه املنشورات عبارة عن %1.65ة املعيلة بنسبة واملرأ
تسمح هلا بالقيام بأي عمل مهما  إمكاناتمناذج تصور املرأة على أا قوية عقال وجسدا وهلا  إعطاءاألعمال مع 

  .ومسئولةكانت طبيعته، واحتالل مراكز قيادية 

 %05.20بنسبة " املرأة واملشاركة السياسية"السياسية مبختلف مواضيعها بداية مبوضوع  مث جاءت القضايا      
وأمهية ، وأبرزت هذه املواضيع تقلد املرأة للمناصب السياسية %2.36بنسبة " دور املرأة يف احلياة السياسية"و

لس احمللية والوطنية وغريها من تواجدها يف احلكومات والنشاطات احلزبية ومشاركتها يف االنتخابات وخمتلف اا
املروج هلا يف اتمعات  القضايا السياسية اليت حتاول من خالل جعل صورة للمرأة خمتلفة عن الصورة النمطية

  .العربية
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توزيع تكرارات ونسب القضايا واملواضيع املطروحة يف صفحات النسوية حسب كل ): 12(اجلدول رقم 
 صفحة

  طبيعة 
  واضيع املطروحةالقضايا وامل

  منظمة املرأة العربية  ثوري  النسوية
  %  ت  %  ت %  ت

عية
تما

 اج
ضيع

موا
ا و

ضاي
ق

  

  -  -  %01.77  03 %01.81  03  وضع املرأة داخل البيت
  %04.54  04  %14.79  25  %16.86  28  املساواة بني اجلنسني

  -  -  %03.55  06  -  -  الطالق واخللع
  -  -  -  -  -  -  العنف األسري

  -  -  %03.55  06  %01.81  03  )الضرب(اء اجلسدي االعتد
  -  -  %01.77  03  %04.21  07  العنف النفسي
  -  -  %01.77  03  %02.40  04  العنف اللفظي
  -  -  %03.55  06  -  -  تعدد الزوجات
  -  -  -  -  %02.40  04  زواج القاصرات

  -  -  %03.55  06  %01.81  03  العنوسة
  %07.95  07  %16.57  28  %16.26  27  حقوق املرأة

  -  -  %03.55  06  %07.22  12  التحرش اجلنسي
  -  -  %05.32  09  %04.82  08  االغتصاب
  -  -  -  -  -  -  زنا احملارم

  %03.40  03  -  -  %04.82  08  الزواج املدين
  -  -  %01.77  03  -  -  اخلتان

  -  -  %01.77  03  %02.40  04  القتل واخلطف
  -  -  %03.55  06  -  -  هتك العرض

  -  -  %04.14  07  %06.62 11  اخرى

سية
سيا

يع 
اض

ومو
ايا 

قض
  

  02.27%  02  -  -  -  -  متثيل املرأة يف جمالس نيابية
  -  -  -  -  -  -  متثيل املرأة يف األحزاب
  -  -  -  -  -  -  متثيل املرأة يف النقابات

  %02.27  02  -  -  -  -  متثيل املرأة يف االس احمللية
  -  -  -  -  -  -  متثيل املرأة يف الربملان

  %03.40  03  -  -  -  -  الترشح الس الشعب
  %02.27  02  -  -  -  -  حقوق املرأة يف الدستور
  %22.72  20  -  -  %01.20  02  املرأة واملشاركة السياسية

  %06.82  06  -  -  -  -  تويل املرأة للمناصب السياسية العليا
  -  -  -  -  -  -  املشاركة لوقفات احتجاجية

  %04.54  04  -  -  -  -  املشاركة يف االنتخابات
  %11.36  10  -  -  -  -  دور املرأة يف احلياة السياسية
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خمتلف القضايا واملواضيع املطروحة يف كل صفحة من صفحات  توزيع نسب )12(اجلدول رقم  يعكس     
أين  ،وسة يف طرح القضاياأولويات الصفحات املدرويتضح من خالل نتائجه اختالف  .النسوية موضوع الدراسة

بالقضايا واملواضيع االجتماعية اليت ختص املرأة يف حني توجهت صفحة  لالهتمام" وثوريالنسوية "اجتهت صفحيت 
  . لتسليط الضوء على القضايا السياسية بالدرجة األوىل" منظمة املرأة العربية"

  نسويةال"فالنسبة للقضايا واملواضيع املطروحة يف صفحة."  

، فقد احتلت القضايا االجتماعية املرتبة األوىل ضمن منشوراا، ومن بني املواضيع االجتماعية املطروحة      
 اإلمجايلن العدد مو كأعلى نسبة يف هذا التصنيف، %16.86املساواة بني اجلنسني بنسبة  االهتمام بطرح قضية

ضرورة املساواة بني املرأة والرجل يف ل تدعوامنشورات عن عبارة  يف عمومها، للمواضيع، وكانت هذه املواضيع
 مناذج يستشهدون ا يف الدول الغربية، باستخدام الوطن العريب يف كافة جماالت احلياة وحىت يف األشغال املرتلية

ومن أمثلة ذلك املنشور الذي قدمته الصفحة ونقتبس  الثورة على كافة أشكال التمييز بني اجلنسني، إىلوالدعوة 
الشارع لالحتجاج ورفض  إىل األيسلندياتسنة على خروج النساء  43صادف تاريخ أمس مرور " :يلي ام منه

اليوم املرتبة األوىل يف املساواة بني اجلنسني يف  أيسلنداالعمل يف املرتل وطهي الطعام ورعاية األطفال، وحتتل 
بأمثلة ومناذج ملقارنة بالنساء الغربيات واستمالتها املرأة العربية ووضعها يف سياق ا يف حماولة جلذب انتباه ،"العامل

ملرأة يف كافة مناحي انني تفرض املساواة بني الرجل واواقعية، حىت تتشكل هلا الدافعية بضرورة املطالبة بسن قو
، وكانت هذه %16.26مث جاء موضوع حقوق املرأة يف املرتبة الثانية ضمن هذا التصنيف بنسبة  ،احلياة

ينية
ع د

ضي
موا

  

  -  -  -  -  %02.40  04  املرأة يف االسالم والتحرر
  -  -  -  -  %01.81  03  الدين ووعي املرأة باحلجاب

  -  -  %05.32  09  %02.40  04  املفاهيم اخلاطئة عن الدين واحلياة
  -  -  -  -  -  -  الدين يف عمل املرأة

  -  -  %25.44  43  %02.40  04  فوراحلجاب والس
  -  -  %01.77  03  -  -  مرياث املرأة
  -  -  -  -  -  -  نفقة الزوجة

قضايا 
ومواضيع 
 اقتصادية

  %02.27  02  -  -  %01.81  03  مشاركة املرأة يف ميزانية األسرة
  %02.27  02  %01.77  03  %01.20  02  املرأة املعيلة
  %03.40  03  -  -  %01.81  03  بطالة املرأة
  %20.45  18  -  -  %11.44  19  عمل املرأة

  %100  88  %100  169  %100  166  اموع
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ضرورة حتصيل املرأة العربية لكافة حقوقها متاما مثل املرأة الغربية والدعوة ل دعوة وحتفيزعبارة عن  أيضا املنشورات
لتأيت باقي القضايا االجتماعية  .هاوحتصيل واحلقوق بذل تضحيات والقيام بثورات يف سبيل حتقيق هذه املطالب إىل

مثل التحرش اجلنسي بنسبة ول عرب صفحة النسوية التنايل وبنسب متقاربة من حيث الطرح وعلى التوا األخرى
عموما يف  وكانت هذه املواضيع %2.40، والقتل واخلطف بنسبة %4.82واالغتصاب بنسبة  7.22%
سرد لواقع هذه الظواهر يف اتمعات العربية بإحصائيات خمتلفة ومناذج حية تعرضت ملثل هذه  عبارة عن طرحها

 .العنيفة ضد النساء يف العامل العريب والظواهر وس اخلطر بشأن هذه السلوكاتدق ناقلضرورة  دعوةو القضايا،
عاما كضحية  60سنوات متوت نزيفا ليلة زفافها من رجل يبلغ من العمر  8كسرد قصة طفلة تبلغ من العمر 

جلنسي واملطالبة بضرورة احلد من هذه الظاهرة يف جمتمعاتنا، وطرح مشكلة التحرش ا لزواج القاصرات مثال
االغتصاب واالستشهاد بإحصائيات مل النساء الاليت يتعرضن ملثل هذه السلوكيات يوميا يف دولنا وحاالت 
  اخل....أو وليا أخابل الرجال سواء كان زوجا أو إضافة للنساء الاليت تتعرضن للعنف اجلسدي يوميا منقالعربية، 

الثانية حسب نتائج اجلدول، واحتلت مواضيع ادية يف املرتبة وبعد القضايا االجتماعية جاءت القضايا االقتص     
، من إمجايل القضايا املطروحة %11.44من حيث التناول ضمن هذا الصنف بنسبة  األوىلعمل املرأة املرتبة 

ووظائف راقية كاملرأة الرئيسة مناذج لنساء يف مناصب قيادية  اليت تقدماملنشورات  وجتسدت هذه املواضيع يف
 من املواضيع اليت تقدم صورة جديدة للمرأة العربية يف عصر االنفتاح وغريها ،زيرة والطبيبة واملهندسةوالو

اليت لطاملا روجت هلا وسائل اإلعالم  العربية واالقتصادي، يف حماولة لكسر الصورة النمطية للمرأةاإلعالمي 
كانت جتسد املرأة بصورة املاكثة بالبيت املربية  مسلسالا وأفالمها أين التقليدية سابقا من خالل براجمها وحىت

على  "صفحة النسوية"اليت دأبت  هذه املنشورات أمثلةومن  املهتمة بشؤون الطبخ والتنظيف فقط،و لألطفال
الطبيبات يف بلدان  أوائلطبيبات حتدين العراقيل ودرسن الطب وأصبحن من  أمساءالئحة تضم " ما يليتقدميها 

مشاركة املرأة يف ميزانية العائلة، املرأة بنسبة ضئيلة وهي  أخرىاولت الصفحة مواضيع اقتصادية ، كما تن..."
 .من إمجايل القضايا املطروحة كافة %1.81بنسب مل تتعدى  املعيلة، وبطالة املرأة

، ومنها التقدمييف الطرح و" صفحة النسوية"يف الترتيب الثالث من أولويات قضايا  مث جاءت القضايا الدينية      
والتحرر، احلجاب والسفور، املفاهيم اخلاطئة عن الدين واحلياة، بالنسبة ذاا وهي  اإلسالممواضيع املرأة يف 

واملواضيع يف  القضايا هذه جتسدتو، %01.81الدين ووعي املرأة باحلجاب بنسبة  تليها قضية، 2.40%
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وساخرة من كالم األئمة  مظاهره مثل احلجاب والنقاب،و اإلسالميناقدة لتعاليم الدين  منشورات جمملها يف
  .والدعاة

وبرزت يف موضوع املرأة  يف هذه الصفحة، القضايا السياسية يف املرتبة األخرية من حيث التناول لتبقى      
املرأة مراكز  لتقلد، وكانت هذه املنشورات عبارة عن تأييد %1.20واملشاركة السياسية بنسبة ضئيلة هي 

  .مثل الوزارة والرئاسة مبا تتمتع به من صفات تؤهلها هلذه املناصب عالية، سيةسيا

 ثوري"املطروحة يف صفحة  أما ما يتعلق بأولويات القضايا."  

املطروحة يف من جمموع القضايا  األوىلالقضايا االجتماعية املرتبة  أيضا احتلت "صفحة النسوية"فعلى غرار      
معادية  ، وكانت عبارة عن منشورات%16.57بنسبة  أوالواضيع حقوق املرأة موتصدرا ، "ثوري"صفحة 

ع على ضرورة الثورة على العادات والتقاليد وسلطة يتشجالو ،يف الطرحمن اجلرأة  بنوعلسلطة الرجل والذكورة 
للرجل ليست الطاعة " ، ومن أمثلة هذه املنشورات ما يلييف حد ذاته والتبعية للرجل واألبوة واألخوة األسرة

   ."احلر ال يطيع، بل يناقش اإلنسانفضيلة بل رذيلة، الطاعة صفة العبيد، 

وكانت هذه  %14.76مواضيع املساواة بني اجلنسني بنسبة  يف املرتبة الثانية من القضايا االجتماعية، تلتها     
منشورات  إليهمثل ما دعت اجبات يف احلقوق والو املرأة والرجلاملساواة بني  ضرورة إىلنشورات أيضا تدعوا امل

، مث مواضيع  %5.32يف منشوراا مواضيع االغتصاب بنسبة  "صفحة ثوري"كما تناولت ، صفحة النسوية متاما
يف التفاتة منها بتقدمي حقائق ، %3.55 قدرت بـالطالق واخللع، التعدد، االعتداء اجلسدي بنسب متساوية 

وحماولة  ،املرأة يف الدول العربية واتمعات ملعاناة اجلهات املعنية واألفراد وإحصائيات لشد انتباه وأمثلة واقعية
معها لنصرة النساء ضد االضطهاد االجتماعي ورفع شعارات تطالب بسن  واملتفاعلنياستمالة متابعي الصفحة 

 .قوانني ردعية للحد من كافة أشكال العنف ضدهن

عرب منشورات صفحة  من حيث الطرح و التناول اضيعها يف املرتبة الثانيةجاءت القضايا الدينية مبختلف مومث       
مواضيع تليها  %5.32واحتلت فيها مواضيع املفاهيم اخلاطئة عن الدين واحلياة املرتبة األوىل بنسبة ، "ثوري"

 واضيعمث م ،"النسوية"صفحة لنسب املواضيع الدينية يف  مقاربة، وهي نسب %25.44احلجاب والسفور بنسبة 
تطالب باستبدال قانون املرياث يف الدول العربية املستمد من منشورات  وجتسدت يف %1.77 بنسبةمرياث املرأة 

غري  اإلسالميوترفض التقسيم  املرياثالشريعة االسالمية بقوانني وضعية تضمن املساواة بني اجلنسني يف مقدار 
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لن أجرب : ما يلي" ثوري"ة املنشورات الدينية يف صفحة ، ومن أمثل)األنثينيللذكر مثل حظ ( -حسبها–العادل 
أطفايل على أي دين، ولن أفرض على ابنيت احلجاب والسواد، ولن أحرمهم من لذة السؤال وحرية االعتقاد، ولن 

  ".لن امسح لنفسي بأن أخطف طفولتهموأجدادي من طقوس،  بائيآأقمع طفولتهم بسبب ما ورثته من 

 ايف منشورا بنسب ضئيلةاالقتصادية  الل النسب املتعلقة بالصفحة تناوهلا للقضاياويتضح أيضا من خ     
القضايا السياسية يف  إطالقا، فيما مل ترد %1.77بنسبة " املرأة املعيلة"حول هذه املواضيع يف جمملها وكانت 

  .منشورات هذه الصفحة

 يةمنظمة املرأة العرب"صفحة  خبصوص القضايا املتناولة عرب أما."  

املرتبة األوىل من حيث أنواع القضايا  يفالقضايا السياسية ترتبت " ثوري"و" نسويةال"على عكس صفحيت ف        
أول املواضيع وأكثرها  %22.72 بنسبةمواضيع املرأة واملشاركة السياسية ا، وجاءت املطروحة يف منشورا

السياسة العامة تعكس  منظمة املرأة العربية،ار أن صفحة نتيجة منطقية باعتب يف نظر الباحثة هيو اهتماما وطرحا،
من خالل دعم املشاركة السياسية للمرأة  من أهدافهامنذ تأسيسها واليت للمنظمة الفعلية على أرض الواقع، 

كأفراد هلم حرية  واملشاركة يف االنتخابات ،كأعضاء فاعالت مشاركة العنصر النسوي يف األحزاب واحلكومات
منظمة املرأة العربية ": املنشور التايلنقتبس صفحة ال، ومن بني املنشورات السياسية يف واإلدالء باألصوات االختيار

تنظم الدورة التدريبية املتخصصة للسيدات يف جمال مراقبة االنتخابات دف اكتساب جمموعة متميزة من 
 ".هم طبيعة اتمعات العربيةبشكل مهين حمترف يفاملتدربات يف مراقبة االنتخابات الدميقراطية 

وفيها موضوع  ،بعدها القضايا االقتصادية يف املرتبة الثانية من حيث التناول يف منشورات الصفحةلتأيت        
بنسبة  يف الترتيب الثاين بطالة املرأةيليه مواضيع  ،%20.45بنسبة  يف الترتيب األول يف هذا التصنيف عمل املرأة

 بالدرجة الثانية من األمهية قضايا االقتصاديةلل يعترب تناول الصفحةو لقضايا املطروحة عامة،من إمجايل ا ،3.40%
من ا كفرد وكمواطنة ااملرأة وبناء قدر إمكاناتتنمية  إىلدف  إذ ،أيضا من بني سياسات املنظمة األساسية

وعلى املشاركة يف اختاذ كافة  ويف ميادين العمل واألعمال اتمع،املسامهة بدور فعال يف مؤسسات  أجل
نظمت مجعية :   "ما يلي نقتبس القرارات، ومن أمثلة املنشورات اليت تتضمن القضايا االقتصادية يف الصفحة

العدالة اتمعية للملكة اهلامشية األردنية لقاء تشاوريا ضمن املشروع الوطين حول متكني املرأة األردنية مبشاركة 
ع لذي رعى اللقاء أن احملافظة تتمتا "مأمون اللوزي"يف احملافظة، وقال حمافظ جرش  اجيةاإلنتممثلي اجلمعيات 
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أمهية دور املرأة يف دفع العجلة  إىلميزة على مستوى اململكة السيما الزراعية والسياحية، مشريا  إنتاجية بإمكانات
  ."واالقتصادية يف اتمع اإلنتاجية

وترتبت بنسب ، تماعية يف الترتيب الثالث بعد القضايا السياسية واالقتصاديةيف حني جاءت القضايا االج       
املساواة بني اجلنسني بنسبة ، تليها مواضيع  % 7.95 بنسبة" حقوق املرأة"واضيع مب بتفاوت طفيف بدأ

منشورات تعكس التغطية  جتسدت هذه املواضيع والقضايا يفو %3.40الزواج املدين بنسبة ، مث 4.54%
ألنشطة املنظمة يف هذا اال من مؤمترات وملتقيات وأيام دراسية ودورات تدريبية ومن أمثلة هذه  خباريةاإل

ن مؤمتر تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل الذي مت افتتاح فعاليات النسخة الثانية م" :نقتبس املنشور التايل املنشورات
برونيل الربيطانية، وذكر أمني عام جملس التعليم العايل الدكتور  تنظمه اجلامعة األهلية باملنامة بالتعاون مع جامعة

عبد الغين الشويخ بأن اهتمام املؤمتر بتكافؤ الفرص بني املرأة والرجل يأيت ضمن أولويات وزارة التربية والتعليم 
  ".وجملس التعليم العايل

القضايا الدينية مبختلف  إطالقا انشورانتائج اجلدول بأن الصفحة مل تتناول ضمن م خالل هذا ونالحظ من      
ملنظمة حكومية ال جيدر ا اخلوض يف أي موضوع  ممثلة باعتبار أن الصفحة رمسية وهي نتيجة منطقيةمواضيعها، 

النسوية "صفحيت ديين ملا هلذا النوع من املواضيع من حساسية وقداسة لدى خمتلف الشعوب العربية، على عكس 
  .لقضايا الدينية من صلب اهتمامها بأسلوب ناقد وطاعن وساخر كما ذكرنا ذلك من قبلاليت جعلت ا "وثوري

حسب كل صفحة واستنادا لألرقام  ملتناولةانطالقا مما سبق طرحه خبصوص أولويات القضايا ا        
مسية ممثلة يف بني صفحات النسوية الر االختالفيتضح جليا يف فئة املواضيع وجه  واإلحصاءات الواردة يف اجلدول

من حيث التوجه  "النسوية وثوري"والصفحات الغري الرمسية ممثلة يف صفحيت " صفحة منظمة املرأة العربية"
لطرح خمتلف القضايا االجتماعية بالدرجة  -صفحة النسوية وثوري – األخريةالفكري، حيث توجهت هذه 

العنف جبميع أنواعه، واالضطهاد، وزواج القاصرات، من  من وحي الواقع الذي يعكس معاناة املرأة العربية األوىل
بنوع  ،ناطقامل من واالغتصاب، والتحرش والعديد من القضايا اليت تترجم مأساة املرأة العربية حلد اليوم يف العديد

 اخلوفقوانني اخلضوع و التمثيل واالستشهاد، وقوة يف رفع الشعارات املعادية لكافةمن اجلرأة يف الطرح و
يف حماولة الستمالة اجلمهور حنو حركة من التغيري  طة الذكورية، وسيطرة العادات والتقاليد وحكم الدين،السلو

أا ال  حبكمعامل من عوامل تقييد احلرية يف التعبري  وأياألصعدة، حبرية تامة بعيدا عن الرقابة والسلطة على مجيع 
، يف 1سارة إمساعيل حسنالباحثة  إليهمبا توصلت على هذه النتيجة  االستداللمتثل أي جهة رمسية وميكن 

                                                             
  .مرجع سبق ذكره، قضايا املرأة يف املدونات االلكترونية، دراسة حتليلهسارة إمساعيل حسن،  - 1
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أن املدونات تركز على القضايا االجتماعية بالدرجة األوىل بنسبة  ،ة يف املدونات االلكترونيةدراستها قضايا املرأ
عنف ضد املرأة وقضايا عمل املرأة، حبكم مساحة احلرية يف تناول المتثلت تلك القضايا يف الزواج وو % 30.6

 قضايا العنفمن تصدر  1جنالء اجلعفريالباحثة  إليهإضافة ملا توصلت ، ضيع عرب املدونات أيضا بعيدا عن الرقابةاملوا
مة القضايا اليت مت طرحها ومعاجلتها يف صفحات الفيسبوك مقد %46.6 بنسبة  )التحرش واالغتصاب(
  .التحليلة اليت قامت ا املدونات عينة الدراسةو

 واالقتصادية ممثلة للصفحات الرمسية لتناول القضايا السياسة" منظمة املرأة العربية"هت صفحة يف حني توج       
كعنصر  املؤسساتأن تلعبه املرأة يف اتمع واملتعلقة بتمكني املرأة يف حماولة لإلشارة للدور الفعال الذي ميكن 

ة على حتقيقها بنوع من اجلدية يف الطرح بعيدا القائم وأهدافهافعال مثله مثل الرجل يف ترمجة لسياستها العملية 
  .سيطرة اجلهات التابعة هلاأن تثري اجلدل نتيجة املراقبة وعن القضايا اليت من شأا 

  ن والشخصيات احملورية يف منشورات ومضامني صفحات النسوية عينة الدراسةالفاعلو): 13(اجلدول رقم 

                                                             
  مرجع سبق ذكره، اطر تقدمي قضايا املرأة يف اإلعالم اجلديد و عالقتها باجتاهات اجلمهور إزاء هذه القضاياجنالء جعفر عبد الوهاب جعفر،  - 1

  تقسيم
  الفاعلني والشخصيات احملورية

  عامو
  %  ت

  
س

اجلن
ب 

حس
  

 %38.87  124  ذكور

راد
أف

  
  %61.14  195  إناث

  %100 319  اموع

سن
ب ال

حس
  

  %10.03  32  أطفال
  %73.66  235  شباب
  %16.30  52  كهول
  %00.00  00  عجائز
  %100 319  اموع

ب 
حس

هرة
الش

  

  %71.78  229  عاديني
  %28.21  90  مشهورين
  %100  319  اموع

  مؤسسات

  %19.65  23  مجعيات اتمع املدين
  %48.71  57  منظمات ومجعيات نسوية

  %31.62  37  احلكومات
  %100 117  اموع
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سب الفاعلني والشخصيات احملورية يف منشورات ومضامني تكرارات ون إمجايل) 13(اجلدول رقم يوضح        
احملركني األساسيني يف املضمون من أفراد أو هيئات أو  اليت تعكس وجتسدصفحات النسوية حمل الدراسة، 

وقد قامت الباحثة بتقسيم الفاعلني يف  ،التدوينات عينة الدراسةاملنشورات واليت تصنع احلدث يف  ،منظمات
منهما فئات فرعية  ، تتضمن كل فئةحمل الدراسة اىل فئتني رئيسيتني مها األفراد واملؤسسات مضامني الصفحات

  .أخرى مبا خيدم موضوع الدراسة

كانت أكثر ظهورا من فئة املؤسسات،  يف املنشورات، فئة األفراد كفاعلني رئيسيني أننتائج اجلدول  وتبني      
واستنادا لنتائج اجلداول السابقة  .%26.83ملؤسسات الفاعلة فيما كانت نسبة ا %73.16 وقدرت نسبتها بـ

حيث  ،أبعد احلدود إىلفإن غالبية نسبة األفراد كفاعلني وشخصيات حمورية يف منشورات الصفحات منطقية 
اليت االجتماعية والسياسية بنسبة عالية واملواضيع املطروحة من قبل الصفحات معاجلتها للقضايا  الحظنا من خالل

وفيما يلي تفصيل يف نتائج الفاعلني حسب  .األفراد يف جمملهامواضيع تدور أحداثها حول ناول يف معظمها تت
  :النسب الواردة يف اجلدول

الشخصيات احملورية يف مضامني الصفحات احملللة، بتقسيماا الثالثة رت فئة األفراد قائمة الفاعلني وتصد      
يف منشورات الصفحات أكثر بكثري من  ت نسبة ظهور اإلناث كفاعلنيفكان ،"الشهرة اجلنس، السن،"حسب 
وقد تعود هذه النسبة ، % 38.87، يف حني جاءت نسبة الذكور%61.14 حيث قدرت نسبتهن ،الذكور

وتعاجل قضايا نسوية وذات عالقة باملرأة  كون الصفحات نسوية وموجهة لرفع وعي النساء العربيات لواقعهن
حسب تقسيم  فمن الطبيعي أن تكون فئة االناث أيضا كشخصيات فاعلة أكثر من فئة الذكور ،بالدرجة األوىل

  .النوع

املرتبة األوىل بنسبة  يف فئة الشباب جاءتلسن، فقد للشخصيات الفاعلة حسب تقسيم ا بالنسبةأما      
، فيما كانت %10.03 بنسبة األطفالفئة مث  %16.30واملقدرة بـ وبفارق كبري عن فئة الكهول 73.66%

من خالل نتائج اجلداول  إليههذه النتيجة متوافقة مع سبق التوصل  أن إىلوميكن اإلشارة  نسبة العجائز منعدمة،
اليت كانت تطرح يف عمومها جتارب و من الصفحات للكثري من املنشورات املقتبسة حيث سبق وتعرضناالسابقة 

  
  اموع اإلمجايل

  %73.16  319  األفراد الفاعلني
  %26.83  117  املؤسسات الفاعلة

  %100  436  اموع  
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األحسن م ورفع شعارات لضرورة املضي حنو  لالحتذاءع ناجحني كداف يف مرحلة الشباب ومناذج عن أشخاص
، الواجب تغريه التهميش كنماذج لواقع حال اتمعات العربيةمثلة عن أشخاص يعانون من القهر وأو أ ،من جهة

وضحايا  األولياءالعنف وطالق األطفال من التشرد واملواضيع اليت تطرح معاناة  إىل، إضافة أخرىمن جهة 
فيها الشخصيات  األطفالوضحايا اخلتان وزواج القاصرات وغريه من املواضيع اليت جتسد  ،لغري الشرعيا اإلجناب
وبالتايل فربوز هذه النسب للفاعلني حسب تقسيم السن متجانسة مع توصلنا إليه سابقا من نتائج ومنطقية  احملورية

  .إىل أبعد احلدود

 %71.78ن األفراد الفاعلون العاديون األكثر ظهورا بنسبة لشهرة فقد كاأما تقسيم الفاعلني حبسب ا      
وميكن تفسري هذه النتيجة كون الصفحات خاصة  .%28.21 قدرت نسبتهم بـمقارنة مع املشهورين الذين 

بعيدا عن جماالت املشاهري وسياقام احلياتية  باملرأة من واقع احلياة االجتماعيةبتقدمي ومعاجلة قضايا خاصة 
   .املختلفة

فئة  فقد ترتبت اجلزئية، كفاعل يف مضامني صفحات النسوية املدروسة بتقسيماا وفيما يتعلق بفئة املؤسسات     
وظهور هذا النوع من املؤسسات يف  ،%48.71املرتبة األوىل بنسبة يف " املنظمات واجلمعيات النسوية"

خاصة يف املنشورات اليت تتضمن عي رئيسي هو أمر منطقي وطبي كفاعلمنشورات الصفحات حمل الدراسة 
الدفاع عن حقوقها والنهوض بقضاياها على السبيل و الرقي باملرأة سبيل هذه املنظمات يف وممارسات نشاطات

وكسر القاعدة الذات النسوية يف اتمعات  إلثباتكمنفذ  نشر الفكر النسويالداخلي واخلارجي والعمل على 
احلكومات  يليها متركز فئة ، هذه األخرية إليهاخمتلف األهداف اليت تسعى ايل حتقيق بالتو النمطية املتعارف عليها،

يات حمورية يف جمموع كشخص .%19.65مجعيات اتمع املدين بنسبة مث  يف املرتبة الثانية، %31.62بنسبة 
 احلكوميةة اهليئات القائمني عليها مبخاطبول من خالهلا الصفحات ومسرييها واملنشورات اليت حتاالتدوينات و

لبعض الظواهر السلبية والسلوكات اخلطرية اليت حتدث للمرأة يف اتمع وضرورة سن  االلتفاتةاخلاصة لضرورة 
ورية من جهة أو اإلشارة فيها كفاعلني وشخصيات حم األخريةفتتجسد هذه  ،منها املرأةالقوانني الردعية ومحاية 

  . فيها ملدين بشأن املرأة يف اتمع ومكانتها ومشاركتهااتمع اوقرارات احلكومات و ألنشطة
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ن والشخصيات احملورية يف منشورات ومضامني صفحات توزيع تكرارات ونسب الفاعلو): 14(اجلدول رقم 
  النسوية حسب كل صفحة

  
ونسب أنواع الفاعلني الرئيسيني والشخصيات احملورية يف كل  تتكرارا توزيع )14(اجلدول رقم ميثل        

طفيف أيضا  اختالفويتضح من خالل األرقام الواردة يف اجلدول وجود  .صفحة من الصفحات حمل الدراسة
 أساسني بنسب  الصفحات املدروسة أين تركز ظهور األفراد كفاعلنيفيما خيص طبيعة الشخصيات الفاعلة يف

حموري يف يف حني جاءت نسبة ظهور املؤسسات كفاعل " النسوية وثوري"أعلى من املؤسسات يف صفحيت 
كما يتضح أيضا  يف اموع اإلمجايل لنتائج اجلدول،أكثر من األفراد " منظمة املرأة العربية"منشورات صفحة 

  تقسيم
  الفاعلني والشخصيات احملورية

  منظمة املرأة العربية  ثوري  النسوية
  %  ت  %  ت %  ت

  

 اجل
سب

ح
س

ن
  

  %15.78  06  %38.92  58 %45.45  60  ذكور

راد
أف

  

  %84.21  32  %61.07  91  %54.54  72  إناث
  %100 38  %100 149  %100 132  اموع

سن
ب ال

حس
  

  -  -  -  -  %24.24  32  أطفال
  %76.31  29  %100  149  %43.18  57  شباب
  %23.68  09  -  -  %32.57  43  كهول
  -  -  -  -  -  -  عجائز
  %100 38  %100 149  %100 132  اموع

ب 
حس

هرة
الش

  

  %18.42  07  %81.87  122  %75.75  100  عاديني
  %81.57  31  %18.12  27  %24.24  32  مشهورين
  %100 38  %100 149  %100 132  اموع

  مؤسسات

  %19.04  12  %20.00  03  %20.51  08  مجعيات اتمع املدين
  %61.90  39  %40.00  06  %30.76  12  منظمات ومجعيات نسوية

  %19.04  12  %40.00  06  %48.71  19  احلكومات
  %100 63  %100 15  %100 39  اموع

  %37.62  38  %90.85  149  %77.19  132  األفراد الفاعلني  
  %62.37  63   %09.14   15  %22.80  39  املؤسسات الفاعلة  اموع اإلمجايل

  %100  101  %100  164  %100  171  اموع  
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وفيما يلي نقدم النسب املتعلقة بتقسيم الفئات  خبصوص تفصيالت النسيبتوجه الصفحات الثالثة حنو التوافق 
  :نتائج الشخصيات الفاعلة لكل صفحة مفصلة

  صفحة النسويةللفاعلني يف ممنشورات فبالنسبة.  
كانت أكرب  "السن، اجلنس، الشهرة"باختالف تقسيمام فتوضح نتائج اجلدول بان نسبة األفراد الفاعلني        

 %77.19 :األفراد مقدرة بـنسبة  جاءت، حيث يف منشورات الصفحة تصنيفاابمن نسبة املؤسسات الفاعلة 
ذلك من خالل الصفحة باألفراد أكثر من املؤسسات و، أين اتضح توجه اهتمام %22.80 ونسبة املؤسسات متثل

ة فترة لنمطية النشر طيل مالحظتناوهو ما ملسناه فعال أثناء  إبرازهم كشخصيات حمورية وفاعلة يف منشوراا
ا يف اجلداول السابقة واليت كانت تدور يف جمملها للحديث حول  لالستشهادالتحليل واستنادا للنصوص املقتبسة 

  .أكثر من املؤسسات بعينهم أشخاص
من حيث الظهور  األوىلكما يتضح أيضا من خالل النسب الواردة يف اجلدول متركز اإلناث يف الدرجة     

حسب تصنيف  %45.45، يليها ظهور الذكور بنسبة %54.54بنسبة يع الصفحة كشخصيات فاعلة يف مواض
يكون  أنكون الصفحة نسوية وموجهة بدرجة أوىل للنساء فمن املنطقي  السن يف فئة األفراد، وهي نتيجة حتمية

لفاعلني كشخصيات فاعلة يف منشوراا أكرب من الذكور، ومن بني منشورات الصفحة اليت تربز األفراد ا اإلناث
كلري "ستصبح الدكتورة  اجلماعية تصبح أول جراحة، الناجية من اإلبادة" :نقتبس املنشور التايل اإلناث

اجلماعية يف رواندا، اجلراحة العصبية األوىل والوحيدة يف البلد  اإلبادةت من ، وهي طبيبة شابة جن"كاريكزي
بلدها األم  إىليف برنامج جراحة الدماغ املتقدم، وستعود  "تورونتو الغريب"اإلفريقي، حيث تدربت يف مستشفى 

  ".كأول جراحة عصبية
الفئة العمرية يف منشورات صفحة النسوية، فقد بالتصنيف الثاين لألفراد الفاعلني حسب  فيما يتعلقأما        

األطفال مث ، %32.57سبة الكهول يف املرتبة الثانية بن يليهم، %43.18املرتبة األوىل بنسبة يف  الشباب متركز
وميكن تفسري هذه النتيجة كون معظم القائمني على  ،متاما منعدمة ، فيما كانت نسبة العجائز%24.24بنسبة 

 املنشورات اليت متحور فيها ومن أمثلة يستهدفون نشر املواضيع اخلاصة بفئتهم الصفحة ومسرييها من فئة الشباب
 27وهي سيدة أفغانية ذات  فرخندة ملكزادة الشابة" :نقتبس املنشور التايل الشباب جمسدين يف األفراد الفاعلني

ة من االحتجاجات العارمة يف البالد ساعدت يف جذب االنتباه مما أثار موج 2015 كابول سنة سنة مت اغتياهلا يف
اد الفاعلني الكهول، ومن أمثلة منشورات الصفحة اليت تربز األفر ."من العنف واالضطهاد قوق املرأةحل الدعوة حنو
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تعرضت للحرق مبادة كيميائية على يد زوجها مما أحرق وجهها " مسية مهري"تدعى  إيرانية أممنشور يروي قصة 
  .وأذهب بصرها

أكثر من " يةصفحة النسو"كما يتضح أيضا غلبة ظهور األفراد العادين كفاعلني يف منشورات ومضامني      
لألفراد، حيث قدرت نسبة الفاعلني العادين  ةب تصنيف الشهركان ذلك حسو ،األشخاص املشهورين

 بإبرازهمالذين مل تم الصفحة  ،%24.24يف حني جاءت نسبة الفاعلني املشهورين مقدرة بـ % 75.75بـ
بقدر اهتمامها بنشر مواضيع وأفكار عن قضايا وظواهر بغض النظر عن مدى  ،كشخصيات فاعلة يف منشوراا

، فاهلدف ليس الدعاية لشخصيات معينة و التغين باجنازاا، وإمنا تسليط الضوء حول ظواهر يهاشهرة الفاعلني ف
   .معينة جبميع أبعادها

، يتضح من خالل نتائج اجلدول أيضا وضمن تصنيف املؤسسات كفاعل حموري يف منشورات الصفحةو      
حيث عمدت  ،%48.71 وقدر ذلك بنسبة يف الظهور كفاعلني أساسيني األوىليف املرتبة احلكومات  متركز

هذا النوع من املؤسسات كمحرك أساسي وحموري يف مضامينها، سواء كانت هذه احلكومات  إبراز إىلالصفحة 
أو املطالبة بسن قوانني ما يف  املرأةحول قضايا  حكومية معينة إجراءات إىلمن خالل التطرق عربية أو أجنبية، 

املنظمات واجلمعيات النسوية كفاعل رئيسي يف  ظهوراملرتبة الثانية  يليها يفالصفحة،  اااالت اليت تم  إحدى
يف منشور يتحدث  "منظمة حقوق املرأة العراقية"ومن أمثلة هذه املنظمات   %30.76منشورات الصفحة بنسبة 

ظهرت  مث ئة ضد النساء،املمارسات السيعن كرامة النساء يف دولة العراق وكفاح املنظمة يف سبيل القضاء على 
  .%20.51بنسبة  يف املرتبة الثالثة بعد سابقاا مجعيات اتمع املدين كفاعل رئيسي

 ثوري"منشورات صفحة  أما الفاعلني والشخصيات احملورية يف."  
من حيث إظهار " ثوري والنسوية"تقارب كبري بني صفحيت   التكرارات والنسب الواردة يف اجلدولفتوضح      

يف منشورات  األفراد الفاعلني ظهور بان نسبةأيضا  اتضحلفاعلني والشخصيات احملورية يف تدويناا، حيث ا
ما يفسر  ،%09.14اليت مثلت فقط من نسبة املؤسسات الفاعلة  بكثري أكرب %90.85 واملقدرة بـ الصفحة

ويف الواقع املواضيع اليت تطرح املؤسسات أكثر من  احملورية حول األفراداملواضيع  بإبرازتم  " ثوري"بأن صفحة 
العربية  املرأةهي نتيجة حتمية ومنطقية خاصة وان صفحة ثوري تم بطرح املواضيع االجتماعية اليت تعكس واقع 

 وأيضا ،نتائج جداول االستماالت والدعائم املستخدمة إليهذهبت  اوهذا م ،من الواقع كثريا بأمثلةوتستشهد 
  .سابقا إليهالتايل فهي نتيجة منطقية ومتناسقة مع ما سبق التوصل فئة املواضيع املطروحة وبعلق باجلدول املت
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من حيث الظهور يف منشورات الصفحة  األوىليف املرتبة متركز اإلناث " صفحة النسوية"ويف نفس توجه       
سب تقسيم فقط ح% 38.92يف حني جاءت نسبة الذكور مقدرة بـ % 61.07كشخصيات حمورية بنسبة 

ومن الطبيعي أن يكون الفاعلون الرئيسيون  املرأةتوجهها نسوي وتم بشؤون ما يفسر أيضا بان الصفحة  ،اجلنس
على هذه  االستداللوميكن ، أيضا" صفحة النسوية" إليهوهذا ما ذهبت  .أكثر من الذكور إناثايف منشوراا 

قضايا املرأة املسلمة على شبكة املعلومات : واملعنونة بـ" يمحنان إبراه"إليه دراسة الباحثة  توصلتالنتيجة مبا 
القضايا املقدمة يف املواقع حمل الدراسة الشخصيات احملورية يف املواضيع والفاعلني و أن إىل أين توصلت 1الدولية
املواقع بالرجوع خلصوصية  وفسرت ذلكإناث كفاعلني مركزين يف النصوص احملللة بأعلى النسب  اكانو ةالتحليلي
   . اليت تركز أساسا على قضايا املرأةاحملللة و

الشباب كشخصيات يتضح من خالل النسب الواردة يف اجلدول متحور " النسوية"وعلى خالف صفحة      
على أساس تصنيف السن حيث جاءت نسبة الشباب " ثوري"فاعلة وحمورية بدرجة أساسية يف منشورات صفحة 

لتنقسم هذه النسبة  هر منشورات الصفحة أي فئة عمرية أخرى يف مضامينهامل تظو %100كلية مقدرة بـ
حسب الشهرة بني أشخاص عادين ومشهورين مع غلبة ظهور األشخاص العادين كفاعلني أساسني بنسبة كبرية 

% 81.87مقارنة باملشهورين حيث جاءت نسبة الفاعلني العادين يف تدوينات ومنشورات الصفحة مقدرة بـ
عادين  أفراداملنشورات اليت قدمتها الصفحة وتتناول يف مضموا  أمثلة، ومن للمشهورين% 18.12نسبة  يقابلها

ج املثليني يف الذي يتحدث عن زوا" مان ودولسي" املنشور املتعلق بالشابتان من فئة الشباب، كفاعلني أساسيني
ت وعدم نبذهم وتعنيفهم، على أساس أصحاب هذه امليوالب االعتراف، وضرورة األمريكيةالواليات املتحدة 
األفراد املشهورين كفاعلني يف االجتاه املقابل نقتبس أحد منشورات الصفحة الذي يظهر ، و"احلريات الشخصية

   ."جسنت ترودو"رئيس الوزراء الكندي الشاب من فئة الشباب أيضا، مثل املنشور الذي يقدم  رئيسيني
 ،فيتضح من خالل ما ورد يف اجلدول" صفحة ثوري"تدوينات ومنشورات  أما فئة املؤسسات الفاعلة يف      

يف هذه التصنيف من حيث ظهورها كفاعل  األوىليف املرتبة  اجلمعيات واملنظمات النسويةواحلكومات  متركز
 جاءتيف حني   %40.00بـ حموري يف منشورات الصفحة بنسبة واحد ومتساوية لكال املؤسستني و املقدرة

أمثلة املنشورات اليت ظهرت فيها احلكومات كفاعل ، ومن %20.00 مقدرة بـ عيات اتمع املديننسبة مج

                                                             
رسالة دكتوراه، غري منشورة، جامعة عني مشس، كلية اآلداب،  ،قضايا املرأة املسلمة على شبكة املعلومات الدوليةراهيم، حنان حممد عبد ايد إب -  1
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صرية يف منشور حول  مشروع قانون حيظر النقاب يف األماكن العامة قدمه نواب رئيسي يف املضمون احلكومة امل
  .يف الربملان
 أة العربيةمنظمة املر"صفحة  أما الفاعلني يف." 

أن نسبة  ،أعالهيتضح لنا من خالل األرقام الواردة يف اجلدول " النسوية وثوري"صفحيت  سوعلى عك     
أكرب من نسبة األفراد الفاعلني، " منظمة املرأة العربية"كفاعل حموري يف منشورات ومضامني صفحة املؤسسات 

 هذه ريكن تفس، ومي%37.62يف حني قدرت نسبة األفراد بـ %62.37حيث جاءت نسبة املؤسسات ممثلة بـ
على أرض  "منظمة املرأة العربية"تركز على تغطية نشاطات  الصفحةكون  بني الصفحات االختالفالنتيجة وهذا 

الفاعل الرئيسي واحملوري  مبؤسساا الفرعية يف خمتلف الدول العربية األخرية تعترب هذهكمنظمة حكومية، و الواقع
وجاءت النتيجة ذا  ،واقعيايف تقدمي ومعاجلة قضايا املرأة  وإسهامااا اليت تعرب عن نشاطا يف منشورات الصفحة

  .يسبوكالشكل كون الصفحة أساسا هي الصفحة الرمسية للمنظمة على الف
أكرب من نسبة الذكور كفاعل حموري يف مضامني  كما يتضح أيضا من خالل اجلدول أن نسبة اإلناث دائما      

وهو اختالف وفرق كبري نسبيا،  %15.78 مقابليف % 84.21نسبتهن بـومنشورات الصفحة حيث قدرت 
يف ظهورهن كشخصيات حمورية وفاعلة عرب مضامني الصفحة وكما ذكرنا سابقا فإن هذه النتيجة منطقية وحتمية 

  .كون توجه الصفحة نسوي ومهتم بقضايا املرأة بالدرجة األوىل
 الشباب متركزفقد ني يف منشورات صفحة منظمة املرأة العربية، لألفراد الفاعل التصنيف العمريوفيما خيص    

فيما كانت نسبة  ،%23.68 بـ املرتبة الثانية يف الكهول، يليه نسبة %76.31املرتبة األوىل بنسبة  أيضا يف
قد عملت الصفحة على تقدمي العديد من التدوينات اليت تطرح مواضيع يكون و متاما، منعدمةاألطفال والعجائز 

جماالت معينة مثل تقدمي مناذج عن نساء رائدات يف  ،احلديثالشباب والكهول شخصيات حمورية يف الطرح و فيها
فئة الكهول كفاعل  املنشورات اليت تقدمالتدوينات و من بني أمثلةالدعم املعنوي للمرأة، وكجانب من التحفيز و

  .ديرة العامة ملنظمة املرأة العربيةامل "فاديا كيوان"السيدة ، املنشورات اليت تتحدث عن رئيسي
تظهر الشخصيات الفاعلة واحملورية وبنسب خمتلفة ومتباعدة متاما، " النسوية وثوري"وعلى خالف صفحيت       

أفراد مشهورين  أمعلى إستنادا لتصنيف األفراد حبسب الشهرة، " منظمة املرأة العربية"يف منشورات صفحة 
، لتأيت شخصيات األفراد العادين كفاعلني يف منشورات الصفحة يف املرتبة الثانية %81.57بنسبة  األوىلبالدرجة 

، وميكن تفسري وتوضيح هذه النتيجة كون املؤسسات تعمل %18.42وبنسبة أقل كثريا مقارنة بسابقتها ممثلة يف
 أعضائهاوجل الدول العربية، يف اطار جامعة الدول العربية وتابعة هلئية حكومية وهلا العديد من الفروع يف خمتلف 
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السلطات العليا اليت تراقب نشاطها وهذا ما جيعل معظم املسئولني يف احلكومات ومن الشخصيات البارزة و 
ومن أمثلة األفراد الفاعلني املشهورين يف  األحداث،تتضمن شخصيات مشهورة كفاعلني أساسني يف  منشوراا

  ."ناديا مراد"والناشطة العراقية  "عائشة كسول"كاتبة اجلزائرية منشورات صفحة منظمة املرأة العربية ال
نسبتها  انقسمتفقد  ،أما فيما خيص فئة املؤسسات كفاعل حموري وأساسي يف منشورات صفحة املنظمة       

ات مجعي تليها ،%61.90املرتبة األوىل بنسبة  يف املنظمات واجلمعيات النسوية جاءت ، حيثبني تصنيفاا تواليا
وميكن تربيرها كون  وتعترب هذه النتائج منطقية، %19.04 قدرت بـ بنسب متساوية املدين واحلكومات اتمع

اجلمعيات النسوية اليت تعمل يف ملنظمة تتناول نشاطات املنظمات وأن معظم املنشورات املطروحة عرب صفحة ا
املنظمات  املنشورات اليت تقدم من بنيو فاعل حموري يف مضامني الصفحة، إىلبالتايل تتحول و ،إطارها

فهي  املنظمات اليت تعمل يف إطارهااملرأة العربية نفسها وفروعها و منظمة أساسيكفاعل  واجلمعيات النسوية
  وهلذا تتمحور جل املنشورات حوهلا وتربزها كفاعل رئيسي يف مضامينهاصفحتها الرمسية 

  تقدمي مضامني ومنشورات صفحات النسوية عينة الدراسةاملصادر املعتمد عليها يف ): 15(اجلدول رقم 

  

  تقسيمات
  املصدر

  اموع
  %  ت

  %36.69  142  "أدمن"مدير الصفحة 
مدونات، مواقع  صفحات أخرى،(منشورات من مواقع الكترونية 

  )اخل....إخبارية
80  20.67%  

  %15.76  61  )اخل...فضائيات، وكاالت أنباء، إذاعات( وسائل اإلعالم 
  %10.59  41  قتباساتا

  %02.06  08  هيئات حكومية
  %04.13  16  منظمات اتمع املدين

  -  -  أحزاب
  %07.49  29  ..)مثقفون..إعالميون(خرباء

  %01.55  06  نتائج تقارير
  -  -  مجهور عام

  %01.03  04  )بدون مصدر(غري حمدد 
  %100  387  اموع
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حمل الدراسة " النسوية"صفحات در املعتمد عليها من طرف نسب املصا إمجايل) 15(يوضح اجلدول رقم      
اعتماد  اجلدول النسب الواردة يفمن خالل  يتبني، والقضاياو عند تقدميها ملختلف املضامني واملنشورات

 ،الصفحات موضوع الدراسة نالحظ أن، حيث بنسب خمتلفة منشوراايف توثيق  الصفحات على مصادر متنوعة
منشورات من "يف املرتبة الثانية  يليها ،%36.69بنسبة " أدمن"مديري الصفحة  مصدرعلى  ةكبريتعتمد بدرجة 

يف  ،%15.76بنسبة  "املختلفة اإلعالموسائل "، مث %20.67خمتلفة كمصدر هلا بنسبة  أخرى "مواقع الكترونية
أيضا على  ادهااعتم ليأيت، %10.59بنسبة  "االقتباسات" إىل إضافة الترتيب الثالث من حيث االستخدام،

وتتوزع باقي النسبة تواليا على بقية ، يف الترتيب الرابع %7.49بنسبة  كمصدر" ومثقفني إعالمينياخلرباء من "
كومية، نتائج تقارير، ونسبة ضئيلة احليئات واهلمنظمات اتمع املدين، ك ،ضئيلة مقارنة مبا سبق بنسباملصادر 

  .دراملص ةأيضا من املنشورات غري حمدد
كمصادر رئيسية  "األدمن" مشرفيهاو مسرييهابنسبة كبرية على  املدروسة اعتماد الصفحات وميكن تفسري     

حول قضايا  - غالبا –أصحاب الصفحات  أراءعبارة عن  األوىل، واليت يف جمملهادرجة البمنشوراا يعود لطبيعة 
 را للعناية اليت توليها هذه الصفحات لقضايا النسويةومثلما قد يكون هذا مؤش معينة هلا عالقة بقضايا النسوية،

  .مصداقيتهامن اجتاه واحد مما يؤثر على ، فقد يكون كذلك مؤشرا للذاتية والتحيز يف تناول املواضيع واملرأة
، بداية باملواقع األخرى من صفحات مصادر خارجية خمتلفةوعلى عكس ذلك فقد اعتمدت الصفحات على      

التقليدية من فضائيات ووكاالت أنباء وإذاعات، وهو  اإلعالموأيضا وسائل وغريها،  إخباريةقع ومدونات وموا
ينطبق على منشوراا، واألمر نفسه  املصداقيةيضفي نوعا من ار أن مثل هذا النوع من املصادر أمر حيسب هلا باعتب

يف عدد قليل من  إال ع جمهولة املصدرمنشورات ومواضي جتنب االعتماد على على توجه الصفحات حمل الدراسة يف
بابية على موضوعية يضفي ضاالعتماد على املصادر اهولة  أناملنشورات وبنسبة ضئيلة، اذا وضعنا يف احلسبان 

وميكن االستدالل على هذه النتيجة، مبا توصلت إليه الباحثة أيضا من خالل  .قيتها لدى متتبعيهااداملنشورات ومص
أطر التناول اإلعالمي لقضايا املرأة عرب شبكات التواصل  "مت ا مؤخرا و املعنونة بـالدراسة اليت قا

ضايا املرأة على حمل الدراسة يف نشر مواضيع قصفحات الفيسبوك  اعتمادواليت خلصت من خالهلا ، 1"االجتماعي

مث  %16.77بنسبة  مث على اقتباسات من صفحات فيسبوك %80.12ذلك بنسبة مسريي الصفحات و

 %.3.10بنسبة اإلعالماقتباسات  من وسائل 

                                                             
  .مرجع سبق ذكره أطر التناول اإلعالمي لقضايا املرأة عرب شبكات التواصل اإلجتماعي،نارميان حداد،  -  1
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نسب املصادر املعتمد عليها يف تقدمي مضامني ومنشورات صفحات و توزيع تكرارات): 16(اجلدول رقم 
  حسب كل صفحةالنسوية 

  
كل صفحة من صفحات النسوية أنواع املصادر اليت اعتمدت عليها  نسب وتكرارات )16(اجلدول رقم  ميثل    

 اعتمادويتضح جليا من خالل النسب الواردة يف اجلدول  .موضوع الدراسة يف تقدمي مضامينها ومنشوراا
وضوح يعطي نوعا من ال وهذا ما ناايف معظم منشوراا وتدويالصفحات على مصادر خمتلفة بنسب متفاوتة 

 األوىلبالدرجة  اإلعالمالستخدام وسائل  "منظمة املرأة العربية"نالحظ توجه صفحة  أننا إال ،املصداقية يف الطرحو
أكثر من املصادر " أدمن الصفحة"اليت اعتمدتا على " النسوية وثوري"كمصدر ملضامينها على خالف صفحيت 

  يف الطرح األخرى
  النسوية"صفحة فالنسبة للمصادر اليت اعتمدت عليها."  

 إىلبنسبة كبرية وصلت  "أدمن" سرييهااعتمدت على مشرفيها وم" النسوية"تبني نتائج اجلدول بان صفحة      
من حيث االعتماد مقارنة باملصادر األخرى، ويعود هذا كون هذه الصفحة مت  األوليف املركز  44.11%

  
  املصدر

  منظمة املرأة العربية  ثوري  النسوية
  %  ت  %  ت %  ت

  %18.75  15  %39.18  67 %44.11  60  "أدمن"مدير الصفحة 
صفحات (منشورات من مواقع الكترونية 

  )اخل....إخباريةمدونات، مواقع  أخرى،
27  19.85%  46  26.90%  07  8.75%  

فضائيات، وكاالت أنباء، ( وسائل اإلعالم 
  )اخل...إذاعات

15  11.03%  19  11.11%  27  33.75%  

  -  -  %10.53  18  %16.91  23  اقتباسات
  %10  08  -  -  -  -  هيئات حكومية

  %20  16  -  -  -  -  اتمع املدين منظمات
  -  -  -  -  -  -  أحزاب

  -  -  %10.53  18  %8.09  11  ..)مثقفون..إعالميون(خرباء
  %3.75  03  %1.75  03  -  -  نتائج تقارير
  -  -  -  -  -  -  مجهور عام

  %05  04  -  -  -  -  )بدون مصدر(غري حمدد 
  %100  80  %100  171  %100  136  اموع
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وهلذا فان اعتمادها عليهم ذه النسبة يعد أمرا منطقيا، ومن  عليها واملسئولنيأصحاا  أفكارأصال لتمرير  إنشاؤها
و " سارة الفتياين"و" لة حبيبنائ"بني مديري هذه الصفحة الذين يكتبون العديد من املنشورات بشكل يومي جند 

وهم نفسهم أعضاء فعلني ملنظمة النسوية على أرض الواقع وأصحاب الصفحة و القائمني  وغريهم "دارين حسني"
  .ليهاع

كمصدر ثاين هلا وبنسبة  "املواقع االلكترونية"اعتمدت على  كما تظهر نتائج اجلدول بأن منشورات الصفحة   
حيث تقوم الصفحة  إخبارية،أخرى، مدونات، ومواقع الفيسبوك هذه املواقع يف صفحات  وتتمثل 19.85%

  .عموما واملرأة ، واملتعلقة بقضايا النسويةاخلاصة باملواضيع اليت تم ا الصفحةبإعادة مشاركة منشوراا 
كمصدر ملنشوراا  "االقتباسات"على ويتضح لنا من خالل اجلدول أيضا بأن الصفحة اعتمدت يف املرتبة الثانية    

بنسبة  "ومثقفني إعالمينياخلرباء من "و %11.03 ة بنسبة"املختلف اإلعالموسائل "مث   %16.91بنسبة 
قية على املنشورات اليت تعتمد على هذه املصادر ادنوعا من املصذي من شأنه أن يضفي وهو األمر ال 8.09%

  .على عكس املنشورات اليت تعتمد على مصادر جمهولة اليت يعتريها نوع من الضبابية
 ثوري"صفحة  أما مصادر."  

 ،"النسوية"صفحة على املصادر نفسها تقريبا اليت اعتمدت عليها  لإلعتماد "ثوري"صفحة فقد توجهت      
وتكون هذه  %39.18بنسبة  الترتيب األوليف " دمناأل"بداية مبديري الصفحة  وبنسب متقاربة نوعا ما،

مع فكر التيار املنشورات عبارة عن نصوص طويلة أو قصرية من أجل مترير جمموعة من األفكار اليت تتوافق 
هو أن منشورات هذه األخرية ترفق باسم " سوية الن"والفرق بينها وبني صفحة  وتروج له وتؤيده" النسوي"

يكون فيها اسم االدمن صاحب املنشور عبارة عن اليت " ثوري"االدمن صاحب املنشور يف األسفل عكس صفحة 
 )ROZ(أو ) M.M(رموز فقط مثل 

ا بنسبة خمتلفة كمصادر هل "ةمواقع الكتروني"كما اعتمدت الصفحة يف املرتبة الثانية على منشورات من      
العامة  األماكنومن أمثلة ذلك املنشور الذي يتحدث عن مشروع قانون حيظر ارتداء النقاب يف ، 26.92%

  .بنسخته العربية BBCمبصر والذي قامت الصفحة مبشاركته من موقع 
وهي  %11.11ة بنسب كمصادر ملنشوراا األخرى "التقليدية اإلعالموسائل "على اعتمدت الصفحة مث      
بارة عن أخبار هلا عالقة بالقضايا اليت تم ا الصفحة يتم نشرها عرب وسائل االعالم املختلفة وخاصة منها ع

  .وكاالت األنباء
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ومن بينهم  %10.53بنسبة  "اومثقفني يف منشورا إعالمينياخلرباء من "اعتمدت كذلك على " ثوري"صفحة 
إضافة إىل مصادر أخرى بنسب  .بأم ناشطتان يف هذا االاملعروفتان  "روان القحطاين"و "نوال السعداوي"

  .ا النسوية اليت تم ا الصفحةضئيلة مثل نتائج التقارير وهي عبارة عن دراسات حول احدى قضاي
 لإلعتماد على املصادر التالية "منظمة املرأة العربية"صفحة  توجهت حني يف:  

 "التقليدية اإلعالموسائل "هت صفحة املنظمة الستخدام توج، "النسوية وثوري"صفحيت خالف  على     
رمسية اللنشاطات ل إعالمية تقاريرو وهي عبارة عن أخبار %33.75املختلفة كمصدر أول ملنشوراا وبنسبة 

قضايا معينة تتعلق أساسا بتعزيز بشأن  ،يف الدول العربية اليت تعمل على إجنازها املنظمة وفروعها رمسيةالوغري 
ومناهضة كافة أشكال العنف  املرأة ومتكينها وإدماجها يف خمتلف جماالت احلياة االجتماعية والسياسية حقوق
  .ضدها

ومن بني  %20كمصادر ملنشوراا بنسبة  "منظمات اتمع املدين"الصفحة كذلك على  جاء اعتماد كما     
اجلمعية "و"لس سيدات أعمال الشارقة جم"لصفحة يف منشورات ا قوي هذه املنظمات اليت كانت حاضرة كمصدر

  ."مجعية العدالة اتمعية بدولة األردن"، و"الوطنية للمرأة اليمنية
 ه املنشورات أيضا عبارة عن تغطيةوكانت هذ %18.75يف املرتبة الثالثة بنسبة " ادمن"مديري الصفحة ليأيت  

ظمة املرأة العربية مثل املؤمترات والندوات واأليام ملختلف النشاطات اليت تشرف عليها أو تشارك فيها من إخبارية
  .الدراسية والدورات التدريبية

، اذ تقوم %10متفاوتة، ومن بينها اهليئات احلكومية بنسبة  بنسب أخرىعلى مصادر  لتتوزع باقي النسبة     
لك املديرية العامة الصفحة بنشر أخبار حول نشاطات جهات رمسية وهيئات حكومية تم باملرأة ومن أمثلة ذ

  .للتربية والتعليم العمانية واجلامعة األهلية بالبحرين ووزارة الدولة لشؤون املرأة اللبنانية
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  يف منشورات ومضامني صفحات النسوية عينة الدراسةإمجايل نسب القيم املتضمنة ): 17(اجلدول رقم 
 

  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اموع  القيم
  %  ت

قيم
يب لل

إلجيا
د ا

البع
  

 %04.26  27  احلرية
 %09.95  63  العدل
 %04.42  28  النجاح
 %04.89  31  التفوق
 %01.73  11  العلم
 %07.58  48  العمل

  -  -  العفة واحلياء
  %06.31  40  االجناز

  %15.16  96  االعتراف االجتماعي
  -  -  احترام التنوع الثقايف

  -  -  احترام األديان
  %01.89  12  أخرى

قيم
يب لل

سل
د ال

البع
  

  %03.94  25  السفور
  %10.58  67  التمرد ضد قيم الدين

  %04.43  28  رفض القوامة
  %10.27  65  التحرر

  %02.05  13  عدم االحترام
  0%0.94  06  التفتح السليب على االخر

  %05.05  32  الصراع مع الرجل
  %02.05  13  العنف بأنواعه

  %01.26  08  الزنا
  %01.42  09  تبادل األدوار مع الرجل

  %01.73  11  أخرى
  %100  633  اموع
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وع الدراسة، وتعترب فئة القيم أنواع القيم املتضمنة يف منشورات الصفحات موض )17(يعكس اجلدول رقم      
 ولقد، طرحخصوصية يف ال من يف جمال حتليل املضمون ملا هلا األكثر صعوبة يف التداول من بني الفئات األخرى

صنفني رئيسيني مثلما  إىلتصنيف مناسب مبا خيدم أهداف الدراسة، حيث مت تقسيم القيم  إجيادحاولت الباحثة 
ستطاعت يتضمن كل تقسيم جمموعة من القيم اجلزئية اليت ا ،جيايب للقيم والبعد السليباالالبعد : يوضح اجلدول

  .الباحثة الوصول إليها 
صفحات حمل الدراسة، اليف نسب القيم املتضمنة يف منشورات  توزيعا متباينابأن هناك وتظهر نتائج اجلدول     

قيم معينة على حساب أخرى من أجل حتقيق األهداف  إظهار إىللكون هذه الصفحات سعت  هذا التباين ويعود
ربزة عرب القيم امل تنوعا كبريا يفظهر أيضا من خالل نتائج اجلدول  ه، ويف الوقت نفسإنشاؤها مت اليت من أجلها

من القيم ذات البعد السليب مع جاءت القيم ذات البعد اإلجيايب أكثر بروزا  ولقد .منشورات الصفحات املدروسة
  .سب الدالة على ذلكنتفاوت طفيف يف ال

بأكرب  كأبرز قيمة يف منشورات الصفحات قيمة االعتراف االجتماعي جاءتفالنسبة للبعد االجيايب للقيم،     
أن الصفحات  وميكن اعتبار هذه النتيجة منطقية كونايل القيم املتضمنة، من أمج  %15.16 نسبة قدرت بـ

احلصول على االعتراف االجتماعي بشأن حقوق  إىلالنسوية موضوع الدراسة تسعى من خالل منشوراا 
ليد يف هذه البلدان ناهيك عن وحريات العنصر النسوي يف البلدان العربية واليت ال تعترف ا العادات والتقا

  وقد اتضح ذلك جليا من خالل جمموع املنشورات املقتبسة كأمثلة يف اجلداول السابقة .التشريعات والقوانني
الذي ينطلق  "أكسل هونيث"عن " االعتراف"نتجاوز براديغم  أنال ميكننا  االعترافويف سياق احلديث عن   

الذات حبرية باقي الذوات وكرامتها اعترافا متبادال فاملساواة  اعترافلى عالقة الذات مع اآلخر مبنية ع أنمن 
طلقة بالنسبة لذاا ليست باألساس مساواة مباشرة ولكنها مساواة تتكون من خالل إلغاء املساواة احلسية امل

 ي بالذاتالوع تأملاملباشرة اليت تتعرض ذا الشكل مع أنا آخر كأنا حر ومستقل عن احملسوس، هكذا يتم 
على  "هونث"ويضيف .. ال يتم االعتراف به أنكمطابق ملفهومه ومبا انه يعترف بواقعية األنا فإنه من املستحيل 

حني يقوم املوضوع اآلخر يف ذاته لصاحل األول، كما يقوم  إالبأن مفهوم االعتراف ليس ممكنا  "هيغل"لسان 
  1، عملية اآلخر وعملية الذاتك عملية مزدوجةهنا أناألول بنفس الشيء لصاحل الثاين، فهذا يعين 

                                                             
، 2016، جوان 2، جامعة قسنطينة4، جملة دراسات، العدد غم لتغيري اتمع، أكسيل هونيث أمنوذجانظرية االعتراف كرباديدمحاين حنان،  - 1
  235ص
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مقارنة  وهي نسبة لبأس ا، %9.95كما ظهرت قيمة العدل يف املرتبة الثانية ضمن هذا الصنف وبنسبة     
هو املساواة  الذي تنادي به من خالل خمتلف منشوراا مبا أن املسعى الظاهر لصفحات النسوية ،األخرىبالنسب 

لسياسية والقانونية، ونبذ كافة أشكال التفرقة والتمييز يف كافة احلقوق االجتماعية واالقتصادية وا بني الرجل واملرأة
  .واالضطهاد

وهي العمل بنسبة  بنسب متفاوتة البعد االجيايب للقيم تصنيفقيم أخرى ضمن  إضافة لذلك تبني بروز     
مقارنة  احلرية والعلم بنسب ضئيلةالنجاح وو %4.89والتفوق بنسبة  %6.31واالجناز بنسبة  7.58%

، كما نالحظ من خالل نتائج اجلدول بان هناك تغييبا كليا لقيمة احترام األديان والتنوع الثقايف، كون بسابقتها
الذي عمدت  اإلسالميوالطعن يف تعليماا خاصة الدين  األديانهذه الصفحات ذات توجه واحد هو رفض 

  .على الطعن يف خمتلف أحكامه وتعليماته املرتبطة مبوضوع املرأة منشورات الصفحات موضوع الدراسة
بأن قيمة التمرد ضد قيم الدين احتلت املرتبة لبعد السليب للقيم، فقد أظهرت نتائج اجلدول ا أما خبصوص      

ينية التمرد على التعاليم واألحكام الد إىلوهذا من خالل خمتلف املنشورات الداعية  %10.58األوىل بنسبة 
واملرياث والزنا واحلجاب  تعدد الزوجاتمنها املتعلقة باملواضيع اليت تكون املرأة جزءا منها مثل  اإلسالميةخاصة 

  .وعدم االمتثال ا فيها والطعن صراحة رفضها إىلوغريها، حيث أن هذه املنشورات تدعوا 
احلقوق  إعادة إىل املنشورات الداعية وذلك يف %10.27يف املرتبة الثانية قيمة التحرر بنسبة  جاءتكما    

ومفهوم التحرر يف هذه املسلوبة من املرأة والقضاء على األفكار اليت تنظم اتمع على أساس سلطوي ذكوري، 
هور قيم إضافة إىل ظ .وقيود السلطة الذكورية الصفحات هو حترر املرأة عن كافة قيود الدين واتمع واألسرة

والعنف بنسبة  %4.43مة بنسبة اوورفض الق %05.05ل الصراع مع الرجل بنسبةبنسب ضئيلة مثأخرى 
  ..%01.26والزنا بنسبة  02.05%

السليب يف اإلجيايب وتوزع القيم بصنفيها  طرحه وبالرجوع للنسب الواردة يف اجلدول، نستنتجاستنادا ملا سبق     
، فمن جهة متركزت قيم ال يعرب عن االختالف مضامني صفحات النسوية احملللة بنسب متفاوتة تفاوتا طفيفا

تضمنتها ، نادرة الوجود يف جمتمعاتناالعمل واإلجناز كقيم والعدل و االعتراف االجتماعي واملطالبة باملساواة
 أخرىالتمكني، ومن جهة لعلم وال والعدل بني اجلنسني يف العمات اليت تنادي بضرورة املساواة واملنشور

التمرد ضد يم السلبية املتمثلة يف التحرر والقالقيم االجيابية السالفة الذكر يتضح جليا بروز ب املطالبة وباستغالل
فمن أجل  ،العدل واملساواة خاصة يف جمتمعاتنا العربية إىلالوصول تعاليم الدين والصراع مع الرجل بغية حتقيق و

 ،لعربيةجمتمعاتنا ا وأعرافعادات والتقاليد اخلروج عن الو ،رجلحتقيق العدل واملساواة ال بد من الصراع مع ال
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الباحثة من خالل  إليهتوصلت  وهذا ما اخلروج عن نصوصهاإلسالمي وتشريعات الدين لعدم االمتثال  اكذو
أين برز متركز القيم السلبية يف خطاب ومضامني  ،وميكن االستدالل بنتائجها اليت قامت ا 1الدراسة االثنوغرافية
اربة العنف حمتراف االجتماعي وعاالاملساواة وطابع اجيايب مغطى مبطالب العدل وعرب الفيسبوك بصفحات النسوية 

 اإلسالميكافة تعاليم وشريعة الدين  التمرد عنو مبحاربة وذلك .واالضطهاد الذي تعاين منه املرأة العربية 
تعسف تشريعات الدين طلق من من والدعوة للتحرر والسفور ورفض القوامة واالنفتاح السليب على اآلخر

حريتها وجعلها مرتبطة بالشهوة والغريزة  من مكانتها مقارنة بالرجل وطمس وإنزالهحبقوق املرأة  اإلسالمي
  .العورة دائماو

توزيع تكرارات ونسب القيم املتضمنة يف منشورات ومضامني صفحات النسوية حسب ): 18(اجلدول رقم 
  كل صفحة

                                                             
  .، مرجع سبق ذكرهعرب الفيسبوك العربية احلركة النسوية تمتثالنارميان حداد،  - 1

  املرأة العربية منظمة  ثوري  النسوية  القيم
  %  ت  %  ت %  ت

قيم
يب لل

إلجيا
د ا

البع
  

  -  -  %06.57  19 %03.84  08  احلرية
  %08.89  12  %10.72  31 %09.57  20  العدل
  %08.14  11  %02.07  06 %05.26  11  النجاح
  %08.89  12  %02.42  07 %05.74  12  التفوق
  %02.22  03  -  - %03.82  08  العلم
  %28.88  39  -  - %04.31  09  العمل

  -  -  -  -  -  -  العفة واحلياء
  %17.77  24  %03.11  09  %03.34  07  االجناز

  %23.70  32  %08.30  24  %19.13  40  االعتراف االجتماعي
  -  -  -  -  -  -  احترام التنوع الثقايف

  -  -  -  -  -  -  احترام األديان
  %01.48  02  %02.07  06  %01.91  04  أخرى

قيم
يب لل

سل
د ال

البع
  

  -  -  %08.65  25  -  -  السفور
  -  -  %17.99  52  %07.17  15  التمرد ضد قيم الدين

  -  -  %04.15  12  %07.65  16  رفض القوامة
  -  -  %17.64  51  %06.69  14  التحرر
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كل صفحة من صفحات النسوية حمل  تكرارات ونسب أنواع القيم اليت تضمنتها) 18(ميثل اجلدول رقم      

نشورات وتدوينات ويتضح من خالل النتائج الواردة يف اجلدول اختالف يف توزيع القيم املتضمنة يف م .الدراسة
السلبية يف منشوراا نويع يف تضمني القيم االجيابية وللت" النسوية"حيث توجهت صفحة  ،الصفحات الثالثة

القيم  بإبراز "العربية املرأةمنظمة "صفحة  واكتفت ،وزا بقليل من القيم السلبيةبر أكثروكانت القيم االجيابية 
لتضمني القيم السلبية أكثر بكثري من القيم " ثوري"فقط يف منشوراا، وعلى خالف الصفحتني توجهت  اإلجيابية

نوع من اجلرأة و الصراحة التامة الذي يعتريه  وجهاملمتوقع استنادا خلطاا  األمروكان هذا  منشوراااالجيابية يف 
  .الصرحية للتحرر والسفور يف منشوراا الشريعة اإلسالمية والدعوة يف املعاداة لتعاليم

  النسوية"فالنسبة لصفحة". 
االعتراف  قيمة"البعد االجيايب للقيم ظهرت  تضمنت منشوراا العديد من القيم وبنسب متفاوتة، ففيفقد      

خمتلف منشوراا اليت تعكس توجهاا، فهي يف  وكان ذلك، %19.13رتبة األوىل بنسبة يف امل "االجتماعي
وهذا بشان خمتلف حقوق املرأة اليت انتزاع االعتراف االجتماعي ملختلف حقوق املرأة حسب نظرها  إىلتسعى 

  .وخمتلف احلقوق األخرىتنادي ا الصفحة، من حترر ومساواة 
، وهو أمر منطقي أيضا، كون الصفحة %9.57قيمة العدل بنسبة " النسوية"حة كما تضمنت منشورات صف    

العدل بني الرجل واملرأة، ولو أن هناك خلطا مفاهيميا بني مفهوم العدل ومفهوم املساواة بني اجلنسني،  إىلتنادي 
اليت  واإلسالميةالعربية  املساواة يف املرياث بني اجلنسني يف اتمعات إىلفعلى سبيل املثال فان الصفحة تنادي 

للذكر مثل حظ "رفض مبدأ تذهب الصفحة من خالل مطالبها ل، واإلسالميةتستمد قانون امليثرات من الشريعة 
بأن قانون املرياث عادل يف  اإلسالميالوارد يف القران كمصدر للتشريع، يف وقت يرى أصحاب التوجه " األنثيني

  -  -  %02.07  06  %03.34  07  عدم االحترام
  -  -  %01.04  03  %01.43  03  التفتح السليب على األخر

  -  -  %04.50  13  %09.09  19  الصراع مع الرجل
  -  -  %03.46  10  %01.43  03  العنف بأنواعه

  -  -  %02.77  08  -  -  الزنا
  -  -  %01.38  04  %02.39  05  تبادل األدوار مع الرجل

  -  -  %01.04  03  %03.82  08  أخرى
  %100  135  %100  289  %100  209  اموع
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أن يكون للجنسني نفس املوروث، كما تنادي منشورات الصفحة بضرورة  تقسيمه رغم عدم املساواة يف املقدار
  .يف بيئة تربت على أن القوامة للرجل احلقوق واملوارد والفرص املتاحة واحلماية القانونية واحلرية يف كل شيء

من خالل منشورات تتضمن مناذج ، %5.74يف منشوراث الصفحة وبنسبة  "قيمة التفوق"برزت كذلك و      
 إليهاضرورة التضحية واملثابرة لتحقيق األهداف اليت تصبوا  إىللتفوق املرأة وجناحها يف عديد ااالت والدعوات 

  .%4.31والعمل بنسبة  %5.86، كما ظهرت قيم أخرى ضمن هذا التصنيف مثل النجاح بنسبة امرأةكل 
، %9.09بنسبة  "الصراع مع الرجل قيمة"" النسوية"البعد السليب للقيم، تضمن منشورات صفحة  أما     

حائال دون حصول بالسلطة الذكورية اليت تقف  تصفهالرجل أو ما  إىلفمنشورات الصفحة توجه أصابع االام 
العمل، وحتميلها مسؤولية  إىليف خمتلف ااالت من األسرة  النساء على حقوقهن كاملة وبتضييق اخلناق عليهن

  .التقييد واحلرمان والعنف
 %7.65اليت ظهرت يف منشورات الصفحة بنسبة  "قيمة رفض القوامة"وهو األمر الذي ينطبق تقريبا على      

الواردة يف  فالصراع مع الرجل هو صراع حول النفوذ واهليمنة والقوامة، فمنشورات الصفحة ترفض قوامة الرجل
كما تنادي به النسوية الغربية ذات املنشأ  الميةاإلسية يف اتمعات العرب -غالبا –الظاهرة و ،اإلسالميةالتعاليم 

بل أن بعض املنشورات تتهم العلماين، وتريد أن تتوىل املرأة رعاية نفسها دون احلاجة ألن يفعل الرجل ذلك، 
  .بالنساء وتعترب قوامة الرجل متييزا وظلما حلقالدين صراحة وحتميله الظلم الذي 

، بداية يف رفض قوامة الرجل %7.17وبنسبة  "الديند قيم لتمرد ضا"ة ويف سياق مشابه أيضا ظهرت قيم      
للمرياث  وتقسيم وتعدد الزوجات التمرد على القيم والتعاليم األخرى مثل احلجاب إىلذلك،  إىلكما أشرنا 

كما ظهرت كذلك قيم أخرى ضمن هذا التنصيف كما هو موضح يف اجلدول، مثل التحرر بنسبة  .وغريها
 .بنسب ضئيلة أخرىوقيم  %3.34م االحترام بنسبة وعد 6.69%
  ثوري"صفحة أما القيم املتضمنة يف منشورات." 

 أنال إ تضمنت منشورات صفحة ثوري العديد من القيم ضمن التصنيفني، وعلى خالف الصفحة السابقة       
ففي البعد  ،من القيم االجيابية أعلىبروز القيم السلبية كان متصدرا لقائمة القيم املتضمنة يف منشوراا بنسب 

كذلك من خالل املنشورات  إبرازها إىلواليت سعت الصفحة  %10.72االجيايب للقيم ظهرت قيمة العدل بنسبة 
بعض ب االستشهادوميكن  املساواة بني احتياجات وتطلعات اجلنسني وحىت تقييم سلوكام،اليت تتحدث عن 

على أا ليست  وتقييمها مسلوكا إىلالنظر باألفراد  بنياملساواة حتدثت عن ضرورة  اليتمنشورات الصفحة 
حكر على  أابعض األعمال والوظائف اليت سادت منطية التفكري على و مثل سلوك التدخني حكرا على نوع معني
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تها القيام بأي املرأة باستطاع أنوذهبت لإلقتداء ببعض مناذج النساء اللوايت قمن ا كدليل على  املرأة،الرجل دون 
  .شيء مثلها مثل الرجل

من  %8.30يف املرتبة الثانية ضمن هذا التنصيف بنسبة  "قيمة االعتراف االجتماعي"كما ظهرت أيضا      
منشورات تدعو اىل ضرورة النضال من  دأبت الصفحة على تقدمي"صفحة النسوية"وبنفس توجه القيم،  إمجايل

  .طالب اليت تنادي اأجل انتزاع االعتراف موعة امل
ورة أن تكون تنادي بضر أا إذ %6.57بنسبة  "قيمة احلرية"كذلك " ثوري"وتضمنت منشورات صفحة      

سلطة فعل أي شيء واختاذ أي قرار بإرادة كاملة ودون أي شكل من أشكل اجلرب أو التأثري من  املرأة قادرة على
ظهرت يف منشورات  أخرىفة إىل ذلك تضمن هذا التنصيف قيما وإضا .اتمع أو العادات والتقاليداألسرة و

  .الصفحة بنسب ضئيلة مثل قيمة االجناز، قيمة النجاح، وقيمة التفوق
التمرد "قيمة  جاءت، واليت كانت هلا النسبة األكرب يف الظهور عرب منشورات الصفحة البعد السليب للقيم أما     

 حيث تناولت، %17.99بنسبة  القيم املتضمنة يف الصفحة إمجايلمن  األوليف الترتيب  "ضد قيم الدين
اليت تتعلق باحلجاب بدرجة أوىل، ومواضيع  املواضيع، يف اإلسالميالذعة ضد تعاليم الدين  هجمات منشوراا

  .بصفة عامة للمرأةوتعدد الزوجات ونظرة الدين  مثل املرياث والقوامة وختان النساء أخرى
وهي قيمة مرتبطة كذلك بالتمرد  % 17.64 وقدرت بـ "قيمة التحرر" وبنسبة قريبة جدا تلتها مباشرة     

التحرر مما مسته  إىلوالتقاليد وقيم اتمع وغريها، والدعوة  العاداتضد قيم الدين والتمرد على األسرة وعلى 
  .بالقيود الدينية واالجتماعية

 ترتيب الثالث من إمجايل القيم املتضمنة يف منشورات الصفحةيف ال" قيمة السفور" جاءتذلك،  إىل وإضافة     
 اإلسالميس رفض اللبا إىلصراحة  من نصوص وصور وغريها جبميع أنواع التعابري واإلحياءات %8.65بنسبة 
كنوع من  التعري والسفور إىلداعية يف مقابل ذلك حبجة أنه تقييد حلريتها  من حجاب ونقاب، العربية للمرأة

" ثوري"يف منشورات صفحة  لتترتب باقي القيم ذات البعد السليب املتضمنة .حلرية يف االختيار واحلياةأنواع ا
صفحة تظهر يف منشورات رجل، رفض القوامة، العنف، والزنا اليت مل مثل قيمة الصراع مع ال متتالية بنسب ضئيلة

  .إطالقاالنسوية 
  منظمة املرأة العربية"وبالنسبة لصفحة."  

يف  إطالقاوالثانية، فان البعد السليب للقيم مل يظهر  األوىلتوضح نتائج اجلدول بأنه وعلى خالف الصفحتني ف     
 طرح فهي تركز على تابعة جلهة حكوميةهليأة  رمسية باعتبارها صفحةف، "منظمة املرأة العربية"صفحة  منشورات
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االت االقتصادية، واالجتماعية، والسياسية والقانونية، كل ما هو اجيايب يف جمال دعم املرأة وقضاياها يف خمتلف ا
حيدث اخللل  أناالبتعاد عن كل ما هو سليب من شأنه و .ومتنية الوعي ا يف أوساط احلكومات واتمعات العربية

ل للدو اإلسالمياخلروج عن شريعة الدين  آوالوظيفي داخل اتمع مبناقضته لقيم اتمع وعاداته وتقاليده، 
متكني املرأة يف احلياة االجتماعية دون خطاب معتدل يطرح مفاهيم  عن ، حيث كانت منشوراا عبارةالعربية

   . املساس بقيم اتمع وعقيدته
اقتحامها  علىيف املنشورات اليت تشجع املرأة  %28.88بنسبة  "قيمة العمل"ويف البعد االجيايب للقيم، ظهرت     

بنسبة  "االعتراف االجتماعي"قيمة  جاءتالت خاصة منها املناصب القيادية، كما ويف كافة اعامل الشغل 
واملشاركة يف  وهو االعتراف حبق املرأة يف ولوج عامل الشغل وعامل السياسة وتبوأ أحسن املناصب 23.70%

بنسبة  "االجناز قيمة"" منظمة املرأة العربية"ويف املركز الثالث، تضمنت منشورات صفحة  التغيري والتنمية،
  .لتترتب باقي النسبة على بقية القيم بنسب متقاربة نوعا ما %8.89بنسبة  "قيمة التفوق"مث  17.77%

  أهداف ووظائف مضامني وصفحات النسوية عينة الدراسة): 19(اجلدول رقم 
       

  
  
  
  
  
  
  
  
  

صفحات النسوية من خالل املنشورات اليت  إليهااليت تصبوا  األهدافنسب  إمجايل) 19(ميثل اجلدول رقم      
أن هناك  خالل النتائج الواردة فيهويتضح لنا من ، بغية حتقيق التغيري تطرحها عرب منصاا، والوظائف اليت تقوم ا

  .يف النسب طفيف مع تباين ،تنوعا فيها

  
  اهلدف

  اموع
  %  ت

 %19.34  117  نشر الفكر النسوي
  %26.61  161  طرح قضايا النسوية

  %11.40  69  عاجلة قضايا نسويةم
  %07.93  48  حلول لقضايا نسوية إجياد

  %12.89  78  الدعوة للفكر النسوي
  %10.41  63  نشر الوعي بقضايا املرأة
  %06.78  41  التعريف بالفكر النسوي

  %04.62  28  أخرى
  %100  605  اموع
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هدف  متركز وجتسد يف، الوظائف األخرىومقارنة مع األهداف  بنسب كبرية فيتضح بروز أكثر هدفني     
 من خالل سعي، من إمجايل نسب األهداف عامة %26.61 يف الترتيب األول بنسبة" طرح قضايا النسوية"

إنشاء هذه األول واألساسي من  اهلدف الذي يعكس ويترجمطرح وتناول خمتلف القضايا النسوية،  إىلالصفحات 
 وميكن اجلزم، إليهامن أجل لفت االنتباه  باملعاجلة والتحليل اوهلاوتن املرأة والذي يتضمن مواضيع وقضايا األخرية

طرح وتتناول خمتلف هذه ، مبنشورات صرحية توجلي بشكل مباشرأيضا أن الصفحات سعت لتحقيق هذا اهلدف 
أين  "ينية، واقتصاديةاجتماعية، سياسية، د"فئة املوضوع ب اجلدول املتعلق بنتائج إليهاالقضايا اليت سبق وأن تطرقنا 

  .واالستشهاد بأمثلة من الواقع والتمثيل ا بصورة جلية كيفية طرح هذه الصفحات للمواضيع  اتضح
أكثر منه  خفي وميكن اعتبار هذا اهلدف % 19.34بنسبة " نشر الفكر النسوي"املرتبة الثانية هدف يليه يف     

، بشكل غري مباشر وغري صريحأي الترويج للفكر النسوي  ،بصفة مباشرة الصفحات املدروسةيف منشورات  ظاهر
الفكر النسوي  بغية نقل، "النسوية"من أجلها صفحات  أنشأتاألهداف الرئيسية اليت  وميكن اعتباره أيضا من بني

عدة أساليب منها احلجج والرباهني وخمتلف االستماالت  بإتباع، اتمعات العربية إىلمن اتمعات الغربية 
سبق أيضا التوصل واإلشارة إليها من خالل نتائج اجلدول املتعلق باالستماالت والدعائم  اليت األخرى القناعيةا

الرباهني العقلية ملخاطبة اجلماهري باملنطق وحماولة الصفحات يف جمملها متيل للحجج و أين كانت ،املستخدمة
  .إقناعهم حلشد اكرب قدر ممكن من التابعني هلذا الفكر

وهو هدف يتقاطع  %12.89بنسبة " الدعوة للفكر النسوي" مث يليه يف الترتيب الثالث من إمجايل األهداف     
لكنه خيتلف عنه من حيث التناول، ففي هذه احلالة تدعو الصفحات صراحة عرب منشوراا  مع اهلدف السابق

على اعتبار انه التيار الفكري الذي دأب  ربيةالعكمنفذ للنهوض بواقع املرأة  الفكريالعتناق هذا التوجه أو التيار 
النظري  اإلطارعلى مر السنني وفق تياراته الفكرية كما سبق وأشرنا يف  املرأةعلى الدعوة للمطالبة حبقوق 

حتقيق جمموعة من األهداف األخرى  إىلإضافة إىل ما سبق فان صفحات النسوية حمل الدراسة سعت  .1للدراسة
نشر الوعي بقضايا "و %11.40بنسبة  "معاجلة قضايا النسوية" ة جاءت موزعة على التوايلومتقارب بنسب ضئيلة

  . %07.93ة بنسبة "إجياد حلول لقضايا نسوي"و %10.41بنسبة  "املرأة
  

                                                             
سوية، عنصر اخللفية املعرفية للحركة النسوية يف العامل للمزيد ميكن اإلطالع على اجلانب النظري التوثيقي للدراسة، الفصل املتعلق باحلركة الن - 1

  .والوطن العريب
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  تكرارات ونسب أهداف ووظائف مضامني وصفحات النسوية حسب كل صفحة): 20(اجلدول رقم 

  
كل  صفحات النسوية املدروسة،حسب فنسب أهداف ووظائتوزيع تكرارات و) 20(يوضح اجلدول رقم      

اجلدول اتفاق يف توجه الصفحات الثالثة حنو طرح قضايا النسوية، صفحة، ويتبني من خالل النتائج الواردة يف 
هذه  إجيادبأعلى النسب، وتترجم هذه النتيجة اهلدف األساسي من  معاجلة قضايا املرأةوونشر الفكر النسوي، 
املعاجلة وحشد اكرب قدر هلم مساحة من احلرية يف الطرح و االلكتروين الذي يقدم اإلعالمالصفحات عرب فضاء 

العربية خاصة  املرأةاليت تعاين منها  لألوضاعوحماولة دفع الوضع حنو حركة من التغيري  التابعني هلذا الفكر من ممكن
  :حسب كل صفحة لألهدافاالجتماعية وفيما يلي تفصيل  النواحي
 النسوية"وظائف صفحة فالنسبة ألهداف و."  

 الترتيب األول يف "طرح قضايا النسوية" ظهور هدفاجلدول  الواردة يف نتائجنالحظ من خالل النسب وال     
خمتلف قضايا  وتقدمي طرح إىلخالل منشوراا  تصبو منحيث  من إمجايل أهداف الصفحة، ،% 25.12بنسبة 
فئة القضايا  من خالل نتائج جدول إليهااليت سبق وأن تطرقنا  ااواملرأة يف اتمع مبجاالا وتصنيف النسوية

، 1وصريح ضمن منشورااوتقدمها بشكل مباشر  وز القضايا االجتماعية بصفة أكربربأين توصلنا ل واملواضيع،

                                                             
   ميكن الرجوع للجدول املتعلق فئة طبيعة القضايا املواضيع املنشورة عرب صفحات النسوية املدروسة - 1

  
  اهلدف 

  لعربيةمنظمة املرأة ا  ثوري  النسوية
  %  ت  %  ت %  ت

  19.44%  35  23.42%  52 14.77%  30  نشر الفكر النسوي
  23.89%  43  30.18%  67  25.12%  51  طرح قضايا النسوية
  18.33%  33  05.40%  12  11.82%  24  معاجلة قضايا نسوية

  11.11%  20  04.05%  09  09.36%  19  اجياد حلول لقضايا نسوية
  08.89%  16  12.16%  27  17.24%  35  الدعوة للفكر النسوي
  08.33%  15  12.16%  27  10.34%  21  نشر الوعي بقضايا املرأة
  03.88%  07  09.91%  22  05.91%  12  التعريف بالفكر النسوي

  06.11%  11  02.70%  06  05.42%  11  أخرى
  100%  180  100%  222  100%  203  اموع
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اتمع  مامان أو بقية شرائحبغية تسليط الضوء على أمهية هذه القضايا سواء من طرف النساء حبكم أا متس إهت
  .اجلهات املعنيةو

وجتسد عرب منشورات الصفحة  ،%17.24بنسبة " الدعوة للفكر النسوي"هدف  ليظهر يف الترتيب الثاين     
 ومتابعيها وحىت باقي األفراد يف اتمع مجهور الصفحة بدعوة والقائمني عليها من خالهلا ديرو الصفحةيقوم م اليت

 املتضمنة يف طيات هذه املنشورات والذي تنبثق منه جمموعة من األفكار األخرىالعتناق الفكر والتيار النسوي 
مؤسسة الزواج واستبدال اسم الزوج بالشريك مبا  وإلغاءومن بينها التمرد على الدين واتمع والعادات والتقاليد 
األوالد والقيام مبختلف األشغال  دور املرأة يف تربية وإلغاءيكرس مبدأ املساواة ويرفض الطبقية والسيادة الذكورية، 

 "نشر الفكر النسوي"ما نتج عنه بالضرورة  .املرتلية واملناداة باملساواة بينها وبني الشريك يف كل الواجبات املرتلية
يف ، %14.77بنسبة ، "الدعوة للفكر النسوي"بطريقة غري مباشرة، واستنادا لذلك ترتب هذا اهلدف مباشرة بعد 

ذلك  إىلباستخدام استماالت اقناعية عقلية وعاطفية ومن دون الدعوة  لتحقيق هذا اهلدف توجه من الصفحة
من خالل اجلدول املتعلق  إليه ناوميكن االستدالل على هذه النتيجة مبا توصل صراحة كما يف اهلدف السابق

  .1من الصفحات عني الدراسة االقتباساتبالدعائم املستخدمة ومجلة 
بنسبة  "معاجلة قضايا نسوية" ف يف الصفحة تواليا بنسب متقاربة نوعا ما، حيث جاء هدفلتظهر باقي األهدا

وفتح  بشأاقضية معينة وإبداء وجهة النظر  إىل تتطرق وجتسد هذا اهلدف يف منشورات الصفحة اليت 11.82%
وغريها من املواضيع اليت رش عرب تعليقام مثل قضايا العنف والتح هلااملتابعني و مجهور الصفحة مع حوهلاالنقاش 

 سبق اإلشارة إليها يف جدول فئة القضايا واملواضيع يف التفاتة من مسريي الصفحة ملعرفة آراء وتوجهات مجهورها
يف هذه النقطة يف اجلدول املتعلق بفئة تعليقات اجلمهور  أكثرمعارضة وميكن التفصيل  أمهل هي مساندة هلم 

، %10.34بنسبة " نشر الوعي بقضايا املرأة"هدف  إىل إضافة، حمل الدراسة املتفاعلني مع صفحات النسوية
  .، وأهداف أخرى بنسب ضئيلة%09.36حلول لقضايا نسوية بنسبة  وإجياد"و

 ثوري"صفحة  أما."  
طرح قضايا "هدف لتحقيق " ثوري"بنفس نتائج صفحة النسوية نالحظ من خالل اجلدول توجه صفحة      

على وينطبق  من إمجايل أهداف الصفحة، %30.18بنسبة  األولافها حيث متركز يف الترتيب كأهم أهد "نسويةال
يف القضايا واملواضيع املطروحة مثلما وقفنا  بسيطا ما قيل عن الصفحة األوىل غري أن هناك اختالفا هذه النتيجة

األهداف األساسية  وهو من بني %23.42بنسبة " نشر الفكر النسوي"هدف  مث يليه .على ذلك فيما سبق
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املختلفة من أجل مترير ونشر أفكار هذا التوجه والتيار  اإلقناعإلنشاء الصفحة وذلك أيضا باستخدام أساليب 
  كأهم هدفني للصفحة بأعلى النسب .العربيةالغريب إىل اتمعات العربية 

نشر الوعي " و" ر النسويالدعوة للفك" حيث جاء هدف بنسب متتالية األهدافكما نالحظ ترتب باقي      
الدعوة "أين جتسد سعي الصفحة لتحقيق هدف  لكليهما، %12.16 واملقدرة بـ بالنسبة نفسها" بقضايا املرأة

يف ، إليهاعتناق الفكر النسوي وما يدعوا  إىل -مثلما ذكرنا من قبل–من خالل منشورات تدعوا  "للفكر النسوي
أمهية الوعي بقضايا املرأة  إىلمن خالل املنشورات اليت تلفت االنتباه  "ضايا املرأةنشر الوعي بق" حني ظهر هدف

النتيجة بالشعار على هذه  االستدالل، وميكن حلكومات واتمعات العربيةاملختلفة ووضعها يف خانة أولويات ا
د ما يقف أمام صفحة للدفاع عن حقوق املرأة ض"الصفحة من قبل منشئيها بأا بتعريف الجاء يف  الذي التعريفي

  ."حياا ألسلوبة واختياراا يحريتها الشخص
 والذي قدرت سبته بـ "التعريف بالفكر النسوي"أيضا " ثوري"ومن بني أهداف ووظائف صفحة      

 إىلخاصة وقد توصلنا  ،وجتسد هذا اهلدف يف منشورات وفق ما يتوافق وآراء وأفكار القائمني عليها 9.91%
در االول األساسي يف املواضيع واملنشورات املقدمة فيها حسب نتائج اجلدول املتعلق مبصادر أم يعتربون املص

علمنا بأن الفكر النسوي يف حد ذاته هو جمموعة خمتلفة من النظريات  إذاخاصة  1مضامني الصحات املدروسة
لتحقيق " ثوري"فحة كما سعت ص .والرؤى واحلركات والفلسفات اليت حتركها دوافع متعلقة بقضايا املرأة

  .أهداف أخرى بنسبة ضئيلة مثل معاجلة قضايا نسوية وإجياد حلول لقضايا النسوية
  منظمة املرأة العربية"وبالنسبة ألهداف ووظائف صفحة." 

العربية مع  املرأةصفحة منظمة  اتفاقنالحظ من خالل النسب والتكرارات الواردة يف اجلدول أعاله     
حيث متثلت نسبته  األوىلبالدرجة " طرح قضايا النسوية"لثانية يف التوجه حنو حتقيق هدف وا األوىلالصفحتني 

، إال أن "ثوري والنسوية"الصفحة وهي نفس النتيجة حسب صفحيت  أهدافمجايل نسب إ، من %23.89بـ
وتناوله عرب  يقع يف طبيعة املواضيع والقضايا اليت تسعى الصفحة لطرحه الصفحات الثالثة،بني  االختالفوجه 

املتناولة، فإن صفحة املنظمة املواضيع القضايا وفكما توصلنا سابقا استنادا لنتائج اجلدول املتعلق بفئة  ،منصتها
بالقضايا  لالهتمام يف حني تتوجه الصفحتني األخريني األوىلبالقضايا السياسية بالدرجة  تتوجه لالهتمام

   .أكثر االجتماعية
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، وجتسد %19.44بنسبة " نشر الفكر النسوي"تحقيق هدف ل يبة نوعا ما سعي الصفحةيليه مباشرة وبنسبة قر
هدف  يأيت مث .األفكار ضمن منشوراا املختلفة غري مباشرة من خالل مترير هذه ضمنية أيضا بطريقة هذا اهلدف

ت عمل دور منظمة من خالل التطرق ملنشورات تثب يف الترتيب الثالث، %18.33بنسبة " معاجلة قضايا النسوية"
قضايا املرأة وإعطائها حيزا من األمهية بغية إجياد حلول هلا خاصة املرأة العربية وفروعها على أرض الواقع بدراسة 

دول العربية، وميكن االستدالل تلك املواضيع والقضايا اليت تشكل مشكالت ومعاناة املرأة يف بعض املناطق يف ال
مباشرة بعد عرب الصفحة " واملرأةإجياد حلول لقضايا النسوية "حيث ترتب هدف على هذه النقطة بنتائج اجلدول 

وهي نسبة مرتفعة مقارنة بظهور هذا اهلدف يف الصفحتني السابقتني، حيث تسعى  "معاجلة قضايا النسوية"هدف 
جاء يف تقدمي الصفحة  مثلما قضايا املرأة العربية يف كافة جماالت احلياةالنهوض مبختلف  إىلمنظمة املرأة العربية 

كما دف الصفحة كذلك إىل  .احللول ملشاكل وانشغاالت املرأة يف العامل العريب إجياد إطاروهو ما يدخل ضمن 
  .وغريها من األهداف األخرى بنسب ضئيلة" نشر الوعي بقضايا املرأة"و" الدعوة للفكر النسوي"

لنتائج اجلداول السابقة املكملة  واستنادا أعالهدة يف اجلدول بالرجوع للنسب الوارانطالقا مما سبق طرحه و       
املزرية اليت مازالت تعاين منها معظم النساء يف العديد من  األوضاعلبعضها البعض، نستنتج انه نتيجة لبعض 

بتزوجيهن زواج  اإلناث، وسلب طفولة الظلم والعنف والزواج القسري أشكالاملناطق يف العامل العريب، من 
اصرات، واحلرمان من التعليم، وظواهر التحرش واالغتصاب، وكذا حماولة ميش املرأة وإقصائها الكامل عن ق

العربية، والغري  املرأةاملشاركة يف احلياة السياسية واالقتصادية، دأبت هذه الصفحات الرمسية ممثلة يف صفحة منظمة 
تحقيق أهداف مشتركة تتجسد يف طرح القضايا النسوية على العمل ل "ثوري والنسوية"الرمسية ممثلة يف صفحيت 

من خالل هذا لتسليط الضوء عليها، وحماولة شن حركة من نشر الفكر النسوي، حملاولة رفع وعي املرأة حبقوقها 
عن كرامتها  حقوقها والدفاع إلعادةوضعها يف طريق السعي واال للتعبري حبرية،  يتيحالفضاء االفتراضي الذي 

حنو التغيري، وكان ذلك باختالف يف طريقة الطرح واملعاجلة التوحد بيد واحدة وفكرة واحدة نها اجتماعيا وومتكي
   .بني الصفحات ويعود ذلك كما سبق وذكرنا لتوجه ومسار الصفحة يف حد ذاته
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  :حمل الدراسةاجلمهور املستهدف مبنشورات ومضامني صفحات النسوية ): 21(اجلدول رقم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 عينة امجايل نسب اجلمهور املستهدف مبنشورات ومضامني صفحات النسوية) 21(يوضح اجلدول رقم      
ينقسم كل  مها األفراد واملؤسسات، صنفيني رئيسيني إىلبتقسيم أنواع اجلمهور  حيث قامت الباحثةالدراسة، 

صفحات النسوية حمل الدراسة تستهدف مجاهري  أنحسب نتائج اجلدول نالحظ و تصنيف إىل تصنيفات جزئية،
وقدرت بنسبة كبرية تقارب النصف  رااء كانت األكثر استهدافا مبنشوفئة النسا أنإال  ،متنوعة بنسب متقاربة

أن الصفحات نسوية ومن  وهي نتيجة منطقية ومتوقعة حبكماجلماهري املستهدفة،  إمجايلمن  %46.68 بـ
لتوعيتهن حبقوقهن وحثهن على العمل لتغيري الواقع املعاش  األوىلبالدرجة  فئة النساء إىلتوجه رسائلها  أنالطبيعي 

 إليهاحتقيق األهداف اليت تطرقنا ونشر أفكارها  وبالتايل وف والتهميش وعدم االعتراف،يعانني فيه من اخلالذي 
  .سابقا يف فئة األهداف والوظائف

، %17.62بنسبة  يليها مباشرة وبفارق واضح يف النسب استهداف الصفحات املدروسة لفئة الرجال     
فبالرغم من  ،"املرأة النسوية والرجل النسوي" ةعبار باستخدامهذا يف بعض املنشورات  مبنشوراا أين ظهر

الصراع الواضح حسب هذا التيار الفكري بني النساء والرجال، ومطالبة النساء باملساواة مع الرجال يف الكثري من 
انه  إال ،واملواضيع اليت تعاين منها املرأة السلوكياتاالام هلم حول الكثري من  أصابعوالقضايا وتوجيه  األمور

املرأة وحتريرها ، فأول من رفع لواء قضايا  هناك فئة من الرجال الذين يتبنون الفكر النسوي ويطالبون حبقوق املرأة
رفعة " هم رجال أمثال دماجها ومتكينها يف العامل العريب يف بدايات دخول الفكر النسوي الوطن العريبواملطالبة بإ

  راجلمهو
  املستهدف

  اموع
  %  ت

 %46.68  204  نساء  أفراد
  %17.62  77  رجال

  %11.90  52  هيئات حكومية  مؤسسات
  %11.21  49  منظمات دولية

  %12.58  55  مجعيات
  %100  437  اموع



 

 

 

295 

ق وذكرنا يف اجلانب النظري للدراسة عندما تطرقنا للخلفية كما سب "أمنيقاسم "و" حممد عبده"و" الطهطاوي
  1التارخيية لتطور احلركة النسوية يف الوطن العريب

لتأيت فئة املؤسسات يف التصنيف الثاين للجمهور املستهدف من قبل منشورات الصفحات املدروسة بعد فئة      
من خالل املنشورات اليت تدعو من خالهلا  ،%11.90بنسبة " كوميةاحليئات اهل" وبرز فيها إستهدافاألفراد، 

 والعنف واجلرائم اليت تلحقها واالضطهادالصفحات هذه اهليئات بضرورة النظر يف الواقع الذي تعيشه املرأة العربية 
وجترمي بعض السلوكيات  سن قوانني جديدة حلماية فئة النساء من خمتلف أشكال العنفومناداا بضرورة تشريع و

املنظمات " أيضا ، كما استهدفت منشوراتالقاصرات واخلتان واالغتصاب لردع األشخاص للحد منه كزواج
اجلمعيات بنسبة وغالبا ما تكون هذه املنظمات نسوية أو حقوقية، اضافة اىل  %11.21بنسبة  "الدولية

واللوايت تعانني من  ومن أمثلة ذلك املنشورات اليت تتضمن إحصائيات النساء املعنفات واملغتصبات .12.58%
أمراض وحىت نسبة وفيات اإلناث نتيجة العنف الزواج حتت السن القانوين كنماذج للفت انتباه املنظمات احلقوقية 

  .واهليئات احلكومية لضرورة االلتفاتة هلذه القضايا و منحها جانبا من األمهية يف الطرح واملعاجلة 

مهور املستهدف مبنشورات ومضامني صفحات النسوية اجلتوزيع تكرارات ونسب ): 22(اجلدول رقم 
   :حسب كل صفحة

  

  

                                                             
  لعامل العريبللمزيد ميكن الرجوع للفصل النظري التوثيقي، املتعلق باحلركة النسوية، العنصر املتعلق باخللفية املعرفية وتطور احلركة النسوية يف ا - 1

  اجلمهور
  املستهدف

  منظمة املرأة العربية  ثوري  النسوية
  %  ت  %  ت %  ت

  %74.44  67  %54.30  82 %28.06  55  نساء  أفراد
  -  -  %22.51  34  %21.94  43  رجال

  %04.44  04  %05.96  09  %19.89  39  هيئات حكومية  مؤسسات
  %12.22  11  %03.97  06  %16.33  32  دولية منظمات

  %08.90  08  %13.24  20  %13.77  27  مجعيات
  %100  90  %100  151  %100  196  اموع
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أنواع اجلماهري املستهدفة مبنشورات ومضامني كل صفحة من  توزيع نسب وتكرارات )22(اجلدول رقم  يبني    
الصفحات الثالثة تستهدف مبنشوراا  أنئج اجلدول ونالحظ من خالل نتا .صفحات النسوية حمل الدراسة

التركيز يف استهداف النساء من فئة  االتفاق على اجلماهري بنسب متفاوتة ولكن يبقى أنواعوتدويناا خمتلف 
  .  النقاش الدائر عرب الصفحاتاحملورية يف الطرح و، كوا الفئة يف الصفحات الثالثة األوىلبالدرجة  األفراد

 النسوية"لصفحة  ور املستهدففاجلمه":  

ة وقدرت نسبتهن حمن جمموع نسب اجلمهور املستهدف للصف األوىلبالدرجة النساء  فقد متثل يف فئة     
بني منشورات صفحة ، ومن %21.94 بنسبةفئة الرجال  تليها مباشرة وبنسبة مقاربة نوعا ما، %28.06بـ

عزيزي الشاب النسوي احملترم، حنن ندرك متام حجم : "التايل املنشور نقتبس اليت استهدفت الرجال" النسوية"
معاناتك يف هذه اتمعات اليت تتغىن بالشرف والعفة واحلياء، فمعاناة الرجل الذي حيترم حرية املرأة، ويؤمن 

" املرأة نفسها تقل عن معاناة أو تصرحيا ليتركها تعيش وتستمع حبيائها، ال إذناباملساواة بينه وبينها وال ينتظر منها 
ويتضح من خالل هذا املنشور أن الصفحة تستهدف أيضا فئة الرجال بأفكارها وجتلى ذلك من خالل عبارة 

  ".الشاب النسوي احملترم"

، فقد مث جاءت فئة املؤسسات يف الترتيب الثاين بعد األفراد كجمهور مستهدف مبنشورات صفحة النسوية     
وتتمثل هذه اهليئات يف حكومات الدول  %19.89بنسبة  من خالل تدويناا ةاهليئات احلكومي خاطبت الصفحة

املرأة يف بلدام وحبثا عن احللول الالزمة مثل سن القوانني ومعاقبة  العربية من خالل حماولة لفت انتباهها لقضايا
مات حقوق كمنظ %16.33كما استهدفت منشورات الصفحة املنظمات الدولية بنسبة  .املتورطني وغريها

  .%13.77واجلمعيات بنسبة  اإلنسان

  ثوري"وبالنسبة لصفحة."  

 أكرب، وهي نسبة  % 54.30 حيث قدرت النسبة بـ كربفقد كانت منشوراا موجهة لفئة النساء بدرجة أ    
يليها بفارق واضح نسبة الرجال كجمهور مستهدف  نسبة النساء املستهدفات عرب صفحة النسوية،مقارنة مع 

كان  نتيجة متوقعة كون توجه الصفحةوهي  %22.51امني ومنشورات الصفحة وقدرت نسبتهم بـمبض
اسم الصفحة  فداللةيف قضايا املرأة، ومعاداا الواضحة للذكور بتخصصه على احلديث  واضحا منذ البداية
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النساء  أوساطة يف كان لغاية نشر أفكار معين يف حد ذاتهالصفحة  املقصد من تصميمندرك أن  جيعلنا "ثوري"
  .ات بعد تبين واعتناق هذه األفكاروحثهن وحىت حتريضهن على جمموعة من السلوك

ميكن تفسريها بنفس و حىت وإن كانت قليلة ورغم ذلك مت استهداف فئة الرجال أيضا مبنشورات أخرى وبنسبة   
توجيه رسائل لفئة الرجال من أجل اقناعهم  إضافة حملاولة، ما مت التطرق اليه يف تفسري النتيجة يف الصفحة السابقة

كما استهدفت منشورات الصفحة  ،وذلك بنسبة أو لفت االنتباه جتاه قضايا النساء عامة، أيضا بالفكر النسوي
وأخريا املنظمات  %05.96مث اهليئات احلكومية بنسبة  %13.24، بداية باجلمعيات بنسبة كجمهور املؤسسات

  .%03.97الدولية بنسبة 

 منظمة املرأة العربية"ا اجلمهور املستهدف مبضامني صفحة أم:  

إستهدفت صفحة املنظمة مبنشوراا فئة النساء بنسبة كبرية جدا " النسوية وثوري"على خالف صفحيت      
يف حني مل نلمس أي منشور موجه ، %74.44مقارنة بسابقاا من النسب يف الصفحات االخرى، وقدرت بـ

التايل كانت نسبة استهداف الرجال كجمهور للمنظمة منعدمة متاما، تالها بفارق كبري جدا للرجال متاما، وب
استهداف املؤسسات كجمهور لصفحة املنظمة بنسب متفاوتة، وضئيلة جدا مقارنة بنسب النساء يف هذه الصفحة 

، يليها %12.22بـ، حيث قدرت نسبة املنظمات الدولية "ثوري والنسوية"والنسب املتحصل عليها يف صفحيت 
ويعود متركز نسبة النساء بنسبة كبرية  ،%04.44، مث اهليئات احلكومية بنسبة %08.90نسبة اجلمعيات بـ

اجلمهور املستهدف مبضامني الصفحة، كون جل املنشورات عرب الصفحة تتناول تغطية ألعمال املنظمة ونشاطاا 
  .يف النهوض بواقع املرأة يف الدول العربية
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  طبيعة تعليقات مجهور املتفاعلني مع مضامني صفحات النسوية عينة الدراسة): 23(اجلدول رقم 

  
         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ر املتفاعلني مع مضامني صفحات النسوية حمل تعليقات مجهو فئة إمجايل نتائج )23(اجلدول رقم ميثل      
ستطيع من خالهلا حتليل طبيعة هذه الفئة تثالث أبعاد قسمت فئة التعليقات إىل الباحثة  ويتضح منه أنالدراسة، 

  . فيهالتعليق، واللغة املستخدمة  ونوع مادة، بني مؤيد ومعارض وحمايد اجتاه التعليق ومتثلت هذه األبعاد يف
اجلمهور املتفاعل مع مضامني  انقسم ، فقد"اجتاه التعليق"لبعد عليها فانه بالنسبة  النتائج املتحصل وحسب      

 %50.88، حبيث كانت نسبة التعليقات املؤيدة  الصفحات املدروسة بني مؤيد ومعارض بنسب متقاربة جدا
اليت  واملواضيع واآلراء ن األفكار، وميكن القول أ%49.18بنسبة قريبة جدا قدرت بـ التعليقات املعارضة تلتها

مجهور مؤيد،  ،صفحات النسوية املدروسة، هلا نوعني من مجهور املتابعني واملتفاعلنيمنشورات ومضامني  تقدمها
معظم املعارضني ملضامني هذه  أنالتحليل  أثناء فترةوقد الحظت الباحثة  ،ملا تقدمه وما تدعو إليه وآخر معارض

املتدينني الذين أوالئك النساء والرجال  أو ،هذه الصفحات إليهفضني رفضا متا ما تدعو رارجال  إماالصفحات 

  طبيعة 
  التعليقات

  اموع
  %  ت

  اجتاه التعليق
 %50.88  143  مؤيد

  %49.18  138  معارض
  - -  حمايد

  %100 281  اموع
  

  التعليق نوع
  %76.86  216  نص

  %03.20  09  صورة
  %19.92  56  اترموز و أيقون

  %100 281  اموع
  

  املستخدمة اللغة
  يف التعليق

  %49.47  139  عربية فصحى
  %48.39  136  عامية

  -  -  عربية حبروف التينية
  -  -  فرنسية
  %02.13  06  اجنليزية

  %100  281  اموع
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دمي ثقافتنا  أنواعوأن هذا نوع من  إليهالعربية الذي وصلن  األمةيعربون يف تعليقام عن استيائهم من حال نساء 
  .اهلدامة األفكارهذه ودعون من خالل تعليقام للتوبة والرجوع عن مثل  ،وديننا ومعتقداتنا

  %76.86املركز األول بنسبة  يف التعليقات على شكل نصوص ترتبتالتعليقات فقد  لنوع مادةبالنسبة أما      
 –أن صاحب التعليق يبحث  وميكن تفسري هذه النتيجة كونأكرب نسبة يف بعد نوع التعليقات، ووهي أعلى 

إثبات  من أجلالكلمات واجلمل  إىليتضمنه املنشور لذا يلجأ عن شرح وجهة نظره جتاه املوضوع الذي  -غالبا
على خالف دة يف املنشور، ارصحة أو خطأ املعلومات الو وإثباتتدعيم وجهة نظره باحلجج والرباهني و وشرح

نظر صاحب التعليق، بقدر ما  ةواليت ال تفيد يف شرح وجه تم فيها استخدام الرموز واأليقوناتياليت  التعليقات
احلزن أو اإلعجاب أو الغضب  أويف السعادة  يتمثل، وشعوره هل توصفه من حالته جتاه املوضوع املنشور أنكن مي

أو الدهشة إىل غري ذلك من التعبريات اليت تعكسها األيقونات املدرجة كخدمة وخاصية يف التعليقات عرب 
اشرة بعد التعليقات على شكل مب" شكل أيقونات ورموز"، وقد ترتبت التعليقات على صفحات الفيسبوك

للتعليقات اليت جاءت على  جدا ونسبة ضئيلة %19.92 بكثري عن سابقتها وقدرت بـ بنسبة أقلو نصوص 
  .%03.20شكل صورة بـ 

كل من  استخدامتبني من خالل النسب الواردة يف اجلدول  للغة املستخدمة يف التعليق، فقدا وفيما خيص بعد     
استخداما بنسبة  أكثراللغة العربية الفصحى ، حيث جاء التعليق باألوىل التعليق بالدرجة الفصحى والعامية يف

اللهجة  يفاملعتمدة يف التعليقات  العامية ومتثلت، %48.39العامية بفارق ضئيل وبنسبة  يليه استخدام 49.47%
قات بلهجات مغاربية، ويعود هذا عدد من التعلي مثاملشرقية بدرجة اوىل سواء كانت شامية، خليجية، أم مصرية، 

بالعربية الفصحى رغم ما  االستخدام لكون متابعي الصفحات هم من خمتلف اجلنسيات العربية، هلذا مييلون للكتابة
جام احمللية خاصة يف التعليق على املنشورات اليت يعتري تعليقام من أخطاء حنوية وصرفية، باإلضافة اىل هل

  .ةتضمنت عبارات بالعامي
بعض التعليقات باللغة االجنليزية وبنسبة ضئيلة  كان ظهورها ضئيال جدا حيث ملسنا للغات األجنبية فقدا أما    

العربية املكتوبة  واألمر نفسه ينطبق على التعليق باللغة الفرنسية إطالقامل يتم  ، يف حني%02.13قدرت بـ
  .حبروف التينية
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طبيعة تعليقات املتفاعلني مع منشورات ومضامني صفحات سب توزيع تكرارات ون): 24(اجلدول رقم 
  النسوية حسب كل صفحة

  

كل صفحة  تكرارات ونسب طبيعة تعليقات املتفاعلني مع منشورات ومضامنينتائج ) 24(ميثل اجلدول رقم      
االجتاه وطبيعة مادة التعليق طبيعة التعليقات من حيث  اختالفويتضح جليا  .حمل الدراسةحات النسوية صف من 

توجهات اجلمهور املتفاعل مع مضامينها يف  اختالفوهذا ما يعكس  أخرى،من صفحة إىل  فيه اللغة املستخدمةو
تصنيف التعليقات وكل صفحة  دأبعاوفيما يلي تفصيل للنسب  املتحصل عليها حسب كل بعد من  ،حد ذاته
  .على حدا

  النسوية"فالبنسبة لتعليقات املتفاعلني مع صفحة."  

تعليقات مجهور ومتابعي صفحة النسوية بني مؤيد ومعارض،  انقسام، اتضح من خالل النسب املتعلقة باالجتاه     
من  %39.28تليها نسبة %60.71بنسبة  األوليف الترتيب  التعليقات املؤيدة للمنشورات ةأين ترتبت نسب

  طبيعة 
  التعليقات

  منظمة املرأة العربية  ثوري  النسوية
  %  ت  %  ت %  ت

اجتاه 
  التعليق

  %100  17  %38.15  58 %60.71  68  مؤيد
  -  -  %61.84  94  %39.28  44  معارض
  -  -  - -  - -  حمايد

 %100 17 %100 152 %100 112  اموع
  

  طبيعة التعليق
  %88.23  15  %78.28  119  %73.21  82  نص

  -  -  %05.92  09  -  -  صورة
  %11.17  02  %15.78  24  %26.78  30  رموز و أيقونات

 %100 17 %100 152 %100 112  اموع
  

  املستخدمة اللغة
  يف التعليق

  %58.82  10  %48.68  74  %49.10  55  عربية فصحى
  %41.17  07  %48.68  74  %49.10  55  عامية

  -  -  -  -  -  -  عربية حبروف التينية
  -  -  -  -  -  -  فرنسية
  -  -  %02.63  04  %01.78  02  اجنليزية

 %100  17 %100  152 %100  112  اموع
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التعليق  نقتبسصفحة الملنشورات ومن أمثلة التعليقات املؤيدة التعليقات املعارضة، ملضامني ومنشورات الصفحة 
ليست  املثليةمن قبل منظمة الصحة العاملية،  إثباا، هذه طبيعة مت بالنسبة للمثلية فكل واحد حر بلي يعمله" :التايل

على  ىأخر أمثلةوهناك " تنادي حبقوق املثليني شورات اليتوهو تعليق على أحد املن ،"عةخيارا أو مرضا بل طبي
لو كانت املثلية طبيعية ملا حرمها اخلالق، هذا أمر منايف : "نقتبس منهمالتعليقات املعارضة للموضوع نفسه 

املطروحة عرب الصفحات واليت األفكار ت املرافقة للعديد من املواضيع ووتعترب هذه عينة من التعليقا ".للفطرة
، كما يتضح جليا من النسب املتعلقة باجتاه تنقسم غالبا بني مؤيدين للفكرة واملوضوع املنشور ومعارضني هلا

أن معظم مجهور صفحة النسوية املتابع هلا واملتفاعل مع مضامينها مؤيد ملا تطرحه الصفحة من أفكار  ،التعليق
  .ومتقبل هلا

اغلب التعليقات جاءت عبارة عن  أنالواردة يف اجلدول  األرقامفتبني  ،طبيعة مادة التعليقأما خبصوص       
 "شكل رموز وأيقونات"على من التعليقات اليت جاءت  %26.78نسبة  تليها ،%73.21وهذا بنسبة "نصوص"

 فسري هذه النتيجة،وميكن ت ،يف حني مل يتم استخدام الصور ائيا يف التعليقات عل منشورات ومضامني الصفحة
اجلمل والعبارات من أجل شرح على  األوىلبالدرجة  كون املعلقني يعتمدون عادة يف طبيعة التعليقات، التباينو

إضافة إىل  .ج والرباهني اليت يروا مناسبةوجهات نظرهم حول القضايا املطروحة يف املنشورات وتقدمي احلج
  .كن أن يكون باستخدام الصور واأليقوناتالنقاش حول موضوع ما وإبداء الرأي ال مي

نالحظ أيضا من خالل اجلدول، فيما يتعلق بنوع اللغة اليت يستخدمها مجهور املتفاعلني مع منشورات صفحة     
النسوية، ام يستخدمون كال من اللغة العربية الفصحى و العامية يف التعليقات على حد سواء وبنفس النسبة واليت 

يف التعليق بنسبة ضئيلة جدا مقارنة  اللغة االجنليزيةيف حني برز استخدام لكل منهما،  %49.10 قدرت بـ
يفضلون شرح  مجهور املتفاعلني مع صفحة النسوية،، وهو ما يؤكد أن %01.78 بسابقتها وقدرت بـ

فضلوا التعليق اللغوية، وباعتبارهم من جنسيات عربية فقد  إمكاناموجهات نظرهم حول القضايا املطروحة وفق 
 ألفاظا بذيئة، كانت تتضمن بعض التعليقات إضافة إىل أن  ،احمللية حبسب انتمائهم بالعربية الفصحى وبالعامية

 ومن أمثلة التعليقات بالعربية الفصحى واستشهاد بأمثال شعبية مما جيرب املعلق على استخدام لغته األصلية،وتعبريات 
وعدم تفهمها ائيا لظروف احلياة ...ية من املرأة للتمرد على الزوج حتديداموجة طاغ" :نقتبس التعليق التايل

، أكثر شي ممكن تعمليه ملا تتحمقي من هيك كالم" ومن أمثلة التعليقات بالعامية " الصعبة اليت يواجهها الزوج
  ".ويةصورة النس امشروعة، انتو بتشوهو حقوقهمبس كالمه منطقي وهو اما اجا جنب النساء وقال ان 
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 ثوري"مع صفحة  اما عن تعليقات مجهور املتفاعلني." 

للمعارضة على معظم األفكار واملوضوعات  "صفحة ثوري"توجه مجهور  "صفحة النسوية"على خالف       
، يف حني مثلت %61.84، حيث جاءت نسبة التعليقات املعارضة ملنشوراا مقدرة بـاملطروحة عرب الصفحة

ومعارضتها كون  األفكار، وميكن تفسري اجتاه أغلب التعليقات لرفض %38.15يدة ملضامينها نسبة التعليقات املؤ
 ، ومعظم املواضيع اليت تطرحها حتمل كما هائال من"النسوية"أقل عقالنية من صفحة  "صفحة ثوري" توجه أن
ذا تكون التعليقات عبارة عن خاصة ملا يتعلق األمر باألديان واإلسالم حتديدا هل ، والتطرف واالحنياز،عدوانيةال

هي صفحة ختاطب مجهورا من الدول العربية معظمهم يدين بديانة  األخريملا تقدمه الصفحة، ففي  انتقادات
وهو ما  الصفحة، إليها أفكاروترىب يف سياق معتقدات وتقاليد ال ميكن اخلروج عنها بالطريقة اليت تدعو  إسالمية

الذين ينادون حبرية املرأة ال يريدون  إن" :نقتبس مايلي ة التعليقات املعارضةتفسره نسبة املعارضني، ومن أمثل
السفور  إىلويدعوا  اإلسالميوهو تعليق على منشور ضد احلجاب " إليهاحريتها، وإمنا يريدون حرية الوصول 

  ".املاذا ترتدين املالبس أصال وأنت أمجل بدو" والتعري، ومن التعليقات املؤيدة هلذا املنشور 

بنسبة  يف الترتيب األول" شكل نصوص"على  التعليقات التعليقات، فقد جاءت مادة وفيما يتعلق بطبيعة     
ونسبة ضئيلة للتعليقات اليت كانت  ،%15.78بنسبة  "رموز وأيقونات" ، يليها التعليقات على شكل78.28%

صفحة النسوية وينطبق عليها نفس  نتائج طبيعة تعليقات إليهوهو ما ذبت  %05.92ر بـ  "شكل صو"يف 
  .التفسري والتأويل

 إليهفجاءت نتائج ترتيب اللغة املستخدمة مشاة متاما ملا ذهبت  املستخدمة يف التعليقاتفيما خيص اللغة  أما    
يف  %48.68 وقدرت بـحيث كانت نسبتا التعليقات بالعربية الفصحى والعامية متساويتان أيضا سابقتها، 
ومل نلمس أي تعليق باللغة الفرنسية أو باستخدام  .%02.63نسبة التعليقات باالجنليزية ضئيلة بـ  تحني جاء

  .حروف التينية
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 منظمة املرأة العربية" أما صفحة":   

ففيما خيص اجتاه التعليق، والثانية،  األوىلفقد كانت النتائج املتحصل عليها خمالفة متاما لنتائج الصفحتني      
فيما كانت نسبة التعليقات املعارضة منعدمة، ، %100 التعليقات مؤيدة ملنشورات الصفحة بنسبة  لك كانت

، حبيث تتناول نشاطات املنظمة املختلفة من اإلخبارييغلب عليها الطابع وهذا يعود لكون منشورات الصفحة 
ل توعية املراة حبقوقها، ومتكينها يف من االنشطة اليت تقام يف سبي مؤمترات وندوات علمية ودورات تدريبية وغريها

  .هلذا من الطبيعي أن ال تكون هناك تعليقات معارضة احلياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية، 

بنسبة  "نص على شكل"التعليقات  املتفاعلون مع الصفحة مجهور وفيما يتعلق بطبيعة التعليقات، فقد استخدم    
تخدام وكانت نسبة اس %%11.17 أقلام الرموز واأليقونات بنسبة ويف مقابل ذلك مت استخد 88.23%

" كانت دورة حلوة واستفدنا منها كثريا"  :يلي ما نقتبس ومن أمثلة هذه التعليقاتالصور يف التعليقات منعدمة، 
منظمة قامت بتنظيمها  ،قياس اجلودة يف التعليم آلياتيف دورة تدريبية حول  املشاركات احد النساء وهو تعليق

  ."املرأة العربية وعرفت مشاركة واسعة من خمتلف الدول العربية

، فكانت العربية الفصحى يف "صفحة منظمة املرأة العربية"اللغة املستخدمة يف التعليقات على منشورات أما     
األجنبيتني فيما كانت نسبة التعليقات باللغتني  %41.17تلتها العامية بنسبة  %58.82املرتبة األوىل بنسبة 

 الفصحى  املتفاعلني مع منشورات الصفحة يفضلون التعليق باللغة العربية مجهور ، وهو ما يؤكد أنمتاما منعدمة
هي صفحة رمسية ومعتمدة هليأة  الصفحةنشورات يف حد ذاا مكتوبة بالعربية الفصحى مبا أن كون امل بدرجة أوىل

  .رمسية ومنظمة حكومية
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  :يل الكمي لصفحات النسوية حمل الدراسة التحليلية حسب كل حمورنتائج التحل -3

استعرضت الباحثة يف هذا الفصل طبيعة تناول وتقدمي صفحات النسوية املدروسة ملوضوع احلركة النسوية       
شكل ونوع املضامني املقدمة، واللغة املستخدمة فيها، واهم الدعائم  إبرازعرب صفحات الفيسبوك، من خالل 

القضايا املقدمة  أولويةجلمهور الوطن العريب، إضافة إلبراز  ملعتمد عليها يف توصيل أيديولوجيات التيار النسويا
تفكري  أولويات، يف سياسة جلعلها من األخرىعرب الصفحة، واهم القضايا املطروحة واملتناولة على حساب 

صادر املعتمد عليها يف توثيق املعلومات املقدمة، وابرز امل ألهمضافة إاجلمهور املتابع واملتفاعل مع هذه الصفحات، 
املرجو حتقيقها وفق  واألهداف أفكارهاالقيم املتضمنة يف  وأنواعالشخصيات الفاعلة فيها، وكذا طبيعة 

املتبعة إضافة للكشف عن نوع اجلمهور املستهدف مبضامينها، وقد توصلت نتائج  إيديولوجيتهاو سياستها،
  :النقاط نربزها فيما يليلعدد من التحليل الكمي 

  املنشورات املقدمة عرب صفحات النسوية احملللة جاءت على شكل نصوص  أنكشفت نتائج الدراسة
، حيث جاءت املنشورات على شكل نصوص مرفقة بصور تعبريية "اخلربية والتعبريية"مرفقة بالصور بنوعيها 

 .%30.31نسب تليها النصوص املرفقة بصور خربية ب% 39.06بنسبة 
  برز استخدام اللغة العربية الفصحى بالدرجة األوىل يف اغلب منشورات وتدوينات الصفحات حمل

 .%17.39يليها استخدام الدمج بني الفصحى والعامية بدرجة اقل بنسبة % 69.56الدراسة بنسبة 
 ا، أثبتت نتائج الدراسة اعتماد الصفحات الثالثة على التنويع يف االستماالت والدعأن إالائم يف منشورا 

تليها % 26.64من الواقع بنسبة  بأمثلةبروزا خاصة استمالة االستشهاد  أكثراالستماالت العقلية كانت 
فاستمالة التخويف بنسبة % 18.06بنسبة  األرقاممث تقدمي % 19.19استمالة احلجج وآراء املثقفني بنسبة 

17.15%. 
  ام صفحات النسوية بطرح ومعاجلة خمتلف القضايا النسوية بنسب كشفت نتائج الدراسة التحليلية اهتم

كقضية " النسوية وثوري"، يف صفحيت األوىلمتقاربة لكن كان تركيز االهتمام بالقضايا االجتماعية بالدرجة 
لقضايا التحرش والعنف  إضافة، %13.47، املساواة بني اجلنسني بنسبة %14.66حقوق املرأة بنسبة 

تليها  األوىلبالقضايا االقتصادية والسياسية بالدرجة " العربية املرأةمنظمة "ما اهتمت صفحة واالغتصاب، في
 .القضايا االجتماعية
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  كفاعل وشخصية حمورية يف منشورات ومضامني صفحات النسوية  األفرادبروز فئة  إىلتوصلت الدراسة
 :مقسمة كما يلي %73.16 األفرادمقارنة باملؤسسات حيث جاءت نسبة 

  وضحت نتائج الدراسة بروز النساء كشخصيات فاعلة وحمورية يف مضامني الصفحات حسب
 .%61.14بنسبة  األفرادتصنيف اجلنس يف فئة 

 ظهور الشخصيات الفاعلة يف تدوينات صفحات النسوية  أيضانتائج التحليل الكمي  وأثبتت
 .%73.66املدروسة ممثلة يف فئة الشباب حسب السن بنسبة 

  م أناس كما برزتصنيف األشخاص الفاعلني يف مضمون ومنشورات الصفحات احملللة على أ
 .%71.78عادين بنسبة 

  تبني من خالل نتائج التحليل الكمي اعتماد الصفحات حمل الدراسة على مصادر خمتلفة يف توثيق وتقدمي
مث اقتباسات من  %36.69بنسبة " االدمن"معلوماا ومضامينها، جتسدت أعلى نسبة يف مسريي الصفحة 

، وكانت %15.76بنسبة  اإلعالميليها االعتماد على وسائل % 20.67بنسبة  أخرى الكترونيةمواقع 
" منظمة املرأة العربية"كانت صفحة  يف حني" النسوية وثوري"هذه النتائج متوافقة بالنسبة لصفحيت 

 .رين بنسب اقلتستخدم وسائل اإلعالم كمصدر أول ملضامينها يليها املصدرين اآلخ
  ،أظهرت نتائج الدراسة وجود تنوع يف القيم املتضمنة بنسب متقاربة بني البعد االجيايب والبعد السليب للقيم

يف مضامني صفحات النسوية حمل الدراسة التحليلية، حيث جاءت قيمة االعتراف االجتماعي يف الترتيب 
مث قيمة % 10.58يم التمرد ضد الدين بنسبة ، تليها مباشرة ق%15.16األول من إمجايل القيم بنسبة 

، وكانت هذه القيم متوافقة من حيث الربوز يف %9.95فقيمة العدل بنسبة  %10.27التحرر بنسبة 
فربزت فيها قيم االعتراف االجتماعي، " منظمة املرأة العربية"أما صفحة " النسوية وثوري"صفحيت 

 .واالجناز، والعمل بشكل أكرب من باقي القيم
  أعربت نتائج الدراسة على أن أهم األهداف املرجو حتقيقها من خالل صفحات النسوية، وما تقدمه من

بنسبة ." نشر الفكر النسوية"يليه هدف % 26.61بنسبة " طرح قضايا النسوية"مضامني ترجم يف هدف 
 .كأهم هدفني بأعلى النسب مقارنة باألهداف األخرى% 19.34

 للصفحات % 46.68ستهدف من خالل صفحات النسوية هن النساء بنسبة تبني أيضا أن اجلمهور امل
 .الثالثة حمل الدراسة التحليلية

 كشفت نتائج الدراسة التحليلية فيما خيص فئة التعليقات عن النتائج التالية: 
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  انقسم مجهور املتفاعلني مع الصفحات املدروسة بني مؤيد ومعارض بنسب متقاربة جدا قدرت نسبة
 .%49.18و املعارضة % 50.88ات املؤيدة التعليق

  78.86جتسدت أغلب التعليقات احملللة على شكل نصوص بنسبة%. 
  يليها % 49.47مت استخدام اللغة العربية الفصحى بالدرجة األوىل يف تعليقات اجلمهور املتفاعلني بنسبة

  .%48.39العامية بنسبة 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

لصفحات النسوية عرب  عينة الدراسةعرض وحتليل بيانات استخدامات : أوال
  الفيسبوك

  للفيسبوك عينة الدراسة استخدامات -1
  لصفحات النسوية عرب الفيسبوكعينة الدراسة عادات وأمناط استخدام   -2
  لصفحات النسوية عرب الفيسبوك عينة الدراسةدوافع استخدام   -3

عينة املترتبة على  السلوكيةو الوجدانيةاآلثار املعرفية و بيانات عرض وحتليل: ثانيا
  صفحات النسوية عرب الفيسبوكلاملستخدمات ل الدراسة من

  اآلثار املعرفية املترتبة على مستخدمات صفحات النسوية عرب الفيسبوك -1
  اآلثار الوجدانية املترتبة على مستخدمات صفحات النسوية عرب الفيسبوك -2
  اآلثار السلوكية املترتبة على مستخدمات صفحات النسوية عرب الفيسبوك -3

املستخدمات  عينة الدراسةعة اآلثار املترتبة على الفروق الفردية بني طبي :ثالثا
  لصفحات النسوية ومتغريي املستوى الدراسي واحلالة املهنية

 الفصل السادس
 جلمهور املستخدمات امليدانيةالدراسة 

عرب شبكة الفيسبوك املتاحةصفحات النسوية لل  
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 وحتليل بيانات الدراسة التحليلية للصفحات النسوية حملفصل اخلامس والذي مت فيه عرض لل تقدمينا بعد      
الدراسة من حيث الشكل واملضمون، مت ختصيص الفصل السادس كتكملة للجانب التطبيقي للدراسة، حيث 

املتحصل عليها من خالل الدراسة امليدانية على مجهور  استهدفنا من خالله عرض وحتليل املعطيات والبيانات
صول عليها عن طريق تفريغ االستمارة النساء العربيات املستخدمات لصفحات النسوية عرب الفيسبوك، واليت مت احل

 إىلمث حتليلها وتفسريها للوصول  SPSS اإلحصائيةباستخدام برنامج احلزمة  إحصائيةااللكترونية يف جداول 
  .وكذا النتائج النهائية للدراسة ككل باإلطار امليداين،نتائج متعلقة 

استخدامان  إىلمحور عام، لالنتقال كتخدامات النساء العربيات للفيسبوك ولقد تناول هذا الفصل اس      
الدوافع الكامنة وراء ذلك  إىل، إضافة االستخدام وأمناطللصفحات النسوية عربه من خالل بعدين، عادات 

ل من خالل مؤشرات مدة وحجم االستخدام، أنواع الوسائ ، وفق نظرية االستخدامات واالشباعات،االستخدام
واخلدمات اليت توفرها هلم  ،املفضلة لديهن، الفترات واألماكن املفضلة الستخدام وتصفح صفحات النسوية

إضافة للكشف عن اآلثار املترتبة عن مستخدمات هذه الصفحات واليت مت تقسيمها وفق ...وطرف تفاعلهم معها
كانت  إذامعرفة فيما  إىلثالث أبعاد، معرفية، وجدانية، سلوكية، للتوصل  إىل اإلعالمنظرية االعتماد على وسائل 

صفحات النسوية تعزى ملتغريي املستوى الدراسي  مستخدمات علىهذه اآلثار املترتبة هناك فروق فردية بني 
  . Anovaو   T.Test كل من باستخدام اختبار واحلالة املهنية
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  لصفحات النسوية عرب الفيسبوك عينة الدراسةعرض وحتليل بيانات استخدامات  - أوال    

  :للفيسبوك عينة الدراسةاستخدامات :    1

  :حسب متغري املستوى الدراسي امليدانية العينةتوزيع  :)25(اجلدول رقم               

  النسبة املؤوية  التكرار  املستوى الدراسي
  % 0.8   04  إعدادي
  % 1.4   07  متوسط

  % 14.6    73  ثانوي
  % 64.8  324  جامعي

  % 18.4    92  دراسات عليا
  % 100  500  اموع

  

توزيع مفردات عينة الدراسة حسب متغري املستوى الدراسي وقد أدرجت الباحثة هذا املتغري يوضح اجلدول      
على اعتبار انه من أهم املتغريات اليت تؤثر يف طريقة استخدام املبحوثات لصفحات النسوية عرب الفيسبوك، ويفسر 

يار فكري وفلسفي، وذلك الختالف كيفية التعاطي مع مضامينها خاصة وأا تقدم فكرا وأيديولوجيا منبثقة من ت
ظهر حىت يف اختيار الرسائل يالرؤى واالهتمامات والتوجهات بني النساء تبعا للمستوى الدراسي الذي قد 

اإلعالمية واستقباهلا والفاعلية يف تلقي املضامني والتعامل معها مما ينتج عنه اختالف يف كثافة االستخدام ودرجات 
  .التأثر

رارات والنسب الواردة يف اجلدول أعاله أن املبحوثات باملستوى اجلامعي والدراسات العليا التك تثبتو     
 يف مستوىتليها مباشرة نسبة املبحوثات  ،%64.8دراسة حيث قدرت نسبة اجلامعيات بـشكلت أغلبية عينة ال

النسبة على  منهن حيملن مستوى الثانوي، لتتوزع باقي %14.6مث  %18.4الدراسات العليا مقدرة بـ 
  %0.8واإلعدادي بـ  %1.4مستوى املتوسط بـ 

إقباهلن على التعليم وإكمال املسار الدراسي وتوجههم للتعليم نتائج اجلدول مدى توجه النساء و ونالحظ من     
العايل كنوع من إثبات الذات وحتقيق الطموح، خاصة وقد أضحت قضايا التعليم واملرأة متثل موقفا متقدما يف 

لويات اتمعات العربية يف العقود األخرية، خاصة يف ظل تزايد االهتمام بالدميقراطية وحقوق اإلنسان وموجات أو
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التحرر الفكري تأثرا بالعوملة وما صاحبها من حتوالت جذرية يف اتمعات واآلفاق اليت قدمتها أمام مجيع فئات 
  .اتمع مبا فيهم املرأة

شكلت النساء العربيات احلاصالت  2010 مستوى تعليم النساء العربيات ففي عام حيث طرأ تغري كبري يف     
فقط يف عام    3.5% من جممل النساء العربيات يف حني كانت نسبتهم %11سنة تعلمية حنو 16على أكثر من 

م، وقد ساهم االرتفاع املتواصل يف مستوى تعلم النساء العربيات ضمان املسامهة يف ارتفاع نسبة 1998
مستمر وترديدا لصدى  1ومستوى تعليم النساء العربيات يف ازدياد الثمنينات، حيث انه من أواسط عمالتهن

وحصلن على الشهادات اجلامعية وااللتحاق بالتعليم  التوجه املالحظ عامليا يف عدد النساء العربيات الاليت سعني
العايل، كخطوة للتمكني وتكافؤ الفرص بعيدا عن التمييز، حىت يتحصلن على املزيد من الفرص واالمتيازات 

  .لتحقيق تطلعان

  :حسب متغري حلالة املهنية امليدانية العينةتوزيع ):26(اجلدول رقم        

  النسبة املؤوية  التكرار  احلالة املهنية
  % 57.4  287  عاملة

  % 42.6  213  ماكثة بالبيت

  % 100  500  اموع

 

يبني اجلدول توزيع العينة حسب متغري احلالة املهنية، ولقد تعمدت الباحثة أيضا إلدراج هذا املتغري إىل جانب      
رب استخدام املبحوثات لصفحات النسوية ع حجمحتليل مهية ودور يف تفسري وله من أ ملا" املستوى الدراسي"متغري 

سياق  يسبوك والفروق الفردية بينهن يف مستوى اآلثار املترتبة عن استخدامهن ملضامينها، نتيجة اختالفالف
املاكثات بالبيت وكذا ظروف تلقيهم للمادة واملضامني املتعلقة بالفكر وظروف املبحوثات املوظفات على غرار 

  .يسبوك، وكيفية التعامل معها، واليت قد تؤثر على درجات التأثر لديهنالنسوي عرب صفحات الف

                                                             
، إسرائيلربية القطرية للبحوث واخلدمات الصحية، ، اجلمعية الع، دط، مجعية اجلليلواقع النساء العربيات يف إسرائيلوآخرون، امحد شيخ حممد  - 1

  .09، ص 2012
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حسب متغري الوضعية املهنية، أين جاءت ة وتوضح نتائج اجلدول أعاله وجود اختالف طفيف يف توزيع العين     
سة تليها من عينة الدرا% 57.4نسبة متقاربة نوعا ما بني املتغريين، فقد قدرت نسبة املبحوثات العامالت بـ 

  .منهن ماكثات بالبيت %42.6مباشرة 

إن هذا التقارب يف النسب بني توزيع املبحوثات عينة الدراسة يوضح أنه بالرغم من سعي النساء العربيات      
حنو التقدم واملضي قدما يف جمال التعليم والدراسات العليا حبسب نتائج اجلدول السابق، إال أنه مل مينح املرأة منفذا 

من بني جمموع الشابات العربيات الساعيات جبد إىل فمن العوائق،  دوفرصا للدخول لسوق العمل نتيجة العدي
عاطالت عن العمل يف منطقة الشرق األوسط وهو ضعف معدل البطالة بني الذكور،  %43.9العمل تبقى نسبة 

  .1"لعايلمعدل التحاق النساء العربيات بالتعليم ا" :بعنوان جاء يف مقال حسب ما

تشهد  2016 و2000وكما وضح التقرير يف املقال فإن املقارنة بني نسبة النساء العامالت إقليميا بني عامي     
تقدما طفيفا ناجتا عن ارتفاع املكون النسوي من خرجيات التعليم العايل بالرغم من معدالت التقدم امللموسة يف 

 يف الدول غالبيةالبلدان العربية مثل قطر والبحرين حيث تعترب النساء جزءا ال يتجزأ من القوة العاملة الداخلية فان 
تبقى أدىن بكثري من املتوسط العاملي وال تزال األسباب وراء عدم عمل النساء إفريقيا  مشالمنطقة الشرق األوسط و

  .العربيات املتعلمات غري مفهومة بصورة واضحة

انطالقا من نتائج اجلدول السابق املتعلق بتوزيع عينة الدراسة حسب متغري املستوى الدراسي ونتائج اجلدول      
هي  إىل أعلى مراتب التعليم فان عدم احلصول على فرص العمل املناسبة  أعاله ميكن القول انه بالرغم من الوصول

من إهدار احلقوق والتهميش الذي تعاين منه النساء العربيات يف واقع أصبح فيه التعليم والشهادة ال يوفر  نوع
  .احلماية والفرص لتامني املساواة بني النساء والرجال يف فرص العمل
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  :فيسبوكأفراد عينة الدراسة لل مدة استخدام):27(اجلدول رقم          

  النسبة املؤوية  التكرار  مدة استخدام الفيسبوك
  % 1.6  08  أقل من سنة

  % 8.6  43  سنوات 3من سنة إىل 

  % 21  105  سنوات 5سنوات إىل  3من 
  % 68.8  344  سنوات 5أكثر من 

  % 100  500  اموع

 

الستخدام عينة الدراسة شبكة التواصل االجتماعي فيسبوك، ويتضح من خالل يوضح اجلدول الفترة الزمنية       
األرقام الواردة يف اجلدول أعاله أن معظم أفراد عينة الدراسة لديهم فترة طويلة منذ بداية استخدامهم للفيسبوك 

متاشيا  بأس اوهي فترة ل" سنوات05أكثر من "ذ من املبحوثات على استخدامهن له من %68.8حيث صرحت 
من املبحوثات أجابوا باستخدامهن  %21مع نسبة تصاعد استخدام الفيسبوك وانتشاره يف الدول العربية يليه 

سنة "يف حني توزعت باقي النسبة يف استخدام عينة الدراسة للشبكة من " سنوات 05 إىل 03"للفيسبوك من 
عن امللتحقات  األخريةة رب هذه النسبوقد تع %1.6مث أقل من سنة بـ  %8.6وقدرت بـ "  سنوات  03اىل

بالشبكة نتيجة التأثر بعوامل عديدة كاخلوف على اخلصوصية واالنتهاكات والقرصنة واخلوف من ) حديثا(اجلدد
، كما ميكن هلم الدافع لاللتحاق ذا العامل هدر الوقت، لكن بعد تعديالت األمان واخلصوصية يف الشبكة شكلت

شخاص الغري مهتمني مطلقا بالعوامل االفتراضية أو نتيجة املشاكل التقنية كعدم وصول جموع األمبأيضا تفسريها 
  .تقنية االنترنت جلميع املناطق والتجمعات السكنية مما حال دون ولوجهم هلذا العامل منذ زمن

، "سنوات 05 اكثر من"املبحوثات عينة الدراسة على استخدامهن للفيسبوك منذ  أغلبيةأما فيما خيص إمجاع      
فيمكن ربطها بطبيعة عينة الدراسة يف حد ذاا، حيث اتضح من خالل نتائج اجلداول السابقة أن أغلب أفراد 
العينة من املبحوثات متعلمات مبستوى جامعي ودراسات عليا يشغلن وظائف معينة وبالتايل يتميزن بنوع من 

الفكري  العمل واالتصال يف سياق من النضوجقات الوعي الفكري والتوجه يف استخدام هذه الشبكة لربط عال
والتكنولوجي، إضافة كما سبق وأشرنا ملدى انتشار وتوسع استخدام الفيسبوك يف السنوات األخرية يف معظم 

، ناهيك عن دوره االتصايل والتواصلي مع إىل جمال ملمارسة خمتلف األنشطة الدول العربية والعامل، أين حتول
وتفعيل العالقات االجتماعية فقد أثبتت العديد من املواقف واألزمات دور هذا األخري يف احلياة  األصدقاء واألهل
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مية والتوعوية، كما أشارت ياإلعالمية واالجتماعية يف خمتلف البلدان العربية، إضافة لباقي األدوار التثقيفية والتعل
الربع الثالث من  1فلقد أسفرت نتائج إحصائياتالعديد من اإلحصائيات النتشار ورواج الفيسبوك حول العامل، 

أين  2015عن عام  %16ـنسبة ارتفاع قدرت ب أيمليار مستخدم شهريا  1.79إىل وجود  2016سنة 
   .مليار مستخدم نشيط يوميا 1.09مشل هذا الرقم ربع سكان العامل تقريبا، إضافة إىل 

ائمة الشبكات واملواقع األكثر استخداما يف الدول كما أثبتت اإلحصائيات أيضا تصدر شبكة الفيسبوك ق    
زيادة  أيمليون مستخدم هلذه الشبكة   156إىل وجود قرابة  2017العربية، حيث أشارت إحصائيات بداية 

مليون مستخدم يف  115م الذي قدر عدد املستخدمني فيه  2016ـمليون مستخدم مقارنة ب 41أكثر من 
  .2الدول العربية

استخدام الفيسبوك، حيث أن معظم  مدةإن خصائص عينة الدراسة وجمتمع البحث تفسر هذه النسبة يف       
ستوى عايل يف الدراسة إضافة لكون موظفات ومندجمات يف عامل الشغل، مب يتميزنالنساء املمثالت لعينة الدراسة 

و التعامل مع التكنولوجيا الرقمية وهذا ما يؤكد إقباهلن على استخدام هذه الشبكة واندفاعهن وتفتحهن حن
واالستفادة من خصائصها وأن الفيسبوك شبكة مشهورة تعرف إقبال كبري ومتزايد من طرف مجيع شرائح اتمع 

 05ألكثر من "منذ نشأا وتوظيفها يف كافة مساعي احلياة، فان إجابة املبحوثات باستخدامهن الفيسبوك 
واإلقبال املتزايد لكافة األفراد على استخدام هذه الشبكة وشهرا يف البلدان  دليل على االهتمام الواضح "سنوات

العربية بعد دورها البارز يف األحداث الشعبية والربيع العريب والتناول اإلعالمي الواسع لدور هذه الشبكة يف 
باختالف مساعيهم  2011حتريك األحداث مما جذب انتباه املستخدمني أكثر لإلقبال على استخدامها أكثر منذ 

  .وأهدافهم
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  :الستخدام الفيسبوك لدى أفراد عينة الدراسة الوسيلة املفضلة):28(اجلدول رقم        

بداللة استخدام الوسيلة النسبة   التكرار  الوسيلة املفضلة
  املفضلة

النسبة بداللة حجم 
   500/العينة

  % 7.4   %5.2  37  حاسوب مكتيب

  % 36.8  % 25.7  184  حاسوب حممول
  % 93.2  % 65.2  466  هاتف نقال ذكي

  % 5.6  % 3.9  28  لوحة الكترونية
  /  % 100  715  اموع

 

ميثل اجلدول ترتيب تكرارات ونسب تفضيل عينة الدراسة للوسائل االتصالية يف استخدام وتصفح الفيسبوك،       
 %65.2 بالدرجة األوىل، أين عربت عن ذلك نسبة "اهلاتف الذكي"ويتضح توجه أغلب املبحوثات لتفضيل 

اللوحة "و" احلاسوب املكتيب" سيليتلتوزع باقي النسب بني و" احلاسوب احملمول"منهن يفضلن  %25.7يليها 
  .بنسب متقاربة وضئيلة مقارنة بالوسيلة األوىل والثانية" االلكترونية

ألوىل بني قائمة الوسائل األكثر استخداما يف الولوج لشبكة يف املرتبة ا" اهلاتف النقال الذكي"ويعد متركز      
الفيسبوك وتصفحها لدى عينة الدراسة، أمر طبيعي خاصة مع انتشارها الكبري يف اتمعات كتكنولوجيا اتصال 

صل حديثة يف العامل  بني خمتلف فئات وأفراد اتمع نتيجة ما تقدمه من خصائص وتقنيات عالية ومتطورة يف التوا
والرابع  (3G) وكسر حواجز املكان والزمان وحفظ البيانات خاصة مع تطور وانتشار تقنيات اجليل الثالث 

(4G)  لإلنترنت، إضافة لتوفر اهلواتف الذكية على خمتلف التطبيقات التفاعلية من جهة واألسعار التنافسية املغرية
  .اليت أصبحت تقدمها الشركات من جهة أخرى للترويج ملاركاا يف السوق

رنة بنسب باقي بأعلى النسب وبفارق واضح مقا "اهلواتف الذكية النقالة" يل عينة الدراسةوميكن تفسري تفض     
وإمكانية نقلها من مكان آلخر وما تقدمه من مزايا التواصل عرب  انطالقا من خاصية هذه الوسيلةالوسائل األخرى 

ما بالصوت أو الكتابة أو الفيديو أو م مجيعا، فيما نلمس غياب هذه إأبراج االتصال اخلاصة واألقمار الصناعية 
الوسائل األخرى وصعوبة محلها ونقلها يف كافة األماكن، فاهلواتف النقالة اخلصائص بتقنياا العالية عن بقية 

 ها بني خمتلف شرائح اتمع وفئاتهالذكية نقلة نوعية وتطور طبيعي للحواسيب الشخصية، أدى رواجها واستخدام
السيطرة يف وة باقي تلك األجهزة بعد عقود كبرية من اهليمن شعبيةبتنوع جماالت استخدامها الخنفاض كبري يف 
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عالقة طردية تعكس اخنفاض كبري ومستمر يف درجة اعتماد األشخاص على بقية الوسائل مقارنة باهلواتف الذكية 
يف كل مرحلة تزيد فيها الشركات يف ذكاء هواتفها ومميزاا وخصائصها وقوة املواصفات الداخلية والقدرة 

ل الوسائط املتعددة وإمكانية تصفح االنترنت وحىت القدرة على األفضل يف األداء والسرعة على اإلجناز وكذا تشغي
إجناز بعض األعمال كل هذا جيعله أول البدائل يف االستخدام و التفضيل وميكن االستدالل على هذه النتيجة 

هل اقتربنا من اية عصر "الذي قدم مقاال بعنوان  "arageck "أراجيك"باإلحصائيات املقدمة عرب موقع 
 2017إىل غاية  2012إحصائيات ارتفاع نسبة استخدام اهلواتف الذكية يف العامل منذ سنة" احلواسيب احملمولة

كما هو  2017سنة% 70مقارنة بباقي الوسائل األخرى واليت كانت يف ارتفاع مستمر ووصلت إىل قرابة 
  :1موضح يف الشكل التايل

  
إىل غاية  2012استخدام اهلواتف الذكية يف العامل منذ سنةإحصائيات ارتفاع نسبة يوضح : )7( شكل رقم

  مقارنة بباقي الوسائل األخرى 2017

  

  
                                                             

، تاريخ الولوج للموقع، WWW.ARAGEEK.COM، مقال مقدم عرب الرابط، هل اقتربنا من اية عصر احلواسيب احملمولة -1 
  18.00، الساعة 12/10/2018
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  :يف اليوم ساعات استخدام الفيسبوك):29(اجلدول رقم             

  النسبة املؤوية  التكرار  ساعات استخدام الفيسبوك
  /  /  ساعةأقل من 

  % 42.8   214  ساعات 3إىل  ساعةمن 

  % 57.2  286  ساعات 3أكثر من 
  % 100  500  اموع

  

يف استخدام  و املتوسط الزمين املستغرقيعرب اجلدول عن حجم استخدام املبحوثات عينة الدراسة للفيسبوك أ    
ألكثر من "وتصفح الفيسبوك يوميا، ويتضح من خالل األرقام الواردة فيه أن معظم أفراد العينة يستخدمونه 

من ساعة اىل "عدل من هن يستخدمن الفيسبوك مب% 42.8يليه مباشرة % 57.2 يف اليوم بنسبة "ساعات03
نسب متوسط استخدام زمين كبرية جدا مقارنة مع خصائص عينة الدراسة، فكما سبق وهي  "ساعات 03

املتوسط  وأشرنا فإن أغلب أفراد عينة الدراسة هن موظفات ومرتبطات بساعات عمل حمددة يفترض أن تؤثر على
الزمين الستخدامهن للفيسبوك خاصة وإن كن ربات بيوت لديهن من املسؤوليات ما حتول دون القدرة على 

% 100استخدامهن هلذه الشبكة ذا املعدل الزمين فباجلمع بني النسبتني جند أن كل أفراد العينة بنسبة
لة، وقابلة لالرتفاع مبعدل زمين أكثر مع ما يف اليوم وهي نسبة مهو ساعتنييقل عن  يستخدمون الفيسبوك مبا ال

نعيشه من انتشار ورواج للشبكة بني أفراد اتمع نتيجة التحديثات والتسهيالت اليت قدمتها الشبكة يوميا 
ملستخدميها جتذم الستخدامها أكثر واالرتباط به وبالتايل جند أنفسنا أمام خطورة الوصول إىل مرحلة اإلدمان 

الفيسبوك والتعرض لآلثار السلبية املترتبة عن استخدامه كما سبق ومت اإلشارة إليها يف الفصل على استخدام 
  :واملتمثلة يف  1الثالث

حيث نالحظ ارتفاع حاالت طالق يف العديد من األسر كان السبب : اآلثار السلبية على العالقات الزوجية -
  .الزوج أو الزوجةاألول فيها الفيسبوك واستخداماته سواء من ناحية 

 

  

                                                             
  .فاعلية عرب شبكات التواصل االجتماعيتتطور اإلعالم االلكتروين وال: ميكن الرجوع للفصل الثالثلإلطالع و املزيد   - 1
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  .فقدان التفاعل االجتماعي -

اتمع ضرب التأثري على القيم االجتماعية واليت من شاا حتيد املرأة من عادات وقيم جمتمعها األصلي وبالتايل  -
  .يف العمق حبكم أن املرأة نصف اتمع

ا الكثري من اآلثار السلوكية واألخالقية الغري عنه ينتجهدر الوقت إضافة للكثري من اآلثار النفسية والصحية اليت  -
  .مرغوبة يف اتمع

إن الوقت الذي يقضيه  "Richard Lachin  الشني درتشار.د"وحبسب املستشار التربوي النفسي      
 الوقت الذي يقضيه على الشاشات ويسمى وقت الشاشة أيالفرد يف استخدام مواقع التواصل االجتماعي 

screem time يدخل الفرد داخل  جيب أن ال يتجاوز الساعتني، حيث أن جتاوز وقت الشاشة الساعتني
 إىل السيئمن االستخدام الفرد  ينقل "ساعات06إىل  من ساعتني"تعدى وقت الشاشة  وإذا، السيئاالستخدام 

هم اجلوس أمام من هذا التصنيف األشخاص الذين يتطلب عمل) الشني درتشار( ويستثين الدكتور اإلدمانمرحلة 
  1.احلاسوب لساعات طويلة

انطالقا من هذا الطرح توضح نتائج اجلدول أن وقت الشاشة لدى أفراد عينة الدراسة يتعدى الساعتني مما     
  .يدخلهن دائرة االستخدام السيئ للفيسبوك بالرغم من ارتباطهن بوظائف عمل ومسؤوليات خمتلفة

  

  

  

  

  

  

                                                             
، تاريخ  www.aljazeera.net ، متاح عرب الرابط ،، مقال مقدم عرب موقع اجلزيرة نتمواقع التواصل االجتماعيهل أنت مدمن على  -1 
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  :الفيسبوك عند استخداماخلدمات املفضلة لدى عينة الدراسة ):30(اجلدول رقم          

بداللة استخدام النسبة   التكرار  الوسيلة املفضلة
  املفضلةاخلدمات 

النسبة بداللة حجم 
   500/العينة

  % 30.5  % 14  152  الدردشة

  % 30.9  % 14.2  154  التعليقات
  % 23  % 10.6  115  مشاركة الصور والفيديو

  % 3.2  % 1.5  16  األلعاب
  % 3.6  % 1.7  18  التطبيقات

تصفح ومتابعة الصفحات 
  والتفاعل عربها

280  25.8 %  56.1 %  

تصفح ومتابعة الصفحات 
  و عدم التفاعل عربها

178  16.4 %  35.7 %  

   % 34.5  % 15.9  172  النشر والتفاعل
  /  % 100  1085  اموع

 

عينة الدراسة للخدمات اليت يقدمها موقع الفيسبوك، يوضح اجلدول توزيع النسب وتكرارات تفضيالت      
، كما له علهم أكثر إقباال واستخداما، جتللعديد من اخلدمات واملميزات ملستخدميه هحيث يتميز هذا األخري بتوفري

أين مت  ،سبق التطرق إليها بالتفصيل يف الفصل النظري الثالث بالعنصر املتعلق خبصائص ومميزات موقع الفيسبوك
كر خمتلف اخلدمات واملميزات اليت يتميز ا موقع الفيسبوك، جتعله أكثر املواقع شعبية واستخداما بني أفراد ذ

  .اتمع 

إضافة لذلك تعمل الشبكة على تطوير خدماا وإطالق العديد من املميزات اجلديدة اليت تساعده يف جذب      
عن باقي املواقع وخدمات االنترنت والبقاء على موقع الفيسبوك املزيد من املستخدمني للشبكة ودفعهم لالستغناء 

العديد من التحديثات اجلديدة اليت توفر ملستخدميه مميزات خمتلفة متعلقة  2017فقد أطلق املوقع منذ بداية  ،فقط
م الدولة وإمكانية إضافة عل" شات وسنابتويتر " :بالنواحي األمنية للحساب إضافة لروابط مع باقي املواقع مثل

جاء يف تقرير بصحيفة اليوم  حسب ما ةلصاحب احلساب على بروفايله، وأداة لرصد ذوي امليوالت االنتحاري
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، 2للمطورين الذي يعقد سنويا f8إضافة للعديد من اخلدمات اليت أطلقها املوقع خالل املؤمتر  1السابع االلكترونية
تصفح ومتابعة "أن املبحوثات من عينة الدراسة يفضلن  وبالرجوع للنتائج الواردة يف اجلدول أعاله نالحظ

 %16.4 يليها يف الترتيب الثاين نسبة %25.8يف املرتبة األوىل نسبة" الصفحات عرب الفيسبوك والتفاعل عربها
من املبحوثات يفضلن  %15.9 مث جاءت نسبة" تصفح الصفحات وعدم التفاعل عربها"منهن يفضلن 

بنسب متقاربة، يف " خدمة الدردشة والتعليق"الترتيب الثالث لتتوزع باقي النسبة بني يف" النشر والتفاعل"خدمة
  .جدا  عينة الدراسة وبنسب ضئيلة ترتيب تفضيل حني جاءت نسبة خدمة األلعاب والتطبيقات يف أخر

افع إن توجه املبحوثات لتفصيل واستخدام خدمات معينة بالدرجة األوىل على غرار أخرى يعكس الدو     
يف موضوع دراستنا فان  املتبناة 3شباعاتالكامنة وراء ذلك االستخدام، فكما تفترض نظرية االستخدامات واال

اجلمهور ينطلق يف استخدام وسائل اإلعالم حمددة ومضامني معينة انطالقا من حاجات ورغبات كامنة، تكون 
هلذه الفكرة، ميكن تفسري تفضيل أعلى نسبة من عينة يالته، واستنادا خمتلفة، تقف وراء اختياراته وتفض لديه دوافع

أو تثقيفية حبسب مضمون  نفسية معرفية أو التفاعل عربها بغية حتقيق اشباعاتتصفح الصفحات و"الدراسة خلدمة 
املتعلق بطبيعة مضامني الصفحات اليت نالت إعجاب ) 32(وجمال الصفحة والذي سنتطرق إليه يف اجلدول رقم

ت اليت يقدمها الفيسبوك والواردة يف اجلدول كمصادر اعينة الدراسة، كما ميكن النظر إىل اخلدماملبحوثات من 
جاءت به نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم واليت  للمعلومات، تساعد يف حتقيق أهداف املستخدمات وفق ما

ة للمعلومات بغية حتقيق األهداف، تفترض أن االعتماد على وسائل اإلعالم يقوم وفق عالقة توفر املصادر املختلف
  .4قوا من املصادر املختلفةتمن خالل املعلومات اليت يس

ائص ومميزات هذه اخلدمة اليت يرجع تفضيل عينة الدراسة خلدميت تصفح الصفحات بأعلى نسب إىل خصو       
جماال للتفاعلية واالندماج وإبداء الرأي حبرية أكثر إضافة لكم املعلومات اليت تقدمها بصورة أنية ومستحدثة  تتيح

  .5جلمهورها حبسب نوعها وتوجهها
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يف ذيل التفضيالت لعينة الدراسة وبنسب ضئيلة جدا " األلعاب والتطبيقات"أما فيما خيص متركز خدميت      
ات، فيمكن تفسري ذلك وفق خصائص عينة الدراسة املتمثلة بنسبة كبرية من النساء مقارنة مبا سبقها يف اخلدم

احلامالت لشهادات جامعية ودراسات عليا، إضافة المتالكهن لوظائف حمددة ما جيعلهن بعيدا عن تضييع وإهدار 
عل والدردشة الوقت يف األلعاب االلكترونية والتطبيقات مقارنة بتفضيلهن لتصفح الصفحات والنشر والتفا

كخدمات تساهم يف االندماج والتواصل مع األخر واالطالع على ثقافة األخر من جهة واثبات الذات وإبداء 
الرأي واملشاركة به من خالل النشر والتفاعل سواء عرب صفحات الفيسبوك أو احلساب الشخصي للمستخدم يف 

 .حد ذاته

  :وطبقوا عليها تطبيق اإلعجاب إعجاب عينة الدراسة عدد صفحات الفيسبوك اليت نالت):31(اجلدول رقم  
  النسبة املؤوية  التكرار  عدد صفحات الفيسبوك

  % 8.4  42  صفحات 10أقل من 

  % 17  85  صفحة 20إىل  10من 
  % 74  373  صفحة 20أكثر من 

  % 100  500  اموع

 

عينة الدراسة وطبقوا عليها تطبيق يعرب اجلدول عن عدد صفحات الفيسبوك اليت نالت إعجاب املبحوثات      
هلذه الصفحات ويتلقون مضامينها فعليا، حيث تنتشر عرب أصبحوا متابعني فعليني  أي) LIKE(اإلعجاب

الفيسبوك العديد من الصفحات املختلفة باختالف مضامينها وتوجهها واهلدف من إنشائها كما سبق التطرق إليه 
حيث تنتج هذه الصفحات جلمهور الفيسبوك خدميت املتابعة فقط  واإلشارة له يف الفصل النظري الثالث،

حات اليت حيث أن خدمة املتابعة متكن املستخدم من احلصول على بعض حتديثات منشورات الصف ،واإلعجاب
على الصفحة جتعل املستخدم  )LIKE(اإلعجاب وتطبيق اإلعجاب يالته، أما خدمةيتابعها أحيانا حبسب تفض

احد املتابعني الفعليني ضمن مجهور الصفحة ومتكنه من احلصول على مجيع حتديثاا واالطالع على كافة منشوراا 
تقوده لفتح ) Notification( أوال بأول إضافة لظهور حتديثاا يف صفحته الشخصية الرئيسية كإشعارات

ة، ولذلك مت حتديد عبارة عدد الصفحات اليت تعجب فعال عينة الدراسة صفحته األساسي التحديث واملنشور يف
الذي جاءت به ) النشاط يف االختيار والقصدية(واليت طبقت عليها خاصية اإلعجاب كمجال لتحديد مفهوم

اليت تشبع  يف اختيار الوسائل واملضامنيباعات واليت تفترض أن اجلمهور نشط وفعال ات واالشنظرية االستخدام
حاجاته ورغباته، وانطالقا من هذا الفرض متثل األرقام والنسب الواردة يف اجلدول أعاله نسب عدد الصفحات 
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اليت نالت إعجاب عينة الدراسة وقاموا باختيارها عن وعي وقصد وطبقوا عليها خاصية اإلعجاب وفق دوافع 
  .حاجات كامنة امنة تدفعهم الختيارها بغية إشباعك

مبحوثة  373نتائج الواردة يف اجلدول نالحظ أن أغلب أفراد عينة الدراسة الذين ميثلون تكرار وبالرجوع لل     
مبحوثة يفضلن أو  85تليها % 74نسبة بيف الفيسبوك  "صفحة 20بأكثر من "مفردة معجبون  500من إمجايل 

بأقل "منهن معجبات % 8.4يف حني جاءت % 17بنسبة  "20اىل 10من ": ـيتصفحن وهن معجبات ب
وهي نسب منطقية إىل حد بعيد مقارنة بنتائج اجلدول السابق والذي أثبتت نتائجه تفضيل  "صفحات 10من

معظم أفراد عينة الدراسة لتصفح ومتابعة الصفحات عرب الفيسبوك سواء وفق التفاعل عربها أو عدم التفاعل عربها 
سة لتصفح ومتابعة الصفحات والتفاعل عربها فبجمع نسبيت اجلدول السابق واليت عربت عن تفضيل عينة الدرا

ما نسته  أنجند  %) 16.4(يليها تصفح ومتابعة الصفحات وعدم التفاعل عربها بنسبة %)25.8(بنسبة
من عينة الدراسة يفضلن خدمة استخدام وتصفح الفيسبوك وهي نتيجة دالة ومنطقية لتفضيل عينة  42.2%

  .صفحة بأعلى نسبة 20الدراسة ألكثر من 

  :مضامني صفحات الفيسبوك اليت نالت إعجاب عينة الدراسة):32(اجلدول رقم     

بداللة استخدام النسبة   التكرار  مضامني الصفحات املفضلة
  املفضلة الصفحات ذات املضامني

النسبة بداللة حجم 
   500/العينة

  % 85.2  % 17.7  425  فكرية

  % 58.7  % 12.2  293  تعليمية
  % 80.2  % 16.7  400  ثقافية

  % 56.9  % 11.9  284  ترفيهية
  % 15.4  % 3.2  77  دينية

  % 18.6  % 3.9  93  رياضية
  % 63.3  % 13.2  316  اجتماعية

  % 36.1  % 7.5  180  سياسية
  % 41.3  % 8.6  206  صحية وطبية

  % 24.4  % 5.1  121  خاصة باملشاهري
  /  % 100  2395  اموع
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الفيسبوك اليت نالت إعجاب عينة الدراسة ونالحظ من خالل  النسب يوضح اجلدول مضامني صفحات      
من عينة الدراسة يفضلن صفحات % 85.2والتكرارات الواردة يف اجلدول أن املبحوثات واملقدرة نسبتهن بـ 

منهن يفضلن الصفحات الثقافية  %80.2 يليها% 17.7الفيسبوك ذات املضامني الفكرية بالدرجة األوىل بنسبة 
مركز الصفحات التعلمية الترتيب تيف الترتيب الثالث لت% 13.2مث الصفحات االجتماعية بنسبة % 16.7ة بنسب

باقي  يف الترتيب اخلامس لتأيت% 11.9يف حني كان تفضيلهن للصفحات الترفيهية بنسبة % 12.2الرابع بنسبة 
  .املضامني يف ذيل تفضيل عينة الدراسة وبنسب ضئيلة جدا مقارنة بسابقتها

مية يف أول يتشري نتائج اجلدول وترتيب تفضيل املبحوثات للمضامني الفكرية والثقافية واالجتماعية والتعل    
هي نتيجة ونسب متوافقة مع خصائص عينة وعينة الدراسة الستخدام الفيسبوك يف اجتاه اجيايب  لتوجهاهتمامان 

امتالكهن كذا دراسات عليا وحلامالت لشهادات جامعية وعلمات االدراسة اليت جاء أغلب أفرادها من النساء املت
حلصول على املعارف واملعلومات اصفحات الفيسبوك للتثقيف و بالتايل توجههن لإلقبال علىلوظائف عمل و

نسق تعمل صفحات الفيسبوك ك 1البنائية الوظيفية ميغربادفبإسقاط الفرض األساسي ل ،هادفهو جديد و كل ماو
بنشاط متكرر ووظيفة تقدمي املعلومات واألفكار للمستخدمات كنسق جزئي آخر فتحدث حالة جزئي على القيام 

من الرضا الوظيفي تساهم يف حدوث نوع من توازن البناء الكلي للمجتمع، ناهيك عن أن صفحات الفيسبوك 
يم والتثقيف والتكوين  مية تعترب من وسائل االتصال اجلماهريي اليت تؤدي وظائف التعليالفكرية والثقافية والتعل

 ماكويل"االجتاه الوظيفي، حيث أشار قدموهي من وظائف وسائل اإلعالم واالتصال يف اتمع كما 

McCoyle"  تمعا نشر املعلومات " وظيفة اإلعالم"إىل أن من أهم وظائف وسائل اإلعالم يف ا ويقصد
لوظائف األخبار والتزويد  "ليزيل مولر"كما أشار بالوقائع واألحداث وشرح وتفسري والتعليق على األفكار، 

  .االجتماعية سري دف حتسني املعلومات والتنشئةباملعلومات إضافة للربط والتف

  :وفق منطلقنيانطالقا مما سبق ميكن تفسري نتائج اجلدول  -

خصائص عينة الدراسة اليت تعكس املستوى الدراسي ألفرادها ومكانتهم االجتماعية حبسب  :املنطلق األول
  . الوظائف اليت يشغلوا، تلعب دورا يف اختيارام ملضامني صفحات الفيسبوك

                                                             
  .75، مرجع سبق ذكره صاالتصال ونظرياته املعاصرةحسن عماد مكاوي،  - 1
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وسيلة ومصدر للمعلومات واملعارف املختلفة، حيث يعترب الفيسبوك  اعتبار الفيسبوك وصفحاته :املنطلق الثاين
شبكة اجتماعية تكفل مهمة البحث عن املعلومات وتسهل احلصول على املعرفة نظرا خلصائصه املتعددة، فلقد أول 

 أقل تكلفة وفققدم هذا األخري خدمات كثرية يف جمال تدعيم التعليم وإيصال املعلومات يف خمتلف بقاع العامل وب
تدريب على إدارة املوارد البشرية، بتوفري مواقع أساليب خمتلفة، كما قلل من تكاليف التعليم وخفف من أعباء ال

التعليم "تدريسية الكترونية مباشرة،حيث أصبح يطلق على التعليم والتكوين املعريف عرب هذه الشبكات اسم 
بأنه منط من التعليم قائم على التفاعل االجتماعي بني املتعلمني، يقومون "والذي يعرف  "التشاركي االلكتروين

أو حتقيق أهداف تعليمية مشتركة من خالل أنشطة مجاعية يف  يف اجناز املهمةبإنشاء جمموعات صغرية يتشاركون 
لى توليد ومن مث فهو يركز ع ،1"تصال والتواصل املختلفة عرب الويبجهد منسق باستخدام خدمات وأدوات اال

نظام ممركز حول املتعلم  إىلاملعرفة وليس استقباهلا وبالتايل يتحول التعليم من نظام ممركز حول املعلم يسيطر عليه، 
 .ويشارك فيه املتعلم
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  :عادات وأمناط استخدام وتصفح عينة الدراسة لصفحات النسوية عرب الفيسبوك: ثانيا

  :بصفحات النسوية عينة الدراسة إعجابمدة ):33(اجلدول رقم      

  النسبة املؤوية  التكرار  مدة اإلعجاب
  % 25  125  أقل من سنة

  % 49.4  247  سنوات 3من سنة إىل 
  % 25.6  128  سنوات 3أكثر من 

  % 100  500  اموع

  

يوضح اجلدول املدة اليت تعكس الفترة الزمنية إلقبال عينة الدراسة على استخدام وتصفح صفحات النسوية عرب     
الفيسبوك، ويتضح من خالل التكرارات والنسب الواردة يف اجلدول أن معظم أفراد عينة الدراسة يستخدمون 

وهي نسبة قريبة لتمثيل نصف عينة الدراسة، يليها % 49.4بنسبة  "من سنة إىل ثالث سنوات"صفحات النسوية 
ويف " ثالث سنوات"من املبحوثات يستخدمن هذه الصفحات منذ أكثر من % 25.6 متقاربةمباشرة وبنسب 

  .منهن يستخدمنها منذ اقل من سنة %25املقابل 

إن نتائج اجلدول املتعلقة بإمجاع معظم أفراد عينة الدراسة من املبحوثات على استخدامهن لصفحات النسوية     
ميكن االستدالل عليها من خالل البيانات الواردة يف   بأعلى نسبة، هي نتيجة متوقعة "من سنة إىل ثالث سنوات"

من الدراسة، حيث وضحت بيانات  1لفصل اخلامساجلدول املتعلق بتعريف الصفحات حمل الدراسة التحليلية يف ا
اجلدول أن الصفحات اليت وقع عليها االختيار إلجراء الدراسة التحليلية واليت استخدمناها أيضا لتوزيع االستمارة 
االلكترونية متت نشأا منذ ثالث إىل أربع سنوات فليس غريبا أن تنعكس تلك املدة الزمنية على املتوسط الزمين 

دام اجلمهور هلا، هذا من جهة، إضافة إىل انه مت تفعيل خاصية إنشاء صفحات متخصصة عرب الفيسبوك الستخ
  .تضمينه فقط يف السنوات القليلة املاضيةووإدارا، 

كما أن انتشار استخدام الفيسبوك يف السنوات القليلة املاضية كأداة ووسيلة إعالمية لتوثيق احلدث ومسامهته     
عديد من األزمات والثورات الشعبية يف البلدان العربية إضافة للنجاح الباهر الذي حققته يف تعبئة يف إدارة ال

اط للنساء العربيات واملنظمات النسوية الستنب دفعة قوية اجلماهري، وخلق االجتاهات وتكوين رأي عام أعطى

                                                             
  .املتعلقة بتحليل صفحات النسويةلالطالع ميكن الرجوع للفصل اخلامس اخلاص بالدراسة التحليلية  - 1
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دمة وخاصية الصفحات اخلاصة عرب كمنصة ملعاجلة قضايا املرأة من خالل خ الفكرة من قلب احلدث واستغالله
دة إقبال النساء هده الصفحات عرب الفيسبوك وج إنشاءيف السنوات القليلة املاضية، هدا ما يترجم حداثة  الفيسبوك

العربيات على استخدامها، خاصة مع موجة الصحوة والوعي اليت شهدا النساء العربيات مع خملفات أحداث 
ريورة انتشار صفحات النسوية عرب الفيسبوك وسلم ارتفاع عدد صحظت الباحثة أين ال .الربيع العريب خاصة

  .الصفحات بشكل ملحوظ وكذا عدد املتفاعلني معها إىل غاية يومنا هذا لتصبح فضاء هاما للنشاط النسوي

 "منذ أكثر من ثالث سنوات"أما فيما خيص توازي نسبيت النساء اللوايت يستخدمن صفحات النسوية        
عن  عربن منهن التحقن حديثا باستخدام هذه الصفحات أين% 25يف مقابل  %25.6املقدرة نسبتهن بـ 

  ".منذ اقل من سنة"استخدامهن هلا 

انطالقا من نتائج اجلدول نستنتج أن احلركة النسوية العربية االلكترونية كظاهرة حديثة نوعا ما مقارنة باخللفية     
وجي ملوجات احلركة النسوية يف الدول العربية، فكما سبق اإلشارة إليه يف الفصل املعرفية والتطور الكرونول

ن بدايات ظهور احلركة النسوية يف العامل إف 1النظري الرابع املتعلق باحلركة النسوية العربية ووسائل اإلعالم اجلديد
بة باحلقوق واملساواة، وكانت م عندما حذت املرأة العربية حذو النساء يف الغرب مطال19العريب تعود للقرن 

بدايتها بالتحرر من األعراف والعادات والتقاليد اليت كانت متثل العنصر الضاغط على املرأة يف اتمع وتطورت 
احلركة يف البلدان العربية شيئا فشيئا بتنظيم احتادات نسائية ومنظمات ومجعيات للعمل النسوي على ارض الواقع، 

ت واملنظمات بفروعها يف العمل يف خمتلف الدول العربية إال أا كانت يف معظمها تعمل وانتشار هذه االحتادا
حتت لواء قانون الدول والسلطة واملراقبة، فبقيت أوضاع املرأة على حاهلا من ميش وعنف وجهل وخضوع 

النسوية يف اغلب  بالرغم من رفع لواء التحرر باسم احلركة ليد سلبية كزواج القاصرات واخلتانلعادات وتقا
 2013إىل غاية  2011مناطق الوطن العريب، ومع التغيريات السياسية واالجتماعية احلاصلة يف الدول العربية من

انتقلت النسوية لإلعالم اجلديد وشبكات لتواصل االجتماعي كمنفذ جديد ووسائل جديدة لرفع راية احلركة 
وطابع خمتلف عن العمل املؤسسايت للمنظمات واالحتادات النسائية واملضي يف املطالبة حبقوق املرأة بطرق حديثة 

وكجهات داعمة هلا يف جو من احلرية بعيدا عن قيود الرقابة واملتابعة ويف حماولة لنشر الوعي بالفكر النسوي 
 .وحشد اكرب قدر ممكن من اجلماهري

  
                                                             

  للمزيد ميكن اإلطالع على الفصل النظري الرابع، احلركة النسوية العربية ووسائل اإلعالم اجلديد - 1
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  : الفيسبوكمدى احلرص على تصفح صفحات النسوية عرب):34(اجلدول رقم            

احلرص على تصفح صفحات 
  النسوية

  النسبة املؤوية  التكرار

  % 73.2  366  غالبا

  % 23  115  أحيانا
  % 3.8  19  نادرا

  % 100  500  اموع

 

يعرب اجلدول عن مدى حرص عينة الدراسة على تصفح صفحات النسوية عرب الفيسبوك ويتضح من خالل       
أغلب أفراد عينة الدراسة حريصون على تصفح صفحات النسوية بأعلى نسبة وقدرت األرقام يف اجلدول أعاله أن 

يف حني أن  "أحيانا"منهن حريصات على تصفحها % 23 يليها مباشرة وبفارق واضح "غالبا" %73.2بـ 
  . "نادرا"فقط من عينة الدراسة يتصفحون النسوية % 3.8

بأعلى نسبة على اهتمامهن  "غالبا"فح صفحات النسوية ويعرب حرص املبحوثات من عينة الدراسة على تص    
ذه الصفحات وما تقدمه من مضامني وهي نسبة ونتيجة متوافقة مع ما سبق وتوصلنا إليه من خالل نتائج 
اجلدول املتعلق باخلدمات املفضلة لدى عينة الدراسة عند استخدامهن ملوقع الفيسبوك، أين علقت معظم املبحوثات 

ب على تفضيلهن خلدمة تصفح ومتابعة الصفحات عرب الفيسبوك سواء بالتفاعل أو عدم التفاعل عربها بأعلى النس
  %.42.2واالكتفاء فقط بالتصفح ومراقبة املضامني أين قدرت نسبتهن مع بـ 

كما ميكن االستدالل على هذه النتيجة أيضا من خالل نتائج اجلدول املتعلق بعدد الصفحات اليت نالت     
أين عرب اغلب أفراد العينة على إعجام الفعلي ) Like(اب عينة الدراسة وطبقوا عليها تطبيق اإلعجاب إعج

عرب موقع الفيسبوك، مما يدل على اهتمام أفراد عينة الدراسة خبدمة الصفحات املتخصصة  "صفحة 20ألكثر من "
عرب الفيسبوك وما تقدمه من مضامني ناهيك عن تصدر املضامني الفكرية والثقافية قائمة املضامني املفضلة لدى 

ار أن التيار النسوي، تيار عينة الدراسة من خالل صفحات الفيسبوك اليت تنال إعجام ومتابعتهم، وعلى اعتب
م بالنهوض مبكانة املرأة يف اتمع واثبات ذاا واملطالبة حبقوقها ومعاجلة قضاياها تفكري أيديولوجي وفلسفي، يه

والذي أصبح متداوال من خالل صفحات الفيسبوك، أين نال اهتمام ومتابعة الكثري من النساء العربيات املمثالت 
  .جلمهور هذه الصفحات
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وانطالقا من خصائص عينة الدراسة اليت متثل أعلى نسبة فيها من النساء املتعلمات احلامالت لشهادات جامعية     
باع حاجام شودراسات عليا فمن املنطقي حرصهن على متابعة هذا النوع من الصفحات غالبا وذلك بغية إ

  .ضاياهاهو متعلق بشؤون املرأة وحقوقها وق املعرفية واالطالع على كل ما

كما ميكن تفسري النتائج الواردة يف اجلدول واليت تعكس اهتمام املبحوثات بتصفح صفحات النسوية غالبا من      
منطلق األوضاع والسياق االجتماعي الذي تعيشه املرأة العربية، والذي يكون هلا جمموعة من العوامل النفسية 

تخدام وتصفح هذه الصفحات كمصادر للحصول على واالجتماعية اليت تترجم يف دوافع حتركهن حنو اس
املعلومات بغية حتقيق أهداف معينة كاملطالبة ببعض احلقوق، تسليط الضوء على بعض قضايا املرأة املهمشة، 
املشاركة مع اآلخر والتواصل، التعبري عن الرأي دون قيود، التعبري عن الذات، االنسالخ من عقد العادات والتقاليد 

لك تكون املستخدمات لصفحات النسوية عرب الفيسبوك املمثالت للنساء العربيات حسب نظرية وبتحقيق ذ
االستخدامات واإلشباعات مجهور متلقي نشط وفعال اختار عن وعي وإدراك الوسائل واملضامني اليت تشبع 

تبادلة كما جاءت به حاجاته ورغباته واعتبارها مصادر تقدمي معلومات لتحقيق أهداف معينة يف عالقة اعتماد م
نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم أيضا، مما ينتج عنه آثار معرفية وسلوكية ووجدانية خمتلفة سنحاول الكشف 

  .عنها من خالل اجلداول الالحقة

  :املدة املستغرقة يف تصفح والتفاعل عرب صفحات النسوية يف اليوم):35(اجلدول رقم       

  النسبة املؤوية  التكرار  ماملدة املستغرقة يف اليو
  % 50.4   252  أقل من ساعة

  % 39.4  197  ساعات 3من ساعة إىل 

  % 10.2  51  ساعات 3أكثر من 
  % 100  500  اموع

 

أعاله املدة الزمنية اليت تستغرقها عينة الدراسة يف التصفح والتفاعل عرب صفحات النسوية يف   ميثل اجلدول     
اليوم، وتوضح األرقام الواردة يف اجلدول أن نصف عينة الدراسة يستخدمن صفحات النسوية ويتفاعلن عربها ملدة 

منهن صرحن % 39.4 من عينة الدراسة يليها% 50.4يف اليوم وهذا ما عربت عنه " أقل من ساعة"
من املبحوثات % 10.2يف اليوم يف حني أن " ساعة إىل ثالث ساعات"باستخدامهن وتفاعلهن معها ملدة 

  ."ساعات يف اليوم03"يتصفحن هذه الصفحات ملدة تتجاوز 
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حنو استخدام وتصفح صفحات % 50.4وميكن تفسري توجه ما يعادل نصف عينة الدراسة املقدر بـ        
املتعلق بساعات الرجوع لنتائج اجلدول فبوالتفاعل عربها باالستخدام الرصني،  "أقل من ساعة يوميا"ملدة النسوية 

يستخدمونه % 57.2 املقدرة نسبتهم بـ استخدام أفراد العينة ملوقع الفيسبوك يف اليوم جند أن أغلب أفراد العينة
 "ث ساعاتمن ساعة إىل ثال"ن يستخدمنه منه %42.8يف اليوم يليها وبفارق بسيط  "ساعات 03أكثر من "

حجم ساعي يقدر من نصف ساعة إىل ساعة يوميا لتصفح صفحات النسوية لوحدها مقارنة باخلدمات  فتخصيص
يف إمجايل االستخدام اليومي ملوقع الفيسبوك ككل، هو متوسط زمين ) كالدردشة والتعليق واإلعجاب(األخرى 

ساعة "ن استغراقهن ملدة من مرتفع ، خاصة وأن ثاين أكرب نسبة يف اجلدول املوضح أعاله من املبحوثات عربن ع
يف اليوم يف تصفح صفحات النسوية والتفاعل عربها، وميكن االستدالل على هذه النتيجة أيضا " إىل ثالث ساعات

من خالل إمجاع أغلب عينة الدراسة على تفضيلهن خلدمة صفحات الفيسبوك والتفاعل عربها كأفضل خدمة عرب 
ري لالستخدام الدائم واليومي ألفراد عينة الدراسة لصفحات النسوية واليت مما يش) 30(موقع الفيسبوك يف اجلدول 

له حيز زمين معني، واليت ميكن اجلزم أا تعمل على توفري  نأصبحت نشاطا ضمن روتينهم اليومي الذي خصص
شاركة كامل ن من خصائص قد ال توفرها باقي اخلدماتوإشباع حاجام ورغبام املتنوعة إضافة ملا تقدمه هل

والتشارك يف االستخدام، املناقشة حول القضايا وتبادل اآلراء، احلوار، إبداء الرأي حبرية، احلضور الدائم، إمكانية 
استقبال وإرسال التعليقات والردود يف أي حلظة وأي مكان وخصائص أخرى متعلق بالوسائط املتعددة، املتوفرة 

الشرح يف الفصل الثالث النظري، العنصر املتعلق بالفيسبوك عرب هذه الصفحات واليت سبق وتطرقنا إليها ب
 .الفيسبوك عرب صفحاتو
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  :االكتفاء مبصادفة منشورات صفحات النسوية عل جدار الربوفايل دون اجلوع للصفحة):36(اجلدول رقم   
  النسبة املؤوية  التكرار  
  % 27.4  137  غالبا

  % 46.4  232  أحيانا
  % 18  90  نادرا

  % 8.2  41  أبدا
  % 100  500  اموع

 

يوضح اجلدول نسب وتكرارات إجابات املبحوثني املتعلقة بأمناط تفاعلهم مع مضامني ومنشورات صفحات      
إطالعهم عليها، بني االكتفاء مبصادفة املنشور على جدار احلساب الشخصي للمستخدم  وترتيبالنسوية 

واإلطالع على عناوين املواضيع بسطحية أو متابعة املوضوع بالنقر على رابطه والرجوع لصفحته األساسية ملتابعة 
ماد مستخدمات هذه املنشور، ولقد مت إدراج هذا السؤال عن قصد حملاولة الكشف واختبار مدى عالقة اعت
  .الصفحة على احلصول على مضامينها، ودرجة عمق أو سطحية استخدامهم وتصفحهم هلا

صرحن باالكتفاء مبصادفة %  46.4: من خالل نتاج اجلدول أن أكرب نسبة من املبحوثات واملقدرة بـ يتنيو    
منهن % 27.4يليها " أحيانا"ة منشورات صفحات النسوية على جدار الربوفايل دون الرجوع للصفحة األساسي

نسبة ب" نادرا"لتتوزع باقي النسبة من املبحوثات اللوايت صرحن بذلك " غالبا"أيضا يكتفني مبصادفة املنشورات 
  ".أبدا"منهن أجنب بـ % 8.2و % 18

رات على إن املالحظ لنتائج اجلدول وباجلمع بني نسب املبحوثات اللوايت عربن عن اكتفائهن مبصادفة املنشو    
من املبحوثات % 72.6جند ما يعادل  "أبدا"و" أحيانا ونادرا"جدار الربوفايل دون الرجوع للصفحة األساسية 

واليت تعكس أغلبية أفراد العينة مقارنة بنسبة املبحوثات اللوايت صرحن بغالبية اكتفائهم مبصادفة املنشورات، وهذا 
نسوية كمصدر للمعلومات ومتابعة مضامينها وهي نتائج ما يوضح عمق اعتماد املستخدمات على صفحات ال

 .متوافقة مع نتائج اجلداول السابقة
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  :صفحات النسوية حمتويات مع من يتصفح عينة الدراسة ):37(اجلدول رقم        

  النسبة املؤوية  التكرار  
  % 51  255  لوحدك

  % 3.8  19  مع أفراد عائلتك

  % 23  115  تشاركينها مع صديقاتك
  % 22.2  111  تشاركينها على حسابك اخلاص

  % 100  500  اموع

 

الذي يعكس منط استخدام وتصفح عينة الدراسة لصفحات النسوية عادة، أعاله ونالحظ من خالل اجلدول      
 إن كانوا مبفردهم أم مع العائلة أم املشاركة مع األصدقاء، ويتضح من خالل األرقام الواردة يف اجلدول أن معظم

بنسبة " لوحدك"أفراد العينة من املبحوثات صرحن بتعودهن على استخدام وتصفح صفحات النسوية مبفردهن 
من  %22.2صديقان، وبنسبة مقاربة جدا مقدر بـ  منهن تشاركن هذه املضامني مع% 23يليها % 51

على % 3.8: ملقدرة بـتلك احملتويات على احلساب اخلاص، فيما عربت نسبة قليلة جدا وا احملوثات تشاركن
  .استخدام وتصفح حمتويات النسوية مع أفراد العائلة

إن توجه معظم أفراد العينة للتصريح باستخدامهن وتصفحهن لصفحات النسوية مبفردهن بأعلى نسبة، نتيجة      
متوقعة، فصفحات الفيسبوك املتخصصة كخدمة وخاصية من خصائص املوقع الذي يعد إحدى تطبيقات 

تفضيلهم الستخدام اإلنترنت، أعربت العديد من الدراسات والبحوث عن نتائج توضح إمجاع املستخدمني على 
وشبكات التواصل االجتماعي مبفردهم، حيث يتجه معظم هؤالء املستخدمني للعزلة والفردية يف  االنترنت

من % 70.31أين أثبتت نتائج دراسته أن  ،1"لونيس باديس"االستخدام، وهذا ما ذهبت إليه دراسة الباحث 
عينة الدراسة يفضلون استخدام اإلنترنت مبفردهم وهي نتيجة استدل عليها بنتائج العديد من الدراسات السابقة 

الذي وضح توصله ألن " أمحد عبديل"اليت أثبتت النسب الغالبة فيها دائما لالستخدام الفردي مثل دراسة الباحث 
الذي أثبت أيضا أن " ني بودهاناليام"وكذلك دراسة % 77ردهم نسبة يستخدمون اإلنترنت مبف أغلبية املبحوثني

                                                             
  . 254، مرجع سبق ذكره، ص اآلثار الثقافية لألنترنت على مجهور الطلبة اجلامعيني اجلزائرينيللمزيد اطلع، باديس لونيس،   - 1
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واليت عرب معظم  1"نبيلة جعفري"يفضلون التواصل بالشبكة لوحدهم، وهو نفس ما وصلت إليه الباحثة % 54
  .أفراد عينتها على استخدامهم ملوقع الفيسبوك مبفردهم

للمستخدمني حنو االنفرادية يف االستخدام إىل خصائص وطبيعة الوسيلة يف حد  وميكن تفسري هذا التوجه      
ذاا، حيث ختتلف شبكات التواصل االجتماعي كوسائل إعالم جديدة عن الوسائل التقليدية من حيث التقنية 

ة إمكانية واخلصائص واخلدمات اليت تنعكس يف جمملها يف سلوك االستخدام، فقد تتيح وسائل اإلعالم التقليدي
االستخدام والتعرض اجلماعي للوسيلة يف حني تشجع وسائل اإلعالم اجلديد وشبكات التواصل االجتماعي 
الفردية يف االستخدام من خالل التطورات التكنولوجية املقدمة اليت متيل للشخصية واخلصوصية يف االمتالك 

ه معظم ، ومن جهة أخرى  ميكن تفسري توجواالستخدام متاشيا مع أحجامها وخصائص استخدامها هذا من جهة
أفراد عينة الدراسة حنو الفردية يف استخدام صفحات النسوية إسنادا لطبيعة مضامينها اليت تعكس فكر وأيديولوجيا 

  . صاحبه والذي قد ال يكون نفس فكر وتوجه أصدقائه وأفراد عائلته مما جيعله يفضل االنفرادية يف االستخدام

فإن ثاين أعلى نسبة موضحة يف اجلدول من املبحوثات يفضلن مشاركة  ما سبق وكما الحظناافة إىل إض    
للخيار % 23:مضامني صفحات النسوية مع صديقان وعلى حسابان اخلاصة بنسب متقاربة جدا مقدرة بـ

ا ليت يتيحها "share،partager"للخيار الثاين ولإلشارة هنا يقصد مبفهوم املشاركة خاصية % 22.2األول و
معهم، أي أن املبحوثات يفضلن بثاين  اتموقع الفيسبوك واليت متكن املستخدم من إعالم أصدقائه وتقاسم منشور

عرب صفحات النسوية واليت قد تكون  مضامني من مبا يتعرضن له ويتصفحنهأعلى النسب مقامسة وإعالم صديقان 
معهم وقد يعود ذلك ويفسر بتقاسم االهتمامات املشتركة دف إطالع وتزويد الغري مبعلومات وتقاسم معارف 

  .ونفس االهتمام والتوجه الفكري حنو قضايا املرأة

من أفراد عينة الدراسة ميثلن مجهورا نشطا يستخدم ويشارك % 45.5وباجلمع بني النسبتني يتضح أن     
كانوا واقعيني أو افتراضيني وهذا ما  مواضيع صفحات النسوية اليت تعرب عن اهتمامات مشتركة مع أصدقائه سواء

 .يعكس اهتمامهم مبضامني هذه الصفحات
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  :نوع القضايا اليت تفضل املبحوثات تصفحها والتفاعل معها عرب صفحات النسوية):38(اجلدول رقم      

استخدام وتصفح بداللة النسبة   التكرار  القضايا املفضلة لدى عينة الدراسة
  القضايا املفضلة

النسبة بداللة حجم 
   500/العينة

  % 75.6  %10.6  378  العنف األسري ضد املرأة

  % 60  % 8.4  300  قضايا جرائم الشرف
  % 45.8  % 6.4  229  مشاركة املرأة يف احلياة السياسية

  % 67.2  % 9.4  336  اجنازات املرأة
  % 71.8  % 10.1  359  حتديات املرأة داخل اتمع

  % 65.2  % 9.1  326  قضايا الدين واملرأة
  % 75  % 10.5  375  انتهاكات حقوق املرأة

  % 61.8  % 8.7  309  الزواج والزواج املبكر
  % 36.8  % 5.2  184  البطالة اليت تعاين منها املرأة

  % 72.8  % 10.2  364  التحرش
  % 81.4  % 11.4  407  التمييز بني املرأة والرجل

  % 0.2  % 0.0  1  الصحة واجلمال والطبخ
  % 0.2  % 0.0  1  عالقة املرأة بالرجل

  % 0.4  % 0.1  2  مجيع قضايا املرأة
  /  % 100  3571  اموع

 

يبني اجلدول نتائج القضايا اليت تفضل املبحوثات عينة الدراسة تصفحها والتفاعل معها عرب صفحات النسوية،     
النتائج على خمتلف القضايا بنسب متقاربة  ويتضح جليا من خالل األرقام واإلحصائيات الواردة يف اجلدول توزيع

  .كثريا

مواضيع التمييز بني املرأة و "من املبحوثات على تفضيلهن للقضايا اليت تطرح  % 81.4حيث صرحت نسبة      
من املبحوثات صرحن بتفضيلهن للقضايا اليت تقدم  %75.6يليها  %11.4بالدرجة األوىل بنسبة  "الرجل

يف الترتيب الثاين على التوايل بعد ذلك جاءت النسب %  10.6بنسبة  "ضد املرأة العنف األسري"مواضيع 
يف الترتيب الثالث، تلتها % 10.5بنسبة  "انتهاكات حقوق املرأة"متقاربة لبقية القضايا أين متركزت قضايا 

 "ازات املرأةاجن"و % 10.1بنسبة  "حتديات املرأة داخل اتمع"مث % 10.2بنسبة  "قضايا التحرش"مباشرة 
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جرائم "وقضايا % 8.7بنسبة  "فالزواج والزواج املبكر"% 9.1بنسبة  "الدين واملرأة"مث قضايا % 9.4بنسبة 
  .%6.4يف حني جاءت قضايا مشاركة املرأة يف احلياة السياسية يف الترتيب العاشر بنسبة % 8.4بنسبة  "الشرف

انطالقا من اإلحصائيات املذكورة سابقا نستنتج أن مستخدمات صفحات النسوية عرب الفيسبوك مهتمات       
مبختلف قضايا املرأة بنسب متقاربة جدا وقد يكون ذلك ناتج للواقع الذي تعيشه املرأة العربية يف جمتمعاا، والذي 

، يت تقدمها وترمسها وسائل اإلعالمصورة العرب عنه التيعكس دائرة خاصة من النضال الفكري والوجودي قلما 
عكفت وسائل اإلعالم التقليدية على التعامل مع قضايا املرأة بتخصيص مساحات كبرية وملفات وبرامج  افلطامل

األم وربة ا يعكس املرأة يف قالب الزوجة وهلا، يقتصر احلديث فيها عن قضايا األسرة والزواج واملوضة والطهي، مم
والتمكني  املرأة العربية كاملساواة ةأو استغالهلا يف املواد اإلعالنية لتبقى القضايا األكثر حمورية يف حيااملرتل فقط، 

اقل متثيال وإدراجا يف املساحات اإلعالمية وجتنبا، ، إضافة النتهاكات املرأة اجتماعيا، واالجناز العلمي واالقتصادي
توى اجلاد املتحفظ عليه، وحىت يف حالة طرحه على طاولة النقاش وتصنيفها ضمن قائمة القضايا االجتماعية واحمل

يتم االعتماد على خرباء وضيوف للتعليق على تلك القضايا من الرجال، وتبقى املرأة يف دور الضحية والشاهدة 
فقط، مقارنة مع هذا الواقع يف الطرح، يتمركز اإلعالم اجلديد االجتماعي وشبكات التواصل يف مركز القوة 
واحملرك األساسي واألقوى يف اجتاه التغيري يف طرح ومناقشة قضايا املرأة لرسم صورة أكثر استقاللية وحتررا للمرأة 
العربية مما أتاح هلا التوجه هلذا اال االفتراضي للتعبري عن آرائها والتفاعل مع املواضيع والقضايا األكثر حمورية يف 

بات املبحوثات كما هو موضح من خالل اجلدول والنتائج اليت سبق ذكرها حياا وفكرها واليت عربت عنها إجا
ومناقشتها، واليت ترتبت تواليا وبنسب متقاربة بداية من التمييز بني املرأة والرجل وقضايا العنف األسري وصوال 

وق فيها وميشا ونقصا يف لتحديات املرأة يف اتمع وبقية القضايا احملورية اليت تعاين املرأة العربية انتهاك احلق
  .احلصول عليها يف جمتمعاا ناهيك عن الفجوة بني اجلنسني فيها

وميكن االستدالل على هذه النتائج مبا توصلنا إليه أيضا من خالل الدراسة التحليلية لصفحات النسوية،       
ر وعرض قضايا املرأة املتعلقة حيث توصلت الباحثة إىل أن الصفحات الثالثة حمل التحليل والدراسة تم بنش

باملساواة و العنف والتحرش وزواج القاصرات كأهم املواضيع يف فئة املوضوع مما يثبت جتاوب مجهور هذه 
  .الصفحات من النساء العربيات و املستخدمات هلا مع هذه القضايا اليت تعرب أكثر عن واقعهم
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  :النسوية األكثر تفضيال لدى عينة الدراسةأشكال منشورات صفحات ):39(اجلدول رقم      

بداللة أشكال النسبة   التكرار  أشكال املنشورات
  املنشورات املفضلة

النسبة بداللة حجم 
  500/العينة

  % 74.6  % 35   373  صور

  % 41.6  % 19.5  208  فيديو
  % 80.8  % 37.9  404  نصوص

  % 16.2  % 7.6  81  روابط
  /  % 100  1066  اموع

 

اجلدول يعرب اجلدول عن أشكال منشورات صفحات النسوية األكثر تفضيال لدى عينة الدراسة، ويتضح من      
خالل النسب والتكرارات الواردة فيه متركز املنشورات على شكل نصوص يف الترتيب األول يف قائمة تفضيالت 

تليها وبنسبة قريبة من سابقتها من إمجايل عينة الدراسة، % 80.8و اليت عرب عنها % 37.9املبحوثات بنسبة 
للمنشورات على شكل صور، لتتوزع باقي النسبة تواليا للمنشورات على شكل فيديو مقدرة بـ % 35

  .%7.6والروابط بنسبة % 19.5

وبالرجوع لنتائج الدراسة التحليلية ملضامني صفحات النسوية، توصلت الباحثة إىل أن اغلب املنشورات       
طابع النص املرفق بصورة بنوعيها التعبريي واخلربي بأعلى النسب، على اعتبار التكامل يف إيصال احملللة تعتمد 

املعىن من خالل دمج الصورة املعربة عن املعىن املتضمن يف النص املقدم واملعرب عنه على أساس أن الصورة أكثر 
مع ما هو واضح يف اجلدول أعاله حيث أن  يف الفصل اخلامس تتقاطع ةجذبا لالنتباه، إن نتيجة الدراسة التحليلي

املبحوثات صرحن بتفضيلهن بأعلى النسب، وبنسب متقاربة على تفضيلهن للمنشورات اليت تأيت على شكل 
نصوص وصور خاصة وان معظم منشورات الصفحات تطرح مواضيع تستدعي االسترسال يف تقدمي األحداث 

دلة، واليت تأيت غالبا على شكل نصوص، إضافة لتقدمي صور معربة والوقائع واإلحصاءات واالستشهاد وتقدمي األ
  .عن معناها وهذا ما يتقاطع مع تفضيالت النساء العربيات من مجهور صفحات النسوية

كما ميكن تفسري تفضيل املبحوثات عينة الدراسة للمنشورات على شكل نصوص وصور بالدرجة األوىل       
بنسب املنشورات على شكل فيديو وروابط اليت كانت نسبها اقل بكثري، إىل وبنسب كبرية ومتقاربة مقارنة 

سهولة وسرعة حتميل وتصفح هذه املنشورات مقارنة بالفيديوهات اليت غالبا ما تكون ذات حجم كبري وتتطلب 
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لة واأللواح وقتا للتحميل واملشاهدة استنادا ملا تتيحه تقنية اجليل الثالث والرابع لالنترنت يف اهلواتف النقا
االلكترونية، واليت حتول دون إمكانية حتميل ومشاهدة الفيديو بسرعة واالنتقال إىل روابط أخرى خاصة وان 
اغلب أفراد عينة الدراسة صرحوا باستخدامهم للهواتف النقالة الذكية بالدرجة األوىل مقارنة بالوسائل األخرى 

العتماد على تقنية انترنت الشرحية يف اهلاتف الناقل اليت حتد من حسب ما جاء يف نتائج اجلدول الرابع وبالتايل ا
إمكانية تصفح واستخدام هذا النوع من املنشورات مما قد يربر أن هذا التوجه يف تفضيل منشورات معينة على 

  .حساب أخرى قد يكون سببه تقين من جهة

لنص والصورة واليت تعرب عن الفكرة املراد تقدميها كما ال ميكن أن نغفل أيضا الدالالت العميقة املتضمنة يف ا     
جلمهور صفحات النسوية اليت تستهدف رفع وعيهم وإدراكهم بقضايا املرأة باألدلة والرباهني سواء كانت أرقام 
وإحصاءات ومناذج واقعية يشار إليها يف نصوص تطرح قضية معينة أو اختصار كل ذلك يف صور معربة جتذب 

  . وتؤثر فيهمانتباه املتابعني

فباجلمع بني نتائج الدراسة التحليلية لصفحات النسوية حمل الدراسة واليت أعربت عن عكوف القائمني على      
هذه الصفحات الستخدام منط الدمج بني النص والصورة يف نشر مواضيعها يف اغلب األحيان وكذا نتائج اجلدول 

فراد عينة الدراسة على تصفح منشورات هذه الصفحات من الدراسة امليدانية الذي وضح حرص معظم أ 34
وعدم االكتفاء مبصادفتها وتصفحها بسطحية خنلص إىل وجود نشاط ذهين للمبحوثات عينة الدراسة الذي يعرب 

  .عن مجهور نشط يتعرض ويتفاعل مع هذه املضامني اليت اختارها عن قصد إلشباع رغبات كامنة لديه
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  :طرق تفاعل املبحوثات مع مضامني صفحات النسوية):40(اجلدول رقم     

  اموع  نادرا  أحيانا  دائما  طريقة التفاعل
  500  29  128  343  التكرار  اإلعجاب

  %100  % 5.8  % 25.6  %68.6    % النسبة
  500  168   273   59  التكرار  التعليق

  %100  % 33.6  % 54.6  % 11.8   %النسبة 
  500  237   220   43  التكرار  اخلاصاملشاركة على حسايب 

  %100  % 47.4  % 44  %8.6  %النسبة 
املشاركة على حساب 

  أصدقائي أو جمموعات اهرى
  500  335   134  31  التكرار
  %100  % 67  % 26.8  % 6.2  %النسبة 

  500  157   222  121  التكرار  االكتفاء بالقراءة فقط
  %100  % 31.4  % 44.4  % 24.2  %النسبة 

  

يعرب اجلدول املوضح أعاله طرق وتقينات تفاعل املبحوثات عينة الدراسة مع مضامني ومنشورات صفحات       
النسوية عرب الفيسبوك، حيث ختتلف تقنيات وخصائص التفاعل عرب الفيسبوك بني اإلعجاب والتعليق واملشاركة، 

فيما بينهم وكذا مع ما يقدمه اآلخرون، حيث  وتعترب من أهم املميزات اليت تتيحها الشبكة ملستخدميها للتفاعل
يتجه املشاركون واملستخدمون هلذه الصفحات الستخدام هذه التقينات يف التفاعل مع املنشورات واملضامني اليت 
تنال اعجام وتتقاطع مع ميوالم وبالتايل فهو نوع من النشاط يف التفاعل مع مضامني تليب اهتمامات 

  .مستخدميها

ضح من خالل األرقام الواردة يف اجلدول أعاله تباين يف نسب تفاعل املبحوثات مع مضامني صفحات ويت    
  :النسوية يتم مناقشتها فيما يلي

من خالل اجلدول أن معظم أفراد عينة الدراسة يتفاعلون مع منشورات صفحات النسوية  نالحظ: اإلعجاب -
فقط من عينة % 5.8 أن نيا، يف ح"أحيان"منهن % 25.6يليها % 68.6ا بنسبة "دائم"عن طريق اإلعجاب 

دائما "، وباجلمع بني نسبيت املبحوثات اللوايت يتفاعلن باإلعجاب "نادرا"الدراسة عربن على تفاعلهن باإلعجاب 
جند أن اغلب أفراد عينة الدراسة يستخدمون تطبيق اإلعجاب وهذا ما يدل على مدى نشاط صفحات  "وأحيانا

النسوية وانتشارها وقدرا على تلبية رغبات واهتمامات معجبيها ومستخدميها واملتفاعلني معها الذين يعربون عن 
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فسري هذا التفاعل نظرا لسهولة استخدام ذلك بتقنية اإلعجاب اليت يتيحها موقع الفيسبوك عرب شبكته، كما ميكن ت
وتطبيق هذه اآللية اليت تغنيهم عن االسترسال يف الكتابة كما تعرب عن أحاسيسهم خاصة وقد طرأت عدة تغريات 
على تقنية اإلعجاب يف الفيسبوك وصفحاته باستخدام أيقونات تعرب عن احلالة الشعورية للمتفاعل كالفرح 

احملبة وغري ذلك من األيقونات اليت تسهل على املستخدم التعبري عن حالته دون احلاجة واحلزن، الدموع، الدهشة، 
  .للكتابة

ويتبني من خالل األرقام الواردة يف اجلدول أعاله أن املبحوثات يفضلن التعليق على مضامني  :التعليق -
ملبحوثات عن تفاعلها من ا% 54.6، على غرار اإلعجاب فلقد عربت "أحيانا ونادرا"ومنشورات الصفحات 

فقط من املبحوثات يتفاعلن % 11.8، وهي أعلى النسب لتبقى "نادرا"منهن % 33.6، تليها "أحيانا"بالتعليق 
، "دائما"وبالدمج بني النسبتني األوىل والثانية جند أن أغلبية املبحوثات ال يفضلن خاصية التعليق  "دائما"بالتعليق 

حيمل دالالت أكثر صراحة وعمقا وفاعلية جلمهور صفحات النسوية مع حيث أن التعليق على املنشورات 
مضامينها خاصة أثناء دخوهلم يف نقاشات وحوارات قد تتطور لنقاشات حادة حول مواضيع معينة أو تكتفي 

ن حيث بتبادل اآلراء واألفكار حول قضية ما، وبالتايل فالتعليقات تتيح اال للغري أكثر، وتتنوع هذه التعليقات م
طبيعتها بني التعليقات على شكل نص أو صورة أو أيقونة ويف مجيعها هي عبارة عن دالالت تصف وتوضح رأي 

الدراسة ووجهة نظر صاحبها يف املنشور سواء كانت مؤيدة آو معارضة ملضمون املنشور ولقد وضحت نتائج 
انقسمت بني مؤيد ومعارض بنسب متقاربة، التعليقات حول مضامني هذه األخرية  أن يف الفصل اخلامس التحليلية

باالعتماد على منط النص يف التعليق بالدرجة األوىل مما يدل على تفاعل اجلمهور مع هذه املضامني وتقدمي آرائهم 
حوهلا من خالل خاصية التعليقات اليت تتيحها الشبكة عرب صفحاا وميكن تفسري توجه غالبية املبحوثني للكتابة 

ا لطبيعة املوضوعات املنشورة اليت قد ال تدخل مجيعها يف نطاق اهتمامام مما يشكل هلم "ونادر أحيانا فقط"
  .الدافعية للتفاعل معها بالتعليق

يظهر من خالل نتائج اجلدول إمجاع اغلب املبحوثات من عينة الدراسة بأعلى النسب على  :املشاركة -
واء على احلساب اخلاص أو حسابات األصدقاء واموعات استخدامهن لتقنية مشاركة املنشورات بنوعيها س

 :بـ "نادرا"، حيث قدرت نسبة املبحوثات اللوايت صرحن مبشاركتهن للمضامني على احلساب اخلاص "نادرا"
، حيث أن املشاركة كخاصية وآلية من "دائما"% 8.6و "أحيانا"منهن % 44يليها بفارق طفيف % 47.4
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تعرب عن القيمة اليت مينحها املستخدم لتلك املضامني جتعله يتبناها ويروج هلا عن خدمات الفيسبوك وصفحاته 
  .طريق حسابه الشخصي ألصدقائه ومتابعيه

على حساب األصدقاء واموعات فقد عربت أغلب املبحوثات بأعلى نسبة عن ذلك  ةأما ما خيص املشارك     
دائما، وميكن تفسري هذه % 6.2و% 26.8وبفارق واضح أحيانا بنسبة % 67قدرت نسبتهن بـ "نادرا"

النسب كون هاته املستخدمات تفضلن االحتفاظ بقناعتهن حول ما يتعلق بالفكر النسوي وقضايا املرأة ألنفسهن 
مله هذه املضامني من أو تقامسها مع صديقان ذات االهتمامات املشتركة فقط، ما قد يكون ذلك نتيجة ما حت

  .أفكار حتررية قد ال يتقبلها مجيع األصدقاء واألشخاص 

% 31.4يليها % 44بنسبة  "أحيانا"عربت املبحوثات عن اكتفائهن بالقراءة فقط  :االكتفاء بالقراءة فقط -
نية جند أن معظم ، وبالدمج بني النسبتني األوىل والثا"دائما"منهن يكتفني بالقراءة فقط %  24.2لتبقى  "نادرا"

أفراد عينة الدراسة ال يفضلون االكتفاء بالقراءة فقط وإمنا يتفاعلون مع هذه املضامني واملنشورات وهي نسب 
منطقية مقارنة مع ما سبق ذكره والذي يوضح تفاعل اجلمهور من النساء العربيات املستخدمات لصفحات 

  .كة بنسب متفاوتةالنسوية بشىت أمناط التفاعل من إعجاب وتعليق ومشار

انطالقا مما سبق، واستنادا للتحليل الوظيفي فان هاته املستخدمات ميثلن مجهورا نشطا يستخدم صفحات     
النسوية ويتفاعلن معها، بنشاطات متكررة لتلبية وإشباع رغبات انطالقا من أهداف مسبقة جتعلهم يعتمدون على 

  .هذه الصفحات يف إطار التفاعل املستمر 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
339 

  :دوافع استخدام وتصفح عينة الدراسة لصفحات النسوية: ثالثا

  :الدوافع املعرفية الستخدام وتفاعل عينة الدراسة مع صفحات النسوية):41(اجلدول رقم      

بداللة الدوافع النسبة   التكرار  الدوافع املعرفية
  املعرفية

النسبة بداللة حجم 
  500/العينة

  % 76.4  % 23.5  382  النسويةالتعرف على أهم القضايا 
التعرف على توجهات رائدات 

  النسوية حنو قضايا املرأة
222  13.6 %  44.4 %  

تكوين آراء واجتاهات حنو قضايا 
  النسوية املطروحة

340  20.9 %  68 %  

التعرف على أهم مشكالت الفكر 
  النسوي املعاصر

307  18.9 %  61.4 %  

التعرف على أهم احللول املطروحة 
  ملعاجلة قضايا النسوية

377  23.2 %  75.4  %  

  /  % 100  1628  اموع

 

نسب وتكرارات إجابات أفراد عينة الدراسة عن الدوافع املعرفية الكامنة وراء استخدامهم يعكس اجلدول       
وتفاعلهم مع مضامني وصفحات النسوية، ولقد تعمدت الباحثة تقسيم الدوافع حسب هذا احملور إىل دوافع 

ء املتعلق بدراسة عادات معرفية وأخرى نفسية انطالقا من منظور نظرية االستخدامات واالشباعات املتبناة يف اجلز
وأمناط ودوافع املبحوثات عينة الدراسة، على اعتبار أن اجلمهور يتعرض لوسائل اإلعالم دف إشباع وحتقيق 
أهداف معينة منطلقني يف حتقيق تلك األهداف من حاجات كامنة تشكل هلم دوافع خمتلفة، وتنقسم الدوافع 

تستهدف االسترخاء " نفسية /طقوسية"ف اكتساب املعارف، أو ، تستهد"معرفية/منفعية"حسب ذلك إىل دوافع 
   .والتنفيس عن النفس

ويتضح من خالل اجلدول املوضح أعاله أن اغلب أفراد عينة الدراسة يستخدمون صفحات النسوية بدافع       
éالتعرف على أهم قضايا النسويةé  يبا دافع يليه مباشرة وبنفس النسبة تقر% 23.5بالدرجة األوىل بنسبة
éالتعرف على أهم احللول املطروحة ملعاجلة قضايا النسويةé  بأعلى النسب تليها بفارق طفيف% 23.2بنسبةé 

لتتوزع باقي النسبة على التوايل % 20.9املطروحة بنسبة  éالرغبة يف تكوين آراء واجتاهات حنو قضايا النسوية
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الدراسة الستخدام هذه الصفحات بالدرجة األوىل إلشباع على باقي الدوافع األخرى مما يعكس توجه أفراد عينة 
  .حاجة التعرف على أهم قضايا النسوية وحلوهلا املطروحة

إن توجه املبحوثات للتعبري عن أهم دوافعها يف استخدام صفحات النسوية وحصرها يف التعرف على أهم       
الواقع والبنية املعرفية للنساء العربيات بواقعهن، وحماولة اختاذ قضايا النسوية وحلوهلا املطروحة ملعاجلتها، نابعة من 

الفكر النسوي كمنفذ لتلبية احتياجان وبناء ذان، وهذا طبيعي بالنظر إىل خصائص جمتمع البحث فاملبحوثات 
ن بضرورة عينة الدراسة يتميزن مبستوى دراسي عايل ويشغلن وظائف معينة يف اتمع هذا ما يعرب عن درجة وعيه

االطالع واالندماج مع الفكر النسوي للنهوض بقضاياهن وواقعهن داخل اتمعات العربية، كما ميكن النظر أيضا 
إىل هذه املعلومات اليت قد تقدمها صفحات النسوية واحللول واآلراء اليت تساهم يف تكوينها جلمهورها جتعلها 

ق أهداف معينة، كما ذهبت إليه نظرية االعتماد على وسائل تتحول إىل مصادر أولية لتقدمي املعلومات لتحقي
اإلعالم واليت ترى أن عالقة االعتماد على وسائل اإلعالم تقوم على األهداف من جهة واملصادر من جهة أخرى، 

  .حيث يسعى األفراد لتحقيق بعض األهداف من خالل املعلومات اليت توفرها املصادر

  :نفسية الستخدام وتفاعل عينة الدراسة مع صفحات النسويةالدوافع ال):42(اجلدول رقم  

بداللة الدوافع النسبة   التكرار  الدوافع النفسية
  املعرفية

النسبة بداللة حجم 
  500/العينة

امليول للفكر النسوي والرغبة الشخصية 
  يف استخدام صفحات النسوية

251  18.3 %  50.2 %  

اإلحساس بقواسم واهتمامات مشتركة مع 
  تطرحه صفحات النسويةما 

333  24.3 %   66.6 %  

  % 75.6  % 27.6  378  من املؤيدين للفكر النسوي ألنك
  % 66.4  % 24.2  332  تتناول قضايا النسوية جبرأة وصراحة ألا

  % 6.0  % 2.2  30  متضية الوقت
  % 9.4  % 3.4  47  التنفيس واالسترخاء

  /  % 100  1371  اموع
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الدوافع النفسية الستخدام وتفاعل عينة الدراسة مع صفحات النسوية، وتفيد معىن  42رقم  يوضح اجلدول     
الدوافع النفسية يف دراستنا هذه االستخدامات النابعة من ميوالت داخلية تشكل الدافع لدى أفراد عينة الدراسة 

  .ن النفسالستخدام هذه الصفحات والتعرض ملضامينها إضافة ملعىن االسترخاء والتنفيس ع

% 75.6ويتضح من خالل األرقام الواردة يف اجلدول أن معظم أفراد عينة الدراسة واملقدرة نسبتهم بـ     
عن  ابالدرجة األوىل وعربو "شعورهم الداخلي بتأييدهم للفكر النسوي"يستخدمون صفحات النسوية انطالقا من 

األساسي هلم هو تصفح واستخدام صفحات  أن الدافع أيمن إمجايل نسبة اإلجابات، % 27.6ذلك بنسبة 
إحساسهن بقواسم "من املبحوثات عربن عن % 66.6النسوية نظرا الهتمامهم بالفكر النسوي، يليه مباشرة 

، وبنفس النسبة %24.3كثاين دافع نفسي بنسبة إجابة مقدرة بـ "مشتركة مع ما تطرحه صفحات النسوية
امليول "، إضافة لدافع %24.2بنسبة  "لقضايا النسوية جبرأة وصراحةأن هذه الصفحات تتناول ا"تقريبا لدافع 

، يف حني نالحظ أن الدوافع %18.3بنسبة  "للفكر النسوي والرغبة الشخصية يف استخدام صفحات النسوية
لتسلية ومتضية الوقت جاءت يف أخر ترتيب دوافع عينة الدراسة الستخدام صفحات النسوية يف النفسية املترمجة 

  .نسب ضئيلة جدا مقارنة مع سابقتهاوب

حات النسوية انطالقا من دوافع نفسية تترجم رغبام الداخلية فإن تفاعل املبحوثات مع مضامني ص     
وميوالم للفكر النسوي وإحساسهم بالقواسم املشتركة هو نوع من التفاعل االجتماعي حىت وان كان افتراضيا 

ات تساعدهم يف إشباع حاجام لالنتماء والشعور بالقرب النفسي مع مصادر تشكل هلم جانب من اخلرب
واالجتماعي وإدراك الدعم من اآلخر الذي يتقاسم معه نفس  امليوالت واألفكار واالهتمامات حىت وان كان 

نتماء بعيدا عنه خاصة وان هذه الشبكات االجتماعية وااالت االفتراضية ختلق حالة املؤانسة والدعم والشعور باال
  .للجماعة، مما حيقق لألشخاص املشاركة وحتقيق الذات

وميكن تفسري متركز دافع متضية الوقت والتنفيس واالسترخاء يف أخر ترتيب دوافع احملوثات كون الصفحات      
 النسوية أساسا ذات طابع فكري إيديولوجي، تناقش أفكار وتقدم وقائع وتدعو للوعي واإلدراك والتحفيز للتغيري

  .بعيدا عن التسلية ومأل الفراغ والسطحية يف التفكري 
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مميزات صفحات النسوية اليت تدفع املبحوثات لالعتماد عليها يف احلصول على معلومات ):43(اجلدول رقم 
  :حول النسوية

بداللة الدوافع النسبة   التكرار  مميزات الصفحات
  املعرفية

النسبة بداللة حجم 
  500/العينة

  % 59.8  % 23.4  298  وجهات النظر حبريةتنقل خمتلف 
  % 52.2  % 20.4  260  إتاحة اال للتفاعل وإبداء الرأي

  % 77.3  % 30.3  385  تطرح القضايا بصراحة وجرأة اكرب
استخدام الوسائط املتعددة كالفيديو 

  والصور
127  10 %  25.5 %  

  % 40.6  % 15.9  202  عرض وجهات النظر غري الرمسية 
  /  % 100  1272  اموع

 

عن مميزات صفحات النسوية اليت تدفع املبحوثات لالعتماد عليها يف احلصول على  أعاله يعرب اجلدول      
معلومات حول الفكر النسوي، ويتضح من خالل اإلحصاءات الواردة يف اجلدول أن اغلب أفراد عينة الدراسة 

ة يعتمدون على صفحات النسوية للحصول على معلومات ألا تطرح القضايا بصراح% 77.3واملقدرة بـ 
من أفراد عينة % 59.8من إمجايل إجابات املبحوثات، يليها % 30.3وجرأة أكرب حيث عربن عن ذلك بنسبة 

يليها % 23.4الدراسة أيضا صرحن بتفضيلهن هلا ألا تنقل خمتلف وجهات النظر حبرية بنسبة إجابة مقدرة بـ 
باقي النسبة تواليا على ميزيت عرض وجهات مليزة إتاحتها اال للتفاعل وإبداء الرأي لتنقسم % 20.4مباشرة 

  .%10واستخدام الوسائط املتعددة كالفيديو والصور بـ% 15.9النظر الغري رمسية بنسبة 

إن خصائص ومميزات صفحات النسوية يف طرح القضايا جبرأة وفسح اال لنقل وجهات النظر وإبداء الرأي       
ة للنساء العربيات املستخدمات لصفحات النسوية لإلقبال على هذا حبرية وديون قيود من أهم العوامل املشجع

اال االفتراضي الذي يتيح جماال واسعا من احلرية يف الطرح دون رقابة وقيود والتطرق جلميع املسائل واملواضيع 
ليدية، فكما النسوية اليت لطاملا كانت طابوهات يف جمتمعاتنا ال ميكن التطرق إليها وكذا وسائل اإلعالم التق

الحظنا من خالل نتائج الدراسة التحليلية لصفحات النسوية، اختالف املواضيع والقضايا املطروحة عرب هذه 
الصفحات من قضايا األسرة واملساواة والزواج إىل قضايا اخلتان واملثلية والشذوذ اجلنسي والسفور واحلرية 
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تمعاتنا العربية سابقا، والتعرف على الواقع الفعلي الذي املطلقة، بطابع جريء يف الطرح والنقاش مل تعهده جم
   .املرأة العربية سابقا وحىت اليومتعيشه 

  :لصفحات النسوية  عينة الدراسةاآلثار املعرفية والوجدانية والسلوكية الناجتة عن استخدام : رابعا

  :لصفحات النسوية عرب الفيسبوك عينة الدراسةالناجتة عن استخدام اآلثار املعرفية ):44(اجلدول رقم   

  اموع  غري موافق  حمايد  موافق  اآلثار املعرفية
زيادة معلوماتك ومعارفك حول قضايا املرأة 

  املختلفة والنسوية
  500  08  47  445  ت
%  89  %  9.4 %  1.6 %  100%  

  500  19  109  372  ت  إزالة الغموض حول بعض قضايا النسوية
%  74.4 %  21.8 %  3.8%  100%  

التعرف على ظروف املرأة احلياتية يف خمتلف 
  مناطق الدول العربية

  500  06  61  433  ت
%  86.6%  12.2%  1.2%  100%  

التعرف على ردود أفعال اتمع حنو قضايا 
  النسوية واملرأة

  500  04  46  450  ت
%  90%  9.2%  0.8%  100%  

  500  85  138  277  ت  تغيري موقفك جتاه حكم الدين يف قضايا املرأة
%  55.4%  27.6%  17%  100%  

اكتساب ثقافة جديدة خمتلفة عن ثقافة 
  جمتمعك

  500  30  102  368  ت
%  73.6%  20.4%  6%  100%  

تكوين آراء جديدة خمتلفة جتاه قضايا 
  النسوية 

  500  29  86  385  ت
%  77%  17.2%  5.8%  100%  

زيادة معارفك حول رائدات احلركة النسوية 
  يف نشر الفكر النسويوإسهامان 

  500  27  112  361  ت
%  72.2%  22.4%  5.4%  100%  

تصحيح آراء مغلوطة كونتها سابقا عن 
  قضايا النسوية

  500  98  137  265  ت
%  53%  27.4%  19.6%  100%  

اكتساب قيم نسوية تتناىف وعادات وتقاليد 
  جمتمعك

  500  54  119  327  ت
%  65.4%  23.8%  10.8%  100%  
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اآلثار املعرفية الناجتة عن استخدام املرأة لصفحات النسوية عرب الفيسبوك، والذي مت  44اجلدول رقم  يشرح     
 املترتبة على مستخدمات صفحات النسوية وفق البعد املعريف الذي قدمته اآلثار طبيعة للكشف عناستخدامه 

آلثار صفحات النسوية من خالل عشرة مؤشرات نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم، وسيتم مناقشة البعد املعريف 
  .مت إسقاطها أيضا انطالقا من منظور النظرية

يتضح من خالل نتائج اجلدول أن اغلب املبحوثات عينة الدراسة صرحن على موافقتهن بأعلى النسب فيما      
ات النسوية والتعرض خيص مجيع املؤشرات املترمجة لآلثار املعرفية املتكونة لديهن جراء استخدامهن لصفح

  :ملضامينها كالتايل

مفردة  445واملتعلق بزيادة معلوماتك ومعارفك حول قضايا املرأة املختلفة والنسوية، صرحت  :املؤشر األول -
  .%89من عينة الدراسة على موافقتها ذا املؤشر كأثر معريف ناتج عن استخدامهن لصفحات النسوية بنسبة 

من إمجايل املبحوثات على % 74.4أين عربت  ،الغموض حول بعض قضايا النسوية إزالة :املؤشر الثاين -
موافقتها بان استخدامها وتصفحها لصفحات النسوية ساهم يف حصوهلا على املعلومات ولعب دورا يف إزالة 

  .الغموض لديها حول بعض قضايا املرأة والنسوية

مبحوثة من إمجايل أفراد عينة الدراسة على أن استخدامها لصفحات النسوية  433عربت  :املؤشر الثالث -
ساعدها يف التعرف على ظروف املرأة احلياتية يف خمتلف مناطق الدول العربية ومواقفها على شكل اثر معريف 

  .%86.6لديهن بنسبة 

يوافقن على أن استخدامهن % 90ت لـنالحظ أن جل املبحوثات من عينة الدراسة املمثال :املؤشر الرابع -
لصفحات النسوية ساعدهن يف التعرف على ردود افعل اتمع حنو قضايا النسوية واملرأة من خالل اال 

  .االفتراضي املفتوح إلبداء الرأي جبرأة وحرية كما سيق وذكرنا

تراوحت إجابات املبحوثات لعينة  املتعلق بتغيري موقفك جتاه حكم الدين يف قضايا املرأة، :املؤشر اخلامس -
من املبحوثات صرحن % 55.4 أنالدراسة فيما خيص هذا املؤشر بني املوافقة والرفض واحلياد، حيث نالحظ 

على تشكل هذا األثر املعريف لديهن جراء استخدامهن لصفحات النسوية والتعرض ملضامينها مما  "مبوافقتهن"
يف  "احلياد"منهن التزام % 27.6لدين يف قضايا املرأة، يف حني فضلت جعلهن يغرين بعض مواقفهن جتاه حكم ا

  .على هذا املؤشر "غري موافقات"% 17اإلجابة، و
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انطالقا من املالحظة الشخصية للباحثة لصفحات النسوية طيلة فترة البحث والدراسة، وجدت أن هذه      
للمرأة وحكم احلجاب وقانون املرياث يف الشريعة الصفحات كانت تطرح يف غالبها مواضيع تتعلق بنظرة الدين 

م الشريعة والدين اإلسالمي بالذات اكنشورات املطروحة رافضة ومعادية ألحوغالبا ما كنت هذه املواضيع وامل
انه أكثر الديانات هضما حلقوق املرأة  - حسب وجهة نظرهم–مقارنة بباقي الديانات األخرى، على اعتبار 

دونية هلا مقارنة بالرجل وغالبا ما كانت حتظى هذه املنشورات بتأييد وموافقة مجهور هذه وحريتها، ونظرته ال
  .الصفحات خاصة ما يتعلق مبواضيع اإلرث واحلجاب اليت نالت متسعا وجماال كبريا من النقاش االفتراضي

ن استخدامهم نالحظ من خالل نتائج اجلدول أن اغلب أفراد عينة الدراسة صرحوا با :املؤشر السادس -
وتصفحهم لصفحات النسوية ساهم يف اكتسام لثقافة جديدة خمتلفة عن ثقافة جمتمعام األصلية وذلك بنسبة 

من إمجايل عينة الدراسة، وتعترب هذه النتيجة منطقية كون أن صفحات النسوية عرب الفيسبوك جمال % 73.6
طق الدول العربية والعامل، له اإلمكانية ايات وخمتلف منافتراضي مفتوح جيمع العديد من األفراد من خمتلف اجلنس

املطلقة واال احلر لنشر فكر وثقافة جمتمعه أين يكون اآلخر على استعداد تام لتلقي واكتساب تلك الثقافة خاصة 
  .عند إحساسه بالراحة يف ذلك اال

حظ أن اغلب املبحوثات واملقدرة نسبتهن تكوين آراء جديدة خمتلفة جتاه قضايا النسوية، نال :املؤشر السابع -
يوافقن على أن استخدامهن لصفحات النسوية ساهم يف تكوين آراء جديدة وخمتلفة لديهن جتاه قضايا % 77بـ

  .النسوية

  عينة الدراسة على زيادة معارفهنمن إمجايل% 72.2ما يعادل  أيمبحوثة  361صرحت  :املؤشر الثامن -
وية واسهامان يف نشر الفكر النسوي كأثر معريف تشكل لديهن جراء استخدامهن حول رائدات احلركة النس

  .وتصفحهن لصفحات النسوية

نالحظ من خالل نتائج اجلدول أيضا اختالف توزع نسب إجابات املبحوثات فيما خيص اثر  :املؤشر التاسع -
من املبحوثات على موافقتهن % 53ت تصحيح اآلراء املغلوطة اليت كونتها سابقا عن قضايا النسوية حيث اجاب

من املبحوثات  التزام احلياد يف اإلجابة لتأيت % 27.4بتشكل هذا األثر املعريف لديهن يف حني فضلت 
  .من املبحوثات ويعربن بعدم املوافقة لتكون هذا األثر املعريف لديهن% 19.60
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من املبحوثات عربن % 65.4معك، نالحظ ان اكتساب قيم نسوية تتناىف وعادات وتقاليد جمت :املؤشر العاشر -
عن موافقتهن لتكوين هذا األثر املعريف لديهن جراء استخدامهن وتصفحهن لصفحات النسوية، يف حني التزمت 

منهن عن رفضهن وعدم موافقتهن هلذا % 10.8من املبحوثات احلياد يف االجابة عن هذا املؤشر، لتعرب % 23.8
  .األثر املعريف

الحظ لطبيعة املوضوعات املدرجة عرب صفحات النسوية يتضح له أا تناقش يف جمملها مواضيع حساسة إن امل     
 وتدعو لنشر فكر وقيم تتنايف يف غالبها مع طبيعة جمتمعاتنا العربية وعاداتنا وتقاليدنا اليت تعرف ا اتمعات العربية

م خاصة املتأثر بفكرها و املتبىن له على أساس أن الفكر ساب مجهورها هذه القيالشرقية، فبالضرورة تساهم يف اك
  .النسوي احلق الذي يسعى للنهوض مبكانة املرأة العربية داخل جمتمعاا دون تقييم تلك القيم واألفكار الدخيلة

تلخيصا ملا سبق نالحظ أن صفحات النسوية عرب الفيسبوك قد سامهت بشكل كبري يف تعزيز البعد املعريف      
الفكر النسوي وقضايا بللمبحوثات عينة الدراسة وشكلت هلن مصدرا للحصول على املعلومات واملعارف املتعلقة 

قدرة هذه الصفحات على إشباع حاجات  املرأة مترمجة يف آثارها املعرفية تكون لديهن هذه النتائج للكشف عن
ورغبات مجهورها املعرفية مما كون لديهن عالقة طردية يف االعتماد عليها كوسائل إعالمية حتقق أهدافهم ورغبام 

  .الكامنة اليت دفعتهم أساسا الستخدامها
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  :لصفحات النسوية عرب الفيسبوك وفق متغري املستوى الدراسي عني الدراسةاآلثار املعرفية الناجتة عن استخدام ):45(اجلدول رقم                           

  
املستوى    اآلثار املعرفية                           

  الدراسي

  اموع  دراسات عليا  جامعي  ثانوي  متوسط  إعدادي
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

زيادة معلوماتك ومعارفك حول قضايا املرأة 
  املختلفة والنسوية

  89  445  15  75  58.2  291  13.6  68  1.4  07  0.8  04  موافق

  9.4  47  2.6  13  06  30  0.8  04  00  00  00  00  حمايد

  1.6  08  0.8  04  0.6  03  0.2  01  00  00  00  00  غ موافق

  100  500  18.4  92  64.8  324  14.6  73  1.4  07  0.8  04  اموع

  74.4  372  12.4  62  48.2  241  12  60  1.4  07  0.4  02  موافق  إزالة الغموض حول بعض القضايا النسوية

  21.8  109  5.2  26  14.4  72  1.8  09  00  00  0.4  02  حمايد

  3.8  19  0.8  04  2.2  11  0.8  04  00  00  00  00  غ موافق

  100  500  18.4  92  64.8  324  14.6  73  1.4  07  0.8  04  اموع

 التعرف على ظروف املرأة احلياتية يف خمتلف
  مناطق الدول العربية

  86.6  433  14.6  73  57  285  13.4  67  01  05  0.6  03  موافق

  12.2  61  3.2  16  7.2  36  1.2  06  0.4  02  0.2  01  حمايد

  1.2  06  0.6  03  0.6  03  00  00  00  00  00  00  غ موافق

  100  500  18.4  92  64.8  324  14.6  73  1.4  07  0.8  04  اموع

التعرف على ردود أفعال اتمع حنو قضايا 
  ملرأةالنسوية وا

  90  450  15  75  59.2  296  14  70  1.4  07  0.4  02  موافق

  9.2  46  2.8  14  5.4  27  0.6  03  00  00  0.4  02  حمايد

  0.8  04  0.4  03  0.2  01  00  00  00  00  00  00  غ موافق

  100  500  18.4  92  64.8  324  14.6  73  1.4  07  0.8  04  اموع

تغيري موقفك جتاه حكم الدين يف قضايا 
  املرأة

  55.4  277  7.4  37  38  190  09  45  0.6  03  0.4  02  موافق

  27.6  138  06  30  17  85  3.8  19  0.4  02  0.4  02  حمايد

  17  85  05  25  9.8  49  1.8  09  0.4  02  00  00  غ موافق

  100  500  18.4  92  64.8  324  14.6  73  1.4  07  0.8  04  وعام
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اكتساب ثقافة جديدة خمتلفة عن ثقافة 
  جمتمعك

  73.6  368  11  55  48  240  12.8  64  01  05  0.8  04  موافق

  20.4  102  05  25  13.4  67  1.6  08  0.4  02  00  00  حمايد

  06  30  2.4  12  3.4  17  0.2  01  00  00  00  00  غ موافق

  100  500  18.4  92  64.8  324  14.6  73  1.4  07  0.8  04  اموع

تكوين آراء جديدة خمتلفة جتاه قضايا 
  النسوية

  77  385  12  60  50.8  254  12.2  61  1.4  07  0.6  03  موافق

  17.2  86  04  20  11.2  56  1.8  09  00  00  0.2  01  حمايد

  5.8  29  2.4  12  2.8  14  0.6  03  00  00  00  00  غ موافق

  100  500  18.4  92  64.8  324  14.6  73  1.4  07  0.8  4  اموع

زيادة معارفك حول رائدات احلركة النسوية 
  وإسهامان يف نشر الفكر النسوي

  72.2  361  13  65  45.6  228  11.4  57  1.4  07  0.8  04  موافق

  22.4  112  3.8  19  16.2  81  2.4  12  00  00  00  00  حمايد

  5.4  27  1.6  08  03  15  0.8  04  00  00  00  00  غ موافق

  100  500  14.8  92  64.8  324  14.6  73  1.4  07  0.8  04  اموع

تصحيح آراء مغلوطة كونتها سابقا عن 
  قضايا النسوية

  53  265  8.8  44  34.2  171  8.6  43  01  05  0.4  02  موافق

  27.4  137  5.2  26  18  90  3.6  18  0.2  01  0.4  02  حمايد

  19.6  98  4.4  22  12.6  63  2.4  12  0.2  01  00  00  غ موافق

  100  500  18.4  92  64.8  324  14.6  73  1.4  07  0.8  04  اموع

اكتساب قيم نسوية تتناىف وعادات وتقاليد 
  جمتمعك

  65.4  327  8.6  43  44.6  223  10.8  54  1.2  06  0.2  01  موافق

  23.8  119  5.4  27  14.6  73  03  15  0.2  01  0.6  03  حمايد

  10.8  54  4.4  22  5.6  28  0.8  04  00  00  00  00  غ موافق

  100  500  18.4  92  64.8  324  14.6  73  1.4  07  0.8  04  اموع
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اآلثار املعرفية الناجتة عن استخدام املرأة لصفحات النسوية عرب الفيسبوك استنادا ملتغيري  45اجلدول رقم  يناقش
  :املستوى الدراسي أين سجلنا املالحظات التالية

يتضح من خالل األرقام والنسب املوضحة يف اجلدول أعاله أن اغلب املبحوثات يوافقن على أن تصفحهن      
اب معارف خمتلفة متعلقة بالفكر النسوي وقضايا املرأة وكان ذلك بارزا على لصفحات النسوية مكنهن من اكتس

مستوى إجابات املبحوثات من خمتلف املستويات التعليمية املوضحة يف اجلدول بأعلى النسب وفق مجيع املؤشرات 
  .بوكاحملددة يف البعد املعريف لآلثار املترتبة عليهن جراء استخدامهن لصفحات النسوية عرب الفيس

من إمجايل املبحوثات على موافقتها بان استخدامها لصفحات النسوية ساهم يف زيادة % 89صرحت     
: املعلومات واملعارف حول قضايا املرأة املختلفة ووزعت النسبة على التوايل بني خمتلف املستويات الدراسية كالتايل

  .إعدادي% 0.8متوسط و% 1.4تعليم ثانوي، % 13.6دراسات عليا، % 15جامعيات، % 58.2

من أفراد عينة الدراسة أقروا مبسامهة استخدامهن لصفحات النسوية يف إزالة الغموض % 74.4نالحظ أن      
% 12.4جامعيات، يوافقن على ذلك، يليها % 48.2حول بعض القضايا النسوية، وتوزعت إجابان بني 

  .عداديإ% 0.4متوسط، % 1.4تعليم ثانوي ، % 12دراسات عليا و

على مؤشر مسامهة استخدامهن % 86.6تبني نتائج اجلدول أيضا اتفاق املبحوثات جبميع املستويات بنسبة     
% 57لصفحات النسوية على التعرف على ظروف املرأة احلياتية يف خمتلف مناطق الدول العربية وعربت عن ذلك

% 1منهن تعليم ثانوي، و% 13.4عليا، مث من املبحوثات دراسات % 14.6من املبحوثات اجلامعيات، تليها 
  .إعدادي %0.6متوسط، مث 

باإلمجاع ين املستويات الدراسية % 90عربت جل املبحوثات من أفراد عينة الدراسة واملقدرة نسبتهن بـ    
كافة موافقتهن مبسامهة صفحات النسوية بتعريفهن على ردود أفعال اتمع حنو قضايا النسوية واملرأة، حيث 

من املبحوثات % 15من املبحوثات باملستوى اجلامعي عن موافقتهن هلذا املؤشر، يليها % 59.2صرحت
  .إعدادي 0.4متوسط و% 1.4املستوى الثانوي لتتوزع باقي النسبة بني % 14دراسات عليا، و

ية باإلمجاع نالحظ أيضا من خالل النسب الواردة يف اجلدول اتفاق املبحوثات من مجيع املستويات الدراس    
بأعلى النسب على استخدامهن لصفحات النسوية عرب الفيسبوك ساهم يف تغيري مواقفهن جتاه حكم الدين يف 
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للمستوى % 9للجامعيات،% 38:موزعة كالتايل ين املستويات الدراسية% 55.4قضايا املرأة بنسبة 
  .إعدادي% 0.4متوسط، % 0.6دراسات عليا، % 7.4الثانوي،

من إمجايل املبحوثات على موافقتهن مبدى مسامهة % 73.6ب أفراد عينة الدراسة مترمجة يف أمجعت اغل    
من املبحوثات يف % 48ثقافة جديدة خمتلفة عن ثقافة جمتمعان، حيث عربت إكسانصفحات النسوية يف 
  .إعدادي% 0.8متوسط، % 1دراسات عليا مث % 11مستوى ثانوي و% 12.8املستوى اجلامعي يليها 

توضح نسب اجلدول بالنسبة ملؤشر تكوين آراء جديدة خمتلفة جتاه قضايا النسوية اتفاق املبحوثات أيضا    
باإلمجاع وبأعلى النسب على مسامهة صفحات النسوية يف تشكيل هذا األثر املعريف لديهن حيث أجنب باملوافقة 

تعليم ثانوي، % 12.2جامعيات، يليها % 50.8بنسب عالية ملختلف املبحوثات مبختلف مستويام الدراسية، 
  .إعدادي% 0.6متوسط، % 1.4دراسات عليا، % 12

من إمجايل املبحوثات على مسامهة صفحات النسوية عرب % 72.2صرحت اغلب املبحوثات باإلمجاع بنسبة    
الفكر النسوي أين الفيسبوك واستخدامهن هلا يف زيادة املعارف حول رائدات احلركة النسوية وإسهامان يف نشر 

من املبحوثات دراسات % 13من املبحوثات ذات املستوى اجلامعي مبوافقتهن على ذلك يليها % 45.6عربت 
  .إعدادي% 0.8متوسط، % 1.4تعليم ثانوي، لتتوزع باقي النسب بني % 11.4عليا، مث 

صحيح آراء مغلوطة كونتها يف نفس االجتاه عربت املبحوثات بأعلى النسب فيما خيص عباريت ومؤشري ت      
سابقا عن قضايا النسوية واكتساب قيم نسوية تتناىف وعادات وتقاليد جمتمعك أين أمجعت معظم املبحوثات من 
عينة الدراسة من خمتلف املستويات الدراسية بأعلى النسب على موافقتهن يف إسهام صفحات النسوية يف التأثري 

  .ن أيضاعليهن معرفيا فيما خيص هذين املؤشري

انطالقا من النتائج السابق ذكرها نالحظ اتفاق تام بني املبحوثات يف إمجاعهن باملوافقة على مجيع املؤشرات      
   .للبعد املعريف آلثار صفحات النسوية عليهن بأعلى النسب على مجيع املستويات الدراسية
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احلالة لصفحات النسوية وفق متغري  لدراسةعينة ااآلثار املعرفية الناجتة عن استخدام ):46(اجلدول رقم 
  :املهنية

  
  املستوى الدراسي                                          اآلثار املعرفية

  اموع  ماكثة بالبيت  عاملة
  %  ت  %  ت  %  ت

زيادة معلوماتك ومعارفك حول قضايا املرأة املختلفة 
  والنسوية

  89  445  38.4  192  50.6  253  موافق

  9.4  47  3.6  18  5.8  29  حمايد

  1.6  08  0.6  03  01  05  غ موافق

  100  500  42.6  213  57.4  287  اموع

  74.4  372  32.2  161  42.2  211  موافق  إزالة الغموض حول بعض القضايا النسوية

  21.8  109  8.6  43  13.2  66  حمايد

  3.8  19  1.8  09  02  10  غ موافق

  100  500  42.6  213  57.4  287  اموع

التعرف على ظروف املرأة احلياتية يف خمتلف مناطق 
  الدول العربية

  86.6  433  37.2  186  49.4  247  موافق
  12.2  61  05  25  7.2  36  حمايد

  1.2  06  0.4  02  0.8  04  غ موافق

  100  500  42.6  213  57.4  287  اموع

التعرف على ردود أفعال اتمع حنو قضايا النسوية 
  واملرأة

  90  450  39.2  196  50.8  254  موافق

  9.2  46  03  15  6.2  31  حمايد

  0.8  04  0.4  02  0.4  02  غ موافق

  100  500  42.6  213  57.4  287  اموع

  55.4  277  25.4  127  30  150  موافق  تغيري موقفك جتاه حكم الدين يف قضايا املرأة

  27.6  138  10.8  54  16.8  84  حمايد

  17  85  6.4  32  10.6  53  غ موافق

  100  500  42.6  213  57.4  287  وعام

  73.6  368  33.8  169  39.8  199  موافق  اكتساب ثقافة جديدة خمتلفة عن ثقافة جمتمعك

  20.4  102  7.4  37  13  65  حمايد

  06  30  1.4  07  4.6  23  غ موافق

  100  500  42.6  213  57.4  287  اموع

  77  385  33.8  169  43.2  216  موافق  تكوين آراء جديدة خمتلفة جتاه قضايا النسوية

  17.2  86  7.2  36  10  50  حمايد

  5.8  29  1.6  08  4.2  21  غ موافق

  100  500  42.6  213  57.4  287  اموع

زيادة معارفك حول رائدات احلركة النسوية 
  وإسهامان يف نشر الفكر النسوي

  72.2  361  30.4  152  41.8  209  موافق

  22.4  112  9.8  49  12.6  63  حمايد

  5.4  27  2.4  12  03  15  غ موافق

  100  500  42.6  213  57.4  287  اموع

  53  265  23.4  117  29.6  148  موافق  تصحيح آراء مغلوطة كونتها سابقا عن قضايا النسوية

  27.4  137  12.2  61  15.2  76  حمايد

  19.6  98  07  35  12.6  63  غ موافق

  100  500  42.6  213  57.4  287  اموع

  65.4  327  29  145  36.4  182  موافق  اكتساب قيم نسوية تتناىف وعادات وتقاليد جمتمعك

  23.8  119  10.8  54  13  65  حمايد
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  10.8  54  2.8  14  08  40  غ موافق

  100  500  42.6  213  57.4  287  اموع

اآلثار املعرفية الناجتة عن استخدام املرأة لصفحات النسوية عرب الفيسبوك وفق متغري  46اجلدول رقم يعاجل     
وتبني النسب واإلحصاءات الواردة يف اجلدول أعاله نفس مسار نتائج اجلدول السابق أين أمجعت  .احلالة املهنية

اغلب املبحوثات عينة الدراسة بأعلى النسب على موافقتها بالبعد املعريف لآلثار املتكونة لديهن جراء  أيضا
استخدام صفحات النسوية عرب الفيسبوك، بغض النظر عن حالتها ووضعها املهين، فقد أمجعت بأعلى النسب دائما 

  :اآلثار املعرفية لديها واملتمثلة يفعلى استخدامها وتصفحها لصفحات النسوية ساهم يف تشكيل جمموعة من 

من املبحوثات % 50.6موزعة بني % 89زيادة املعلومات واملعارف حول قضايا النسوية واملرأة بنسبة  -
  .منهن ماكثات بالبيت% 38.4العامالت و

ماكثات % 32.2عامالت و% 42.2منهن % 74.4إزالة الغموض حول بعض القضايا النسوية بنسبة  -
  .بالبيت

عامالت % 49.4منهن % 86.6التعرف على ظروف املرأة احلياتية يف خمتلف مناطق الدول العربية بنسبة  -
  .ماكثات بالبيت% 37.2و

% 90التعرف على ردود أفعال اتمع حنو قضايا النسوية واملرأة واليت صرح ا جل أفراد العينة املتمثلة يف -
  .ماكثات بالبيت% 39.2عامالت و% 50.8منهن 

% 30منقسمة بني % 55.4تغيري موقفك جتاه حكم الدين يف قضايا املرأة والذي عربت عنه  -
  .ماكثات بالبيت% 25.4عامالت،

% 33.8عامالت، % 39.8منهن % 73.6اكتساب ثقافة جديدة خمتلفة عن ثقافة جمتمعك واليت صرح ا  -
  .ماكثات بالبيت

% 33.8عامالت و% 43.2موزعة بني % 77ية وصرحت عنها تكوين آراء جديدة خمتلفة جتاه قضايا النسو -
  .ماكثات بالبيت

من % 72.2زيادة معارفك حول رائدات احلركة النسوية وإسهامان يف نشر الفكر النسوي وعربت عنه  -
  .ماكثات بالبيت% 30.4عامالت، % 41.8املبحوثات، 
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% 29.6من إمجايل املبحوثات،% 53به  تصحيح آراء مغلوطة كونتها سابقا عن قضايا النسوية وأجابت -
  .ماكثات بالبيت% 23.4منهن عامالت و

% 36.4منقسمة بني % 65.4اكتساب قيم نسوية تتناىف وعادات وتقاليد جمتمعك والذي عربت عنه  -
  .ماكثات بالبيت% 29عامالت و

باملوافقة على مجيع عبارات البعد  انطالقا من النتائج السابق ذكرها نالحظ اتفاق مت بني املبحوثات يف إمجاعهن    
  .املعريف لآلثار املترتبة عليهن جراء استخدامهن لصفحات النسوية 

  :لصفحات النسوية عرب الفيسبوك  عينة الدراسةاآلثار الوجدانية الناجتة عن استخدام ):47(اجلدول رقم 

  اموع  غري موافق  حمايد  موافق  اآلثار الوجدانية
من خالل املشاركة  التنفيس عن املشاعر

  والتفاعل عرب صفحات النسوية
  500  55  135  310  ت
%   62 %  27 %   11 %   100 %  

الشعور باحلزن جتاه بعض قضايا النساء 
  املعنفات

  500  11  57  432  ت
%  86.4 %  11.4 %  2.2 %  100 %  

الشعور بالفرح جتاه بعض قضايا ومناذج 
  النساء الرائدات والناجحات

  500  03  51  446  ت
%  89.2 %  10.2 %   0.6 %   100 %  

الشعور بالقلق واالضطراب جتاه استمرارية 
  اضطهاد املرأة وعدم االعتراف حبقوقها

  500  16  56  428  ت
%  85.6 %  11.2 %   3.2 %  100 %  

اإلحساس بالتحرر واحلرية يف التعبري عرب 
  صفحات النسوية يف الفيسبوك

  500  39  144  317  ت
%   63.4 %   28.8%  7.8%  100 %  

الشعور باحلياء واحلساسية جتاه بعض األفكار 
  ....النسوية املطروحة كاجلنس والتحرش 

  500  304  97  99  ت
%  19.8%  19.4%  60.8%  100%  

  500  403  69  28  ت  الشعور بتضييع وهدر الوقت
%  5.6%  13.8%  80.6%  100%  

حتسني بتقديرك لذاتك وثقتك بنفسك 
  نسويةواعتزازك بأنك 

  500  24  99  377  ت
%  75.4%  19.8%  4.8%  100%  

باالغتراب عن اتمع احلقيقي  اإلحساس
  إليهالذي تنتمني 

  500  87  134  279  ت
%  55.8%  26.8%  17.4%  100%  
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اآلثار الوجدانية الناجتة عن استخدام املرأة لصفحات النسوية عرب الفيسبوك، حيث  47اجلدول رقم يعاجل     
من خالل نتائج اجلدول البعد الوجداين املتشكل لدى أفراد عينة الدراسة جراء استخدامهن ملضامني نناقش 

صفحات النسوية وفق تسعة مؤشرات، ويتضح جليا من خالل النسب واإلحصاءات الواردة يف اجلدول أعاله 
  :لنسباتفاق تام بني إجابات املبحوثات حول كل مؤشر من مؤشرات البعد الوجداين بأعلى ا

من املبحوثات على موافقتها بان استخدامها لصفحات النسوية ساعدهن بالتنفيس على % 62أمجعت  -
مشاعرهن من خالل املشاركة والتفاعل عرب صفحات النسوية، حيث يفيد معىن التنفيس عن املشاعر يف هذا 

عبري عن واقعها وذاا دون قيود مما املؤشر مشاركة املرأة والتفاعل عرب صفحات النسوية بطابع من احلرية يف الت
خيلق لديهن حالة من لتنفيس بعيدا عن اضطهاد ومراقبة اتمع والعادات والتقاليد والقوانني، وهي عملية اجيابية 

  .وظيفية تساهم يف خلق حالة من االستقرار الداخلي للمستخدم

موافقتهن بأن صفحات النسوية على % 86.4صرحت معظم واغلب املبحوثات واملقدرة نسبتهن بـ -
  .واملضامني املقدمة عربها ختلق هلا حالة من الشعور باحلزن جتاه بعض قضايا النساء املعنفات

يقرون بان صفحات % 89.2كما توضح نتائج اجلدول أيضا اغلب أفراد عينة الدراسة املمثلون لنسبة  -
  .يا ومناذج النساء الرائدات والناجحاتالنسوية ومضامينها تنمي هلم شعور الفرح جتاه بعض القضا

من املبحوثات عن موافقتهن بان استخدامهن لصفحات النسوية يساهم يف حدوث حالة من % 85.6عربت  -
  .القلق واالضطراب جتاه استمرارية اضطهاد املرأة وعدم االعتراف حبقوقها

استخدامهم لصفحات النسوية جيعلهم حيسون أثبتت نتائج اجلدول أيضا أن اغلب أفراد العينة موافقون على ان  -
  .%63.4بالتحرر واحلرية يف التعبري عرب صفحات النسوية وقدرت نسبتهم بـ

عن عدم موافقتهن بالشعور باحلياء %60.8عربت معظم املبحوثات من عينة الدراسة واملقدرة نسبتهن بـ -
  .واحلساسية جتاه بعض األفكار النسوية املطروحة كاجلنس والتحرش

كما صرحت أيضا اغلب املبحوثات عن عدم موافقتهن بالشعور بتضييع الوقت وهدره عند استخدام صفحات  -
  .النسوية
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على موافقتهن بان استخدام صفحات النسوية جيعلهن حيسسن % 75.4أمجعت اغلب املبحوثات بنسبة  -
  .بالتقدير للذات والثقة يف النفس واالعتزاز بأن نسويات

على موافقتها باإلحساس باالغتراب عن اتمع احلقيقي الذي % 55.8عينة الدراسة واملقدرة بعربت نصف  -
  .من العينة التزام احلياد يف اإلجابة عن هذا املؤشر% 26.8ينتمني اليه، يف حني فضلت 

على النسب فيما انطالقا من النتائج السالفة الذكر نالحظ أن اغلب أفراد عينة الدراسة إجابان متوافقة بأ     
خيص البعد الوجداين لآلثار املترتبة عليهن جراء استخدام صفحات النسوية واليت تترجم األحاسيس واحلاالت 
الشعورية املتكونة لديهن، واملثري لالنتباه أن صرحت املبحوثات بأعلى النسب مبوافقتها على مجيع املؤشرات اليت 

نسوية وإجياد الذات وتقاسم شعور احلزن والفرح مع اآلخر وعدم تفيد الراحة النفسية يف استخدم صفحات ال
 .احلياء واحلساسية من املوضوعات اليت طاملا كانت طابوهات يف جمتمعاتنا
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  :لصفحات النسوية وفق متغري املستوى الدراسي عينة الدراسةاآلثار الوجدانية الناجتة عن استخدام ):48(اجلدول رقم                             
  

  املستوى الدراسي              الوجدانية             اآلثار 
  اموع  دراسات عليا  جامعي  ثانوي  متوسط  إعدادي

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
التنفيس عن املشاعر من خالل املشاركة 

  والتفاعل عرب صفحات النسوية
  62  310  9.8  49  42  210  8.6  43  1.2  06  0.4  02  موافق

  27  135  06  30  15.2  76  5.2  26  0.2  01  0.4  2  حمايد

  11  55  2.6  13  7.6  38  0.8  04  00  00  00  00  غ موافق

  100  500  18.4  92  64.8  324  14.6  73  1.4  07  0.8  04  اموع

الشعور باحلزن جتاه بعض قضايا النساء 
  املعنفات

  86.4  432  14.8  74  56.6  283  13  65  1.2  06  0.8  04  موافق

  11.4  57  03  15  6.8  34  1.4  07  0.2  01  00  00  حمايد

  2.2  11  0.6  03  1.4  07  0.2  01  00  00  00  00  غ موافق

  100  500  18.4  92  64.8  324  14.6  73  1.4  07  0.8  04  اموع

الشعور بالفرح جتاه بعض قضايا ومناذج 
  النساء الرائدات والناجحات

  89.2  446  15.4  77  58.4  292  13.2  66  1.4  07  0.8  04  فقموا

  10.2  51  2.6  13  6.2  31  1.4  07  00  00  00  00  حمايد

  0.6  03  0.4  02  0.2  01  00  00  00  00  00  00  غ موافق

  100  500  18.4  92  64.8  324  14.6  73  1.4  07  0.8  04  اموع

الشعور بالقلق واالضطراب جتاه 
اضطهاد املرأة وعدم االعتراف استمرارية 

  حبقوقها

  85.6  428  13.8  69  57.2  286  12.8  64  1.2  06  0.6  03  موافق

  11.2  56  3.6  18  5.8  29  1.4  07  0.2  01  0.2  01  حمايد

  3.2  16  01  05  1.8  09  0.4  02  00  00  00  00  غ موافق

  100  500  18.4  92  64.8  324  14.6  73  1.4  07  0.8  04  اموع

اإلحساس بالتحرر واحلرية يف التعبري عرب 
  ت النسوية يف الفيسبوكصفحا

  63.4  317  9.8  49  42.4  212  9.4  47  1.4  07  0.4  02  موافق

  28.8  144  6.2  31  18.2  91  04  20  00  00  0.4  02  حمايد
  7.8  39  2.4  12  4.2  21  1.2  06  00  00  00  00  غ موافق

  100  500  18.4  92  64.8  324  14.6  73  1.4  07  0.8  04  وعام

الشعور باحلياء واحلساسية جتاه بعض 
األفكار النسوية املطروحة كاجلنس 

  ....والتحرش 

  19.8  99  4.2  21  12  60  03  15  0.6  03  00  00  موافق

  19.4  97  3.8  19  12.2  61  2.6  13  0.2  01  0.6  03  حمايد

  60.8  304  10.4  52  40.6  203  09  45  0.6  03  0.2  01  غ موافق

  100  500  18.4  92  64.8  324  14.6  73  1.4  07  0.8  04  اموع
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  5.6  28  2.2  11  2.4  12  0.8  04  0.2  01  00  00  موافق  الشعور بتضييع وهدر الوقت

  13.8  69  2.8  14  9.6  48  1.4  07  00  00  00  00  حمايد

  80.6  403  13.4  67  52.8  264  12.4  62  1.2  06  0.8  04  غ موافق

  100  500  18.4  92  64.8  324  14.6  73  1.4  07  0.8  04  اموع

حتسني بتقديرك لذاتك وثقتك بنفسك 
  واعتزازك بأنك نسوية

  75.4  377  11.4  57  49.2  246  12.8  64  1.4  07  0.6  03  موافق

  19.8  99  5.2  26  12.8  64  1.6  08  00  00  0.2  01  حمايد

  4.8  24  1.8  09  2.8  14  0.2  01  00  00  00  00  غ موافق

  100  500  18.4  92  64.8  324  14.6  73  1.4  07  0.8  04  اموع

اإلحساس باالغتراب عن اتمع احلقيقي 
  الذي تنتمني إليه

  55.8  279  08  40  37.4  187  9.4  47  0.8  04  0.2  01  موافق

  26.8  134  5.6  28  17  85  3.2  16  0.6  03  0.4  02  حمايد

  17.4  87  4.8  24  10.4  52  02  10  00  00  0.2  01  غ موافق

  100  500  18.4  92  64.8  324  14.6  73  1.4  07  0.8  04  اموع

 

 



 

 
358 

اآلثار الوجدانية الناجتة عن استخدام املرأة لصفحات النسوية عرب الفيسبوك حسب  48رقم  اجلدوليعاجل      
والنسب املوضحة يف اجلدول أعاله اتفاق إجابات اغلب ويتضح من خالل األرقام  ،متغري املستوى الدراسي

املبحوثات بأعلى النسب يف مجيع مؤشرات البعد الوجداين وكان ذلك بارزا من خالل نسب إجابان بني خمتلف 
  :املستويات الدراسية واليت نوضحها فيما يلي

أن استخدامهن لصفحات  صرحت معظم املبحوثات على اختالف مستويان الدراسية بأعلى النسب على -
من املبحوثات يف املستوى % 42موزعة على التوايل بـ% 62النسوية يساهم يف التنفيس عن مشاعرهن بنسبة 

% 0.4متوسط و% 1.2مستوى ثانوي، لتتوزع باقي النسبة بني % 8.6دراسات عليا، يليها % 9.8اجلامعي 
  .إعدادي

عن موافقتهن باإلمجاع على اختالف مستويان % 86.4عربت اغلب املبحوثات واملقدرة نسبتهن بـ -
الدراسية على أن استخدامهن لصفحات النسوية خيلق هلن حالة من الشعور باحلزن جتاه بعض قضايا النساء 

منهن % 14.8من املبحوثات يف املستوى اجلامعي باملوافقة على ذلك يليها % 56.6املعنفات حيث أجابت 
  .إعدادي% 0.8متوسط و% 1.2ثانوي،مستوى % 13دراسات عليا مث 

من إمجايل عينة الدراسة يشعرن بالفرح جتاه بعض قضايا ومناذج النساء % 89.2أثبتت نتائج اجلدول أيضا أن  -
: الرائدات والناجاحات ووزعت النسبة باملوافقة على خمتلف املبحوثات من مجيع املستويات الدراسية كالتايل

  .إعدادي% 0.8متوسط، % 1.4ثانوي،% 13.2عليا، دراسات% 15.4جامعيات،% 58.4

من إمجايل مبحوثات عينة الدراسة عن تكون شعور القلق واالضطراب لديها جتاه استمرارية % 85.6أفادت  -
اضطهاد املراة وعدم االعتراف حبقوقها أين أمجعت املبحوثات باملوافقة على هذا املؤشر بأعلى النسب حيث عربت 

دراسات عليا وبنسبة قريبة منها ومقدرة % 13.8املبحوثات باملستوى اجلامعي يليها من % 57.2عن ذلك 
  .%0.4واإلعدادي بـ% 1.4ثانوي لتتوزع باقي النسبة على املستويني املتوسط بـ% 12.8

عن موافقتهن فيما يتعلق مبؤشر اإلحساس % 63.4صرحت أيضا اغلب املبحوثات واملقدرة نسبتهن بـ -
من املبحوثات يف املستوى % 42.4ة يف التعبري عرب صفحات النسوية يف الفيسبوك وعربت بذلك بالتحرر واحلري
  .إعدادي% 0.4متوسط و% 1.4مستوى ثانوي و% 9.4دراسات عليا، مث % 9.8اجلامعي يليها 
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ء أثبتت نتائج اجلدول أيضا أن اغلب املبحوثات عربن عن رفضهن وعدم موافقتهن على مؤشر الشعور باحليا -
واحلساسية جتاه بعض القضايا واألفكار النسوية املطروحة كاجلنس والتحرش واملالحظ أيضا إمجاع املبحوثات 

من % 40.6على اختالف مستويان الدراسية بعدم املوافقة عن هذا املؤشر بأعلى النسب أين عربت عن ذلك 
ثانوي لتتوزع باقي النسبة على % 9و باملستوى دراسات عليا،% 10.4املبحوثات باملستوى اجلامعي، يليها 

  .املستويني املتوسط واإلعدادي

% 80.6كما صرحت أيضا اغلب املبحوثات عن عدم املوافقة مبؤشر الشعور بتضييع وهدر الوقت بنسبة  -
حيث عرب أفراد عينة الدراسة بعدم موافقتهم على أن استخدامهم لصفحات النسوية عرب الفيسبوك يولد لديهن هذا 

% 12.4دراسات عليا، % 13.4من املبحوثات يف املستوى اجلامعي، % 52.8شعور وعربت عن ذلك ال
  .إعدادي% 0.8متوسط، % 1.2ثانوي، 

على إحساسهم بتقدير الذات والثقة % 75.4أثبتت نتائج اجلدول أيضا إمجاع اغلب أفراد عينة الدراسة بنسبة  -
على هذا املؤشر بأعلى النسب موزعة على مجيع مستويام  يف النفس واالعتزاز بكون نسويات وموافقتهن

% 0.6متوسط، % 1.4ثانوي، % 12.8دراسات عليا، % 11.4جامعيات، % 49.2: الدراسية كالتايل
  .إعدادي

تراوحت إجابات املبحوثات فيماي خص مؤشر اإلحساس باالغتراب عن اتمع احلقيقي الذي تنتمني إليه بني  -
مبوافقتها على هذا املؤشر يف حني انقسمت % 55.8د يف اإلجابة أين صرحت نص العينة مقدرة بـاملوافقة واحليا

إال أن النسبة األعلى % 17.4وعدم املوافقة بنسبة % 26.8نصف العينة األخرى بني احلياد يف اإلجابة بنسبة 
هن لصفحات النسوية عرب من املبحوثات على اختالف مستويان الدراسية عربن مبوافقتهن على أن استخدام

  .الفيسبوك يولد لديهن حالة من اإلحساس باالغتراب عن اتمع احلقيقي الذي ينتمني إليه
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لصفحات النسوية وفق متغري احلالة  عينة الدراسةاآلثار الوجدانية الناجتة عن استخدام ):49(اجلدول رقم      
  :املهنية

  
  املستوى الدراسي                                          اآلثار املعرفية

  اموع  ماكثة بالبيت  عاملة
  %  ت  %  ت  %  ت

التنفيس عن املشاعر من خالل املشاركة والتفاعل عرب 
  صفحات النسوية

  62  310  27.6  138  34.4  172  موافق

  27  135  10.8  54  16.2  81  حمايد

  11  55  4.2  21  6.8  34  غ موافق

  100  500  42.6  213  57.4  287  اموع

  86.4  432  38.2  191  48.2  241  موافق  الشعور باحلزن جتاه بعض قضايا النساء املعنفات

  11.4  57  3.8  19  7.6  38  حمايد

  2.2  11  0.6  03  1.6  08  غ موافق

  100  500  42.6  213  57.4  287  اموع

الشعور بالفرح جتاه بعض قضايا ومناذج النساء 
  الرائدات والناجحات

  89.2  446  38  190  51.2  256  موافق
  10.2  51  4.4  22  5.8  29  حمايد

  0.6  03  0.2  01  0.4  02  غ موافق

  100  500  42.6  213  57.4  287  اموع

الشعور بالقلق واالضطراب جتاه استمرارية اضطهاد 
  املرأة وعدم االعتراف حبقوقها

  85.6  428  39  195  46.6  233  موافق

  11.2  56  3.2  16  08  40  حمايد

  3.2  16  0.4  02  2.8  14  غ موافق

  100  500  42.6  213  57.4  287  اموع

اإلحساس بالتحرر واحلرية يف التعبري عرب صفحات 
  النسوية يف الفيسبوك

  63.4  317  25.8  129  37.6  188  موافق

  28.2  144  13.2  66  15.6  78  حمايد

  7.8  39  3.6  18  4.2  21  غ موافق

  100  500  42.6  213  57.4  287  وعام

الشعور باحلياء واحلساسية جتاه بعض األفكار النسوية 
  ....املطروحة كاجلنس والتحرش 

  19.8  99  7.8  39  12  60  موافق

  19.4  97  7.6  38  11.8  59  حمايد

  60.8  304  27.2  136  33.6  168  غ موافق

  100  500  42.6  213  57.4  287  اموع

  5.6  28  02  10  3.6  18  موافق  الشعور بتضييع وهدر الوقت

  13.8  69  5.2  26  8.6  43  حمايد

  80.6  403  35.4  117  45.2  226  غ موافق

  100  500  42.6  213  57.4  287  اموع

حتسني بتقديرك لذاتك وثقتك بنفسك واعتزازك بأنك 
  نسوية

  75.4  377  33  165  42.2  212  موافق

  19.8  99  08  40  11.8  59  حمايد

  4.8  24  1.6  08  3.2  16  غ موافق

  100  500  42.6  213  57.4  287  اموع

اإلحساس باالغتراب عن اتمع احلقيقي الذي تنتمني 
  إليه

  55.8  279  27.4  137  28.4  142  موافق

  26.8  134  10.2  51  16.6  83  حمايد

  17.4  87  05  25  12.4  62  غ موافق

  100  500  42.6  213  57.4  287  اموع
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اآلثار الوجدانية الناجتة عن استخدام املرأة لصفحات النسوية عرب الفيسبوك حسب  49اجلدول رقم  يناقش    
وتوضح النسب واإلحصاءات الواردة يف اجلدول أيضا انسجام واتفاق تام بني إجابات  ،متغري احلالة املهنية

لى النسب فيما خيص اآلثار الوجدانية املترتبة عليهن جراء استخدامهن وتصفحهن لصفحات املبحوثات بأع
النسوية بالرغم من اختالف حالتهم املهنية حيث عربن بأعلى النسب حول كل مؤشر من مؤشرات البعد 

  :الوجداين كالتايل

موافقتهن على مؤشر منهن ماكثات بالبيت عن % 27.6من املبحوثات العامالت تلتها % 34.4صرحت  -
  .التنفيس عن املشاعر من خالل املشاركة والتفاعل عرب صفحات النسوية

منهن ماكثات بالبيت عن موافقتهن بتكون شعور % 38.2من املبحوثات العامالت تلتها % 48.2عربت  -
  .احلزن لديهن جتاه بعض قضايا النساء املعنفات

رح جتاه بعض القضايا ومناذج النساء الرائدات والناجحات صرحت أيضا اغلب املبحوثات عن شعورهن بالف -
  .ماكثات بالبيت% 38من املبحوثات عامالت و% 51.2متمثلة يف 

وضحت األرقام الواردة يف اجلدول أن اغلب املبحوثات يشعرن بالقلق واالضطراب جتاه استمرارية اضطهاد  -
منهن ماكثات % 39ينة الدراسة عامالت يليها من ع% 46.6املرأة وعدم االعتراف حبقوقها وعرب عن ذلك 

  .بالبيت

وضحت نتائج اجلدول أعاله أن معظم املبحوثات يشعرن بالتحرر واحلرية يف التعبري عرب صفحات النسوية يف  -
  .منهن ماكثات بالبيت% 25.8من املبحوثات عامالت يليها % 37.6الفيسبوك وصرحن بذلك 

املبحوثات عن عدم موافقتها ورفضها ملؤشر الشعور باحلياء واحلساسية جتاه من إمجايل % 60.8أعربت نسبة  -
بعض األفكار النسوية املطروحة كاجلنس والتحرش وكان ذلك متوازيا بأعلى النسب لكل املبحوثات العامالت 

  .ماكثات بالبيت% 27.2و% 33.6بنسبة 

وافقتهن فيماي خص مؤشر الشعور بتضييع كما وضحت أيضا نتائج اجلدول أن اغلب املبحوثات أبدين عدم م-
  .ماكثات بالبيت% 35.4عامالت و% 45.2منهن % 80.6وهدر الوقت وعرب عن ذلك 



 

 
362 

أما مؤشر اإلحساس بتقدير الذات والثقة بالنفس واالعتزاز بأنك نسوية فقد أمجعت أيضا اغلب املبحوثات على  -
  .ماكثات بالبيت% 33ت، من املبحوثات عامال% 42.2موافقتهن عليه وعربت عن ذلك 

وضحت النسب واإلحصاءات الواردة يف اجلدول أعاله فيما خيص عبارة ومؤشر اإلحساس باالغتراب عن  -
اتمع احلقيقي الذي تنتمني إليه، وجود اختالف طفيف يف إجابات املبحوثات أين توزعت إجابان بني املوافقة 

% 28.4قرابة نصف عينة الدراسة عن موافقتها هلذا املؤشر موزعة بني واحلياد والرفض هلذا املؤشر، حيث عربت 
ماكثات بالبيت عربن باملوافقة يف حني توزعت باقي النسبة بني احلياد والرفض بنسب ضئيلة % 27.4عامالت و

  .مقارنة مع سابقتها

ب فيما خيص اآلثار الوجدانية انطالقا من النتائج السابقة الذكر نالحظ توافق يف إجابات املبحوثات بأعلى النس  
  .حسب متغري احلالة املهنية 

  :لصفحات النسوية عرب الفيسبوك  عينة الدراسةاآلثار السلوكية الناجتة عن استخدام ):50(اجلدول رقم     

  اموع  غري موافق  حمايد  موافق  سلوكيةاآلثار ال
  500  12  67  421  ت  مشاركة املرأة املعنفة آالمها

%  84.2%  13.4%  2.4%  100%  
حماولة التفاعل وتقدمي املساعدة املادية 

  والنفسية لبعض النساء
  500  21  123  356  ت

%  71.2%  24.6%  4.2%  100%  
املشاركة يف أنشطة توعوية جتاه قضايا املرأة 

  والنسوية
  500  28  112  360  ت

%  72%  22.4%  5.6%  100%  
التفاعل وكتابة منشورات عرب صفحات 

  للدعوة لنصرة قضايا النسوية واملرأةالنسوية 
  500  36  114  350  ت

%  70%  22.8%  7.2%  100%  
املشاركة يف فعاليات وأيام تضامنية داعمة 

  لقضايا املرأة والنسوية
  500  44  166  290  ت

%  58%  33.2%  8.8%  100%  
  500  40  89  371  ت  تغيري منط وأسلوب تفكريك

%  74.2%  17.8%  08%  100%  
سلوكيات ومواقف منافية لقيم اكتساب 

  جمتمعك
  500  75  127  298  ت

%  59.6%  25.4%  15%  100%  
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اآلثار املترتبة على النساء العربيات من مجهور املستخدمات لصفحات النسوية  50رقم  نتائج اجلدول توضح   
إمجاع اغلب املبحوثات بأعلى النسب باملوافقة على مجيع  فيه يف بعدها السلوكي ويتضح من خالل النسب الواردة

  :املؤشرات والعبارات املصاغة لقياس األثر السلوكي املترتب عليهن وفيما يلي تفصيل لكل مؤشر على حدا

عن موافقتها % 84.2مشاركة املرأة املعنفة آالمها، صرحت اغلب أفراد عينة الدراسة واملقدرة بـ :1املؤشر -
  .سلوكي املترجم يف مشاركة النساء املعنفات آالمهاباألثر ال

من إمجايل أفراد عينة الدراسة عن موافقتهن % 71.2عربت أغلب املبحوثات واملقدرة نسبتهن بـ :2املؤشر -
  .فيما خيص املؤشر املتعلق مبحاولة التفاعل وتقدمي املساعدة املادية والنفسية لبعض النساء

على موافقتهن مبسامهة استخدامهن % 72د عينة الدراسة واملقدرة نسبتهن بـاتفقت معظم أفرا :3املؤشر -
  .لصفحات النسوية يف تشكيل الدافع لديهن للمشاركة يف أنشطة توعوية جتاه بعض قضايا املرأة والنسوية

من املبحوثات على تفاعلهن وكتابة منشورات عرب صفحات النسوية للدعوة لنصرة % 70صرحت  :4املؤشر-
  .ا النسوية واملرأةقضاي

% 58توزعت إجابات املبحوثات يف هذا املؤشر بني املوافقة واحلياد بأعلى النسب حيث صرحت  :5املؤشر -
من إمجايل املبحوثات على قيامهن باملشاركة يف فعاليات وأيام تضامنية داعمة لقضايا املرأة والنسوية يف حني 

  .منهن التزام احلياد يف اإلجابة% 33.2فضلت 

من املبحوثات اللوايت حدث هلن تغيري يف منط % 74.2أسفرت نتائج اجلدول أعاله عن إقرار  :6املؤشر -
  .وأسلوب تفكريهن جراء استخدامهن لصفحات النسوية عرب الفيسبوك

تراوحت إجابات املبحوثات يف هذا املؤشر بني املوافقة والرفض واحلياد بنسب خمتلفة حيث عربت  :7املؤشر -
من إمجايل املبحوثات عن اكتسان لسلوكيات ومواقف منافية لقيم جمتمعاا جراء استخدامها % 59.6

فراد عينة الدراسة عن من أ% 15منهن التزام احلياد يف اإلجابة لتعرب % 25.4لصفحات النسوية يف حني فضلت 
.رفض وعدم املوافقة هلذا املؤشر وبالتايل عدم تشكل هذا األثر لديهن
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  :لصفحات النسوية وفق متغري املستوى الدراسي عينة الدراسةاآلثار السلوكية الناجتة عن استخدام ):51(اجلدول رقم                            
  

  املستوى الدراسي                         لسلوكية   ااآلثار 
  اموع  دراسات عليا  جامعي  ثانوي  متوسط  إعدادي

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
  84.2  421  14.6  73  55.2  276  12.6  63  1.2  06  0.6  03  موافق  مشاركة املرأة املعنفة آالمها

  13.4  67  3.4  17  8.2  41  1.4  07  0.2  01  0.2  01  حمايد

  2.4  12  0.4  02  1.4  07  0.6  03  00  00  00  00  غ موافق

  100  500  18.4  92  64.8  324  14.6  73  1.4  07  0.8  04  اموع

حماولة التفاعل وتقدمي املساعدة 
  املادية والنفسية لبعض النساء

  71.2  356  13  65  46.2  231  10.2  51  1.4  07  0.4  02  موافق

  24.6  123  3.8  19  16  80  4.4  22  00  00  0.4  02  حمايد

  4.2  21  1.6  08  2.6  13  00  00  00  00  00  00  غ موافق

  100  500  18.4  92  64.8  324  14.6  73  1.4  07  0.8  04  اموع

املشاركة يف أنشطة توعوية جتاه 
  والنسويةقضايا املرأة 

  72  360  12.8  64  45.6  228  11.6  58  1.4  07  0.6  03  موافق

  22.4  112  4.4  22  15.4  77  2.4  12  00  00  0.2  01  حمايد

  5.6  28  1.2  06  3.8  19  0.6  03  00  00  00  00  غ موافق

  100  500  18.4  92  64.8  324  14.6  73  1.4  07  0.8  04  اموع

التفاعل وكتابة منشورات عرب 
للدعوة لنصرة  صفحات النسوية

  قضايا النسوية واملرأة

  70  350  13  65  45  225  10.5  51  1.2  06  0.6  03  موافق

  22.8  114  4.2  21  15.6  78  2.6  13  0.2  01  0.2  01  حمايد

  7.2  36  1.2  06  4.2  21  1.8  09  00  00  00  00  غ موافق

  100  500  18.4  92  64.8  324  14.6  73  1.4  07  0.8  04  اموع

املشاركة يف فعاليات وأيام تضامنية 
  داعمة لقضايا املرأة والنسوية

  58  290  9.8  49  36.8  184  9.8  49  01  05  0.6  03  افقمو

  33.2  166  6.6  33  22.2  111  3.8  19  0.4  02  0.2  01  حمايد

  8.5  44  02  10  5.8  29  01  05  00  00  00  00  غ موافق

  100  500  18.4  92  64.8  324  14.6  73  1.4  07  0.8  04  وعام

  74.2  371  11.4  57  48.8  244  12.2  61  1.4  07  0.4  02  موافق  تغيري منط وأسلوب تفكريك

  17.8  89  4.2  21  11  55  2.2  11  00  00  0.4  02  حمايد

  08  40  2.8  14  05  25  0.2  01  00  00  00  00  غ موافق

  100  500  18.4  92  64.8  324  14.6  73  1.4  07  0.8  04  اموع
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اكتساب سلوكيات ومواقف منافية 
  لقيم جمتمعك

  59.6  298  6.4  32  41.2  206  10.4  52  1.4  07  0.2  01  موافق

  25.4  127  6.2  31  15.4  77  3.4  17  00  00  0.4  02  حمايد

  15  75  5.8  29  8.2  41  0.8  04  00  00  0.2  01  غ موافق

  100  500  18.4  92  64.8  324  14.6  73  1.4  07  0.8  04  اموع
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اآلثار السلوكية الناجتة عن استخدام املراة لصفحات النسوية عرب الفيسبوك وفق متغري  51اجلدول رقم يعاجل   
اتفاق أغلبية املبحوثات بأعلى النسب على املوافقة وتوضح نسب وإحصاءات اجلدول أعاله  ،املستوى الدراسي

على مجيع مؤشرات اآلثار ذات البعد السلوكي املتكون لدى أفراد عينة الدراسة جراء استخدامهن لصفحات 
  :النسوية وفيما يلي تفصيل يف نسب إجابات املبحوثات حول كل مؤشر على حدا

عن موافقتهن % 84.2أغلب املبحوثات واملقدرة نسبتهن بـ مشاركة املرأة املعنفة آالمها، صرحت :1املؤشر -
بدور صفحات النسوية يف حتفيزهن على مشاركة املرأة املعنفة آالمها ووزعت النسبة على خمتلف املستويات 

% 14.6من املبحوثات يف املستوى اجلامعي، يليها % 55.2الدراسية للمبحوثات حيث صرحت بذلك 
املبحوثات مستوى ثانوي، لتتوزع باقي النسبة على املستويني املتوسط  من% 12.6دراسات عليا، مث 

  .واإلعدادي

العينة على موافقتها مبؤشر  إمجايلمن % 71.2ة الدراسة واملتمثلة يف نعي دانفراصرحت اغلب  :2املؤشر -
ن مجيع املستويات حماولة التفاعل وتقدمي املساعدة املادية والنفسية لبعض النساء وعربت عن ذلك املبحوثات م

من املبحوثات ذات املستوى اجلامعي باملوافقة، على اثر % 46.2 أجابت، حيث بأعلى النسبالدراسية 
صفحات النسوية عليهن يف تشكيل الدافع حملاولة التفاعل وتقدمي املساعدة املادية والنفسية لبعض النساء يليها 

  إعدادي% 0.4متوسط، % 1.4ثانوي، % 10.2ومن املبحوثات مبستوى الدراسات العليا % 13مباشرة

توعوية جتاه قضايا املرأة والنسوية من  أنشطةأفراد عينة الدراسة عن مشاركتهن يف  أغلبيةعربت  :3املؤشر  -
املبحوثني ين خمتلف  إلجاباتخالل استخدامهن لصفحات النسوية عرب الفيسبوك وانقسمت هذه النسبة 

متوسط، % 1.4ثانوي، % 11.6دراسات عليا، % 12.8جامعيات، % 45.6: املستويات الدراسية كالتايل
  .إعدادي% 0.6

من % 70عينة الدراسة واملقدرة نسبتهن بـ أفراداغلب  أن أيضا أعالهوضحت نتائج اجلدول  :4املؤشر -
عينة الدراسة صرحوا بعابرة موافق فيما خيص التفاعل وكتابة منشورات عرب صفحات النسوية للدعوة  إمجايل

من % 13من املبحوثات باملستوى اجلامعي مبوافق، يليها % 45 أجابتلنصرة قضايا املرأة والنسوية حيث 
  إعدادي% 0.6متوسط، % 1.2مستوى ثانوي، % 10.5املبحوثات دراسات عليا، 
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نسبة منهن  أعلى أن إالاملبحوثات بني املوافقة واحلياد والرفض  إجاباتفقد تراوحت  :5يما خيص املؤشرف أما -
داعمة لقضايا  تضامنية وأيامعينة الدراسة صرحن مبشاركتهن يف فعاليات  أفراد إمجايلمن % 58واملقدرة بـ 

 بأعلىاملبحوثات  إمجاعويبقى  اإلجابة من املبحوثات التزام احلياد يف% 33.2والنسوية يف حني فضلت  املرأة
السلوكي الناتج لديهن واملترجم يف املؤشر  األثرالنسب على صعيد خمتلف مستويان الدراسية باملوافقة على 

% 1ثانوي، % 9.8دراسات عليا، % 9.8، جامعيات% 36.8: كالتايل إجاباناخلامس وتوزعت نسب 
  اعدادي% 0.6متوسط، 

% 74.2اغلب املبحوثات واملقدرة نسبتهن بـ أن أيضاالواردة فيه  واألرقامنتائج اجلدول وضحت  :6املؤشر -
تفكريهن بالرغم من  وأسلوباستخدامهن لصفحات النسوية ساهم يف تغيري منط  أنقد صرحن مبوافقتهن على 

من % 48.8النسب حيث جاءت نسبة  بأعلىعربن املوافقة على ذلك  أن إالاختالف مستويان الدراسية 
% 1.4مستوى ثانوي، % 12.2دراسات عليا و% 11.4املبحوثات جامعيات موافقات عن ذلك يليها 

  اعدادي،% 0.4متوسط، 

% 59.6عينة الدراسة بـ أفرادنالحظ أيضا من خالل النسب الواردة يف اجلدول تصريح معظم  :7املؤشر -
كيات ومواقف منافية لقيم جمتمعام وقد عربت عن ذلك املبحوثات من لسلو اكتساممبوافقتهم على مؤشر 

من املستوى اجلامعي اللوايت صرحن  لى النسب، حيث جاءت نسبة املبحوثاتخمتلف املستوييات الدراسية باع
دراسات عليا، لتتوزع باقي النسبة على % 6.4مستوى ثانوي، % 10.4يليها % 41.2بذلك تقدر بـ 

  .واإلعداديتوسط املستويني امل
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لصفحات النسوية وفق متغري احلالة  عينة الدراسةاآلثار السلوكية الناجتة عن استخدام ):52(اجلدول رقم    
  :املهنية

  
  املستوى الدراسي                                         السلوكيةاآلثار 

  اموع  ماكثة بالبيت  عاملة
  %  ت  %  ت  %  ت

  84.2  421  37.2  186  47  235  موافق  املرأة املعنفة آالمهامشاركة 

  13.4  67  4.8  24  8.6  43  حمايد

  2.4  12  0.6  03  1.8  09  غ موافق
  100  500  42.6  213  57.4  287  اموع

حماولة التفاعل وتقدمي املساعدة املادية والنفسية 
  لبعض النساء

  71.2  356  28.4  142  42.8  214  موافق

  24.6  123  12.8  64  11.8  59  حمايد

  4.2  21  1.4  07  2.8  14  غ موافق

  100  500  42.6  213  57.4  287  اموع

املشاركة يف أنشطة توعوية جتاه قضايا املرأة 
  والنسوية

  72  360  28.4  142  43.6  218  موافق

  22.4  112  11.4  57  11  55  حمايد

  5.6  28  2.8  14  2.8  14  غ موافق

  100  500  42.6  213  57.4  287  اموع

التفاعل وكتابة منشورات عرب صفحات 
  النسوية للدعوة لنصرة قضايا النسوية واملرأة

  70  350  29.2  146  40.8  204  موافق

  22.8  114  10.2  51  12.6  63  حمايد

  7.2  36  3.2  16  04  20  غ موافق

  100  500  42.6  213  57.4  287  اموع

املشاركة يف فعاليات وأيام تضامنية داعمة 
  لقضايا املرأة والنسوية

  58  290  24.4  122  33.6  168  موافق

  33.2  166  13.8  69  19.4  97  حمايد

  8.8  44  4.4  22  4.4  22  غ موافق

  100  500  42.6  213  57.4  287  وعام

  74.2  371  33.2  166  41  205  موافق  تغيري منط وأسلوب تفكريك
  17.8  89  07  35  10.8  54  حمايد

  08  40  2.4  12  5.6  28  غ موافق

  100  500  42.6  213  57.4  287  اموع

اكتساب سلوكيات ومواقف منافية لقيم 
  جمتمعك

  59.6  298  28.2  141  31.4  157  موافق

  25.4  127  9.6  48  15.8  79  حمايد

  15  75  4.8  24  10.2  51  غ موافق

  100  500  42.6  213  57.4  287  اموع

  

لصفحات  عينة الدراسة استخدامنسب وتكرارات اآلثار السلوكية املترتبة والناجتة عن   52رقم  اجلدول يوضح
النسوية عرب الفيسبوك وفق متغري احلالة املهنية، وتوضح األرقام الواردة يف اجلدول أعاله توجه املبحوثات لالتفاق 

واإلمجاع بأعلى النسب فيما خيص مجيع املؤشرات اخلاصة بالبعد السلوكي جراء استخدام  على اإلجابة باملوافقة
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أغلب املبحوثات من كال اجلانبني، العامالت واملاكثات بالبيت  ، حيث عربتوالتعرض ملضامني صفحات النسوية
  :عن ذلك بأعلى النسب وفيما يلي تفصيل يف إجابات املبحوثني كل مؤشر على حدا

تشكل سلوك مشاركة املرأة املعنفة آالمها،  من إمجايل املبحوثات عن موافقتها فيما خيص% 84.2عربت  -
  .ماكثات بالبيت% 37.2لعامالت، ومن املبحوثات ا% 47وعربت عن ذلك 

عن حماولتها بالتفاعل وتقدمي املساعدة املادية والنفسية لبعض من إمجايل املبحوثات باملوافقة % 71.2صرحت  -
  .ماكثات بالبيت% 28.4من املبحوثات العامالت، و% 42.8النساء وأجابت بذلك 

ة يف أنشطة توعوية جتاه قضايا املرأة والنسوية، من املبحوثات عن موافقتها بالقيام باملشارك% 72أمجعت  -
  .ماكثات بالبيت% 28.4عامالت و% 43.6وانقسمت هذه النسبة اىل 

ماكثات % 29.2عامالت و% 40.8من إمجايل املبحوثات مقسمة بني % 70وضحت نتائج اجلدول أن  -
  .قضايا النسوية واملرأةبالبيت، تقمن بالتفاعل وكتابة منشورات عرب صفحات النسوية للدعوة لنصرة 

من إمجايل عينة الدراسة يشاركون يف فعاليات وأيام تضامنية داعمة لقضايا املرأة % 58أثبتت نتائج الدراسة أن  -
  .ماكثات بالبيت% 24.4عامالت و% 33.6والنسوية منهن 

 ملضامينها ساهمستخدامهم لصفحات النسوية وتعرضهم أن امن إمجايل أفراد عينة الدراسة ب% 74.2صرحت  -
  .ماكثات بالبيت% 33.2من املبحوثات عامالت، و% 41يف تغيري منط وأسلوب تفكريهن حيث أجابت بذلك 

من أفراد عينة الدراسة أقرو بإكتسام لسلوكيات ومواقف منافية لقيم % 59.6كشفت نتائج الدراسة بأن  -
  .يتماكثات بالب% 28.2عامالت و% 31.4جمتمعام أين صرحت بذلك 

     

  

  

 

  



 

 
370 

  :درجة ثقة عينة الدراسة مبا تقدمه صفحات النسوية من أفكار ومعلومات):53(اجلدول رقم       

  النسبة املؤوية  التكرار  العبارات
  %46.8  234  عالية

  %49.8  249  متوسطة
  %3.4  17  منخفضة

  % 100  500  اموع

 

تقدمه صفحات النسوية من أفكار ومواضيع ومعلومات يوضح اجلدول أعاله درجة ثقة عينة الدراسة مبا       
عرب صفحاا املخصصة ونالحظ من خالل النتائج الواردة يف اجلدول أن نسب إجابات املبحوثني متقاربة بني 

من املبحوثات عن درجة ثقتها % 49.8مستوى الثقة واملتوسطة والعايل مبا تقدمه هذه الصفحات حيث عربت 
منهن عربن عن ثقتهن % 46.8:صفحات النسوية من مضامني ومتقاربة منها وقدرت بـاملتوسطة مبا تقدمه 

  %.3.4: العالية ا يف حني جاءت نسبة املبحوثات اللوايت عربن عن ثقتهن املنخفضة ضعيفة بسابقها وقدرت بـ

ربيات املمثالت ملستخدمات باجلمع بني النسبتني األوىل والثانية جند أن أغلب أفراد عينة الدراسة من النساء الع    
  .صفحات النسوية يثقن مبا تقدمه هذه الصفحات من معلومات وأفكار مع تفاوت طفيف جدا يف درجة الثقة

ن عامل الثقة وتصديق وتبين ما يتم تقدميه من فكر ومعلومات عرب هذه املنصات ال يأيت من فراغ يإن تكو      
قضايا واقعية ملست احلياة الفعلية للمرأة العربية واملعاناة اليت تتعرض  من هاوإمنا ينطلق من طبيعة ما يتم تقدميه عرب

هلا وبالتايل فهي حتاكي واقعها إضافة العتماد هذه األخرية على مصادر حمددة وموثقة يف كل معلومة تقدمها 
ة أين أثبتت النتائج اعتماد وميكن االستدالل على هذه الفكرة بالنتيجة اليت توصلنا إليها من خالل الدراسة التحليلي

صفحات النسوية املدروسة على مصادر حمددة رمسية غالبا يف طرح أفكارها ومعلوماا وتقدمي إحصاءات 
تأييد أغلبية  ربتع اليتنتائج الواالستشهاد برباهني مما يولد حالة من االطمئنان والثقة لدى مجهورها إضافة إىل 

تقدمه من مضامني ومواضيع ما يعكس جتاوم وتفاعلهم مع أفكارها اليت تعليقات مجهور هاته الصفحات ملا 
 .تنتقل وتوضح توجههم واهتمامام املشتركة اليت حتكي واقعهم
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  :آفاق استخدام عينة الدراسة لصفحات النسوية مستقبال):54(اجلدول رقم        

  النسبة املؤوية  التكرار  العبارات
  %46.8  234  االستخدامستبقني بنفس الوترية يف 

  %49  245  ستزيدين من نسبة استخدامك هلا
  %3.2  16  ستنقصني من نسبة استخدامك هلا

  %01  05  ستتخلني عن استخدامك هلا
  % 100  500  اموع

  

آفاق استخدام املبحوثات من عينة الدراسة لصفحات النسوية مستقبال  اجلدول تعكس النتائج املوضحة يف    
لصفحات النسوية مستقبال  ن عن رغبتهن يف زيادة استخدامهنأن اغلب أفراد عينة الدراسة عرب هخاللويتضح من 

منهن على بقائهن بنفس وترية االستخدام وهي أعلى النسب مقارنة % 46.8يف حني صرحت % 49بنسبة 
لتخلي عنها ائيا بنسبة وا% 3.2بباقي املبحوثات اللوايت صرحن بإمكانية إنقاصهن لنسبة استخدامهن هلا بنسبة 

1.%  

والذي وضح درجة  53إن نتائج هذا اجلدول منطقية ومتوقعة انطالقا مما توصلنا إليه من خالل اجلدول رقم      
ثقة املبحوثات مبضامني صفحات النسوية اليت تراوحت بني املتوسط والعايل مما يؤكد ويترجم رغبة هاته 

دام صفحات النسوية بنفس الوترية وإمكانية زيادة نسبة االستخدام انطالقا من املبحوثات أيضا يف البقاء على استخ
زيادة درجة الثقة مبا تقدمه هذه األخرية وقدرا على اتباع حاجيام وحتقيق أهدافهم الكامنة وراء استخدامهم هلا 

  .بالدرجة األوىل
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الفروق الفردية بني اآلثار املترتبة على عينة الدراسة املستخدمات لصفحات النسوية  -ثالثا   
  :متغريي املستوى الدراسي واحلالة املهنيةفق و

  ملهنةتبعا ملتغري ا اآلثار املعرفية اتبني متوسطالفروق  لدراسة) Ttest(نتائج اختبار )55(جدول رقم      

حجم   إمجايل اآلثار املعرفية
  العينة

 املتوسط
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

القيمة   )T(قيمة 
  االحتمالية

مستوى 
  الداللة

  3.08  13.004  213  ماكثة يف البيت
2.095-  0.037  0.05  

  3.37  13.612  278  عاملة
  

دمات للعينة املستقلة لدراسة فروق اآلثار املعرفية على املبحوثات مستخ )Ttest(نتائج اختبار اجلدول  يعاجل     
ة على بلإلجابة على السؤال هل هناك فروق فردية يف اآلثار املعرفية املترت ،صفحات النسوية عرب الفيسبوك

  .ت صفحات النسوية تعزى ملتغري احلالة املهنيةامستخدام

وباحنراف معياري يقدر بـ  13.612بلغ  قد العامالت املبحوثات درجات أنّ متوسط وتشري نتائج اجلدول    
بـ  قدرباحنراف معياري  13.004الذي بلغ املاكثات بالبيت  املبحوثات درجاتوهو أعلى من متوسط  3.37
من  أقل 0.037 تساوي بقيمة احتمالية -2.095قدرت بـ  احملسوبة )T(قيمة  ، كما نالحظ أن3.08ّ

بني ) 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةأنه توجد فروق ذات داللة  يتضحوعليه . 0.05مستوى الداللة 
حبيث خنتار   .اآلثار املعرفية للماكثات بالبيتومتوسط  لعامالتا املترتبة لدى املبحوثات اآلثار املعرفيةمتوسط 

  .0.05والذي كان مستوى داللته اكرب من  F  مستوى داللتها بناء على اختبارو Tقيمة 

  

  

  

                                                             
    اختبارF  ،Levene’s test for Equality of variances حساب مستوى داللته شرط تساوي  هو هو اختبار نعرف من خالل

يف حالة افتراض تساوي التباينات أم يف حالة افتراض عدم تساوي التباينات حبيث يتحقق شرط  tالتباينات حتقق أم مل يتحقق لنقرر هل سنختار قيمة 
    0.05تساوي التباينات إذا كان مستوى الداللة اكرب من آو يساوي 
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  ملهنةتبعا ملتغري ا اآلثار الوجدانية اتبني متوسطلدراسة الفروق ) Ttest(نتائج اختبار  )56(جدول رقم      

حجم   إمجايل اآلثار الوجدانية
  العينة

 املتوسط
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

القيمة   )T(قيمة 
  االحتمالية

مستوى 
  الداللة

  2.37  14.23  213  ماكثة يف البيت
1.765- 0.078  0.05  

  2.45  14.61  278  عاملة
  

على  الوجدانية املترتبةللعينة املستقلة لدراسة فروق اآلثار  )Ttest(عن نتائج اختبار اجلدول  يعرب         
لإلجابة على السؤال هل هناك فروق فردية يف اآلثار  ،دمات صفحات النسوية عرب الفيسبوكاملبحوثات مستخ

  .على مستخدامات صفحات النسوية تعزى ملتغري احلالة املهنية الوجدانية

واملوضحة يف اجلدول أعاله أنه ال توجد فروق يف اآلثار الوجدانية  االختبارذا ولقد توصلنا من خالل نتائج ه    
بقيمة احتمالية قدرت بـ  -Ttest(  1.765(بني املبحوثات العامالت واملاكثات يف البيت، حيث بلغت قيمة 

ومستوى داللتها بناء على اختبار  Tقيمة  باختيار، وقد قمنا 0.05، وهي ذات داللة إحصائية أكرب من 0.078
F  من خالله قيمة احتمالية  اخترناوالذيT  0.665ن داللته املقدرة بـتساوي التباينات أل افتراضيف حالة 

، باحنراف معياري قدر 14.61للمبحوثات العامالت وقد بلغ متوسط اآلثار الوجدانية  ،0.05كانت أكرب من 
، باحنراف معياري مقدر 14.23 للمبحوثات املاكثات يف البيت الوجدانية، كما بلغ متوسط اآلثار 2.45بـ
بحوثات ، وهذا ما يثبت أن اآلثار الوجدانية عن املبحوثات العامالت مقاربة جدا مع متوسط امل2.37بـ

  املاكثات يف البيت
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  ملهنةتبعا ملتغري ا اآلثار السلوكية اتبني متوسطلدراسة الفروق ) Ttest(نتائج اختبار  )57(جدول رقم       

حجم   اآلثار السلوكية
  العينة

 املتوسط
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

القيمة   )T(قيمة 
  االحتمالية

مستوى 
  الداللة

  2.56  9.55  213  ماكثة بالبيت
0.480-  0.631  0.05  

  2.70 9.66  278  عاملة
  

للعينة املستقلة لدراسة فروق اآلثار السلوكية املترتبة على املبحوثات  )Ttest(نتائج اختبار  يوضح     
مستخدمات صفحات النسوية عرب الفيسبوك، لإلجابة على السؤال هل هناك فروق فردية يف اآلثار السلوكية على 

  .مستخدامات صفحات النسوية تعزى ملتغري احلالة املهنية

 9.66بلغ  لعامالتل اآلثار السلوكية درجاتأنّ متوسط  أعالهاجلدول  ويتبني من األرقام الواردة يف     
 اآلثار السلوكية للمبحوثات درجاتمن متوسط  بقليل فقط وهو أعلى 2.70باحنراف معياري يقدر بـ 

قدرت  احملسوبة )T(قيمة  ، كما نالحظ أن2.56ّباحنراف معياري يقدر بـ  9.55الذي بلغ  املاكثات بالبيت
 ومستوى داللتها واليت مت اختيارها، 0.05ة لأكرب من مستوى الدال 0.631تبلغ  بقيمة احتمالية  -0.480بـ 

  .0.05كانت أكرب من  0.424ألن داللته املقدرة بـ Fبناء على اختبار  ،تساوي التباينات افتراضيف حالة 

يف اآلثار السلوكية بني املبحوثات العامالت  إحصائيةأنه ال توجد فروق ذات داللة  إىلخنلص  بناءا على ذلكو    
ومتوسط  السلوكيةدرجات العامالت جتاه اآلثار بني متوسط  ، وال)0.05(عند مستوى الداللة  واملاكثات بالبيت

  . درجات املاكثات بالبيت
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   املعرفية   اآلثار بني متوسطاتالفروق  لدراسة) One Way Anova(نتائج اختبار ) 58(جدول رقم     
  .تبعا ملتغري املستوى التعليمي لدى أفراد عينة الدراسة صفحات النسويةالستخدام 

  اآلثار املعرفية
  حجم
  العينة

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  Fقيمة   املعياري

القيمة 
  االحتمالية

مستوى 
  الداللة

  2.21  13.25  4  إعدادي

7.119  0.000  0.05  
  2.23  12.00  7  متوسط
  2.57  12.45  73  ثانوي
  3.04  13.16  324  جامعي

  4.06  14.48  92  دراسات عليا
  

لإلجابة على السؤال  االختبارذا ه استخدمنا، وقد أحادي االجتاه نالتباي اختبار ح اجلدول نتائج حتليليوض
هل هناك فروق فردية يف اآلثار املعرفية املترتبة على املبحوثات املستخدمات لصفحات النسوية عرب الفيسبوك تعزى 

  .ملتغري املستوى الدراسي

تبعا ملتغري املعرفية  اآلثاريف  إحصائيةفروق ذات داللة  وجود إىل الواردة يف اجلدول أعاله القيم وتشري      
أصغر من  ، وهي قيمة0.000 بلغت بقيمة احتمالية 7.119قدر بـم Fاملستوى التعليمي، حيث جاءت قيمة 

  .إحصائيادالة  فجاءت 0.05مستوى الداللة 

 ذي قدرت قيمتهوال "الدراسات العلياملستوى "ارتفاع املتوسط احلسايب  أيضا نالحظ من خالل املعطيات كما    
 "اجلامعيملستوى ا" يليهمث  ،13.25مبتوسط قدره  "اإلعداديمستوى " يليه يف الترتيب الثاين ،14.48بـ 

 بلغ أقل قيمة" مستوى املتوسط"، وأخريا 12.45مبتوسط  "املستوى الثانوي"، مث 13.16مبتوسط قدره 
  .12.00 هاطسمتو
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  الوجدانيةاآلثار  بني متوسطاتالفروق  لدراسة) One Way Anova(نتائج اختبار ) 59(جدول رقم     
  .تبعا ملتغري املستوى التعليمي لدى أفراد عينة الدراسة الستخدام صفحات النسوية

  اآلثار الوجدانية 
  حجم
  العينة

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  Fقيمة   املعياري

القيمة 
  االحتمالية

مستوى 
  الداللة

  2.50  14.75  4  إعدادي

3.650  0.006  0.05  
  2.22  12.57  7  متوسط
  2.19  14.10  73  ثانوي
  2.34  14.36  324  جامعي

  2.73  15.17  92  دراسات عليا
  

ذا االختبار لإلجابة على السؤال ، وقد استخدمنا هأحادي االجتاه نالتباي اختبار اجلدول نتائج حتليل يعكس
املبحوثات املستخدمات لصفحات النسوية عرب الفيسبوك هل هناك فروق فردية يف اآلثار الوجدانية املترتبة على 

  .تعزى ملتغري املستوى الدراسي

املترتبة على  الوجدانية اآلثاريف  إحصائيةفروق ذات داللة  أعاله بوجوداجلدول  النتائج الواردة يف حوضت
بـ  مقدرة Fتبعا ملتغري املستوى التعليمي، حيث جاءت قيمة  عينة الدراسة من مستخدمات صفحات النسوية

  .إحصائيا داللتها مما يثبت 0.05أصغر من مستوى الداللة  ، وهي0.006 بلغت بقيمة احتمالية 3.650

    يليه مباشرة يف ، )15.17(بـ  "الدراسات العلياملستوى "ح اجلدول ارتفاع املتوسط احلسايب كما يوض
مبتوسط  يف الترتيب الثالث" اجلامعيملستوى ا"ليتمركز ، 14.75مبتوسط قدره  "اإلعداديمستوى " الترتيب الثاين

 أقلبقيمة " مستوى املتوسط"، وأخريا 14.10مبتوسط  "املستوى الثانوي" يليه بفارق بسيط ، مث14.36قدره 
  . 12.57سايب احل هاطسمتو بلغ
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اآلثار السلوكية  بني متوسطاتالفروق  لدراسة) One Way Anova(نتائج اختبار ) 60(جدول رقم    
  .تبعا ملتغري املستوى التعليمي لدى أفراد عينة الدراسة الستخدام صفحات النسوية

  اآلثار السلوكية
  حجم
  العينة

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  Fقيمة   املعياري

القيمة 
  االحتمالية

مستوى 
  الداللة

  2.94  10.00  4  إعدادي

4.072  0.003  0.05  
  0.78  7.57  7  متوسط
  2.31  9.06  73  ثانوي
  2.59  9.55  324  جامعي

  2.95  10.41  92  دراسات عليا
  

ذا االختبار لإلجابة ، وقد استخدمنا هأحادي االجتاه نالتباي اختبار نتائج حتليل املوضح أعالهاجلدول  يعاجل
السلوكية املترتبة على املبحوثات املستخدمات لصفحات النسوية عرب على السؤال هل هناك فروق فردية يف اآلثار 

  .الفيسبوك تعزى ملتغري املستوى الدراسي

 السلوكية اآلثاريف  ،إحصائيةفروق ذات داللة  ويتبني من خالل القيم املوضحة من خالل اجلدول وجود
بقيمة  4.072بـ  مقدرة Fتبعا ملتغري املستوى التعليمي، حيث جاءت قيمة  بني املبحوثات عينة الدراسة

  .إحصائياداللتها  ، مما يثبت0.05أصغر من مستوى الداللة  ، وهي نسبة0.003 بلغت احتمالية

يف املرتبة األوىل " الدراسات العليامستوى " متركز نالحظ أيضا من خالل األرقام الواردة يف اجلدول،كما     
ملستوى ا"مث ، 10.00 بلغمبتوسط  "اإلعداديمستوى " يليه يف الترتيب الثاين، 10.41بـ  مبتوسط حسايب قدر

 "مستوى املتوسط"، وأخريا 9.06 "املستوى الثانوي"يف حني بلغ متوسط ، 9.55 قدر بـمبتوسط  "اجلامعي
  . 7.57 حسايب قيمته طستومب تقدير مقارنة مبا سبقه بأقل
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  :نتائج التحليل الكمي للدراسة امليدانية جلمهور مستخدمات صفحات احلركة النسوية: رابعا

 :توصلت الدراسة امليدانية جلملة من النتائج نشري إليها يف النقاط التالية -

  يستخدمون موقع الفيسبوك منذ أكثر من %68.8كشف الدراسة أن أغلب أفراد العينة واملقدرة نسبتهم
  .سنوات

  النقال كأهم وأول وسيلة الستخدام الفيسبوك ة الدراسة بتفضيلهم للهاتف الذكي أفراد عينصرح أغلب
من إمجايل نسبة الوسائل املفضلة % 65.2:من إمجايل أفراد العينة ونسبة إجابة مقدرة بـ% 93.2بنسبة

  .يف االستخدام لديهم
 ث ساعات يف اليوم الستخدام وضحت نتائج الدراسة أن أكثر من نصف العينة يقضون مدة أكثر من ثال

  .%57.2: الفيسبوك واملقدرة بـ
 من إمجايل املبحوثات على تفضيلهن % 56.1: صرحت أكثر من نصف عينة الدراسة واملقدرة بـ

يليها %25.8: بالدرجة األوىل بنسبة إجابة مقدرة بـ "خلدمة تصفح صفحات الفيسبوك والتفاعل معها"
بنسبة إجابة مقدرة  "اخلدمة دون التفاعل عربها"تفضيلهن هلذه من املبحوثات أيضا عربن ب 35.7%

أهم وأول خدمة حمبذة لدى أفراد  "خدمة تصفح صفحات الفيسبوك"وجبمع النسبتني تعد % 16.4:بـ
  .عينة الدراسة 

  على الفيسبوك  "صفحة20بأكثر من "من أفراد عينة الدراسة معجبون % 74وضحت نتائج الدراسة أن
  .عليها ومتابعتها) LIKE(تطبيق اإلعجاب إعجاب فعلي ب

 يف "املضامني الفكرية "يفضلن % 85.2:أثبتت نتائج الدراسة أن أغلب املبحوثات واملقدرة نسبتهن بـ
املضامني "يليها % 17.7صفحات الفيسبوك اليت نالت إعجام بالدرجة األوىل بنسبة إجابة مقدرة 

  .%13.2بنسبة  "تماعيةاملضامني االج"مث % 16.7بنسبة  "الثقافية
  ا بصفحات النسوية عرب الفيسبوك ملدة تتراوح من % 49.4عربت نسبةسنة "من املبحوثات عن إعجا

% 25يليها  "سنوات 03أكثر من "منهن %25.6فيما انقسمت بقية النسبة مناصفة  "سنوات 03إىل 
  .وتعرب عن حديثي العهد مبتابعة هذه الصفحات "أقل من سنة"
 ئج الدراسة أن أغلب أفراد عينة الدراسة من املبحوثات حريصات على تصفح صفحات وضحت نتا

  %.73.2:وقدرت نسبتهن بـ "غالبا"النسوية عرب الفيسبوك 
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  عربت نتائج الدراسة فيما خيص املدة اليت تستغرقها املبحوثات يف تصفح والتفاعل عرب صفحات النسوية
% 39.4يف حني أن % 50.4: وقدرت النسبة بـ "ألقل من ساعة"أن نصف العينة يستخدموا 

  . "ساعات يف اليوم 03ساعة إىل "يستخدمها من 
  من املبحوثات عن اكتفائها مبصادفة منشورات صفحات النسوية على جدار الربوفايل % 46.4صرحت

  .فقط "أحيانا"دون الرجوع للصفحة 
  مبفردهن"وتصفح صفحات النسوية توصلت نتاج الدراسة إىل أن معظم املبحوثات يفضلن استخدام" 

  %.51: وقدرت النسبة بـ
  كشفت أيضا نتائج الدراسة أن القضايا األكثر تفضيال يف التصفح والتفاعل معها عرب صفحات النسوية

% 81.4بالدرجة األوىل واليت عربت عنها  "التميز بني املرأة والرجل"لدى أفراد العينة تتمثل يف قضايا 
مث % 10.6بنسبة  "قضايا العنف األسري"يليها % 11.4: إجابة مقدرة بـ من املبحوثات نسبة

حتديات املرأة داخل "مث % 10.2:بنسبة "قضايا التحرش"و% 10.5بنسبة  "انتهاكات حقوق املرأة"
  .على اعتبارها أهم وأول القضايا يف قائمة اهتمامان% 10.1بنسبة  "اتمع

  بالدرجة األوىل يليها % 37.9نسبة  "شكل نصوص"على وضحت املبحوثات تفضيلها للمنشورات
  .على أا أهم األشكال تفضيال لديها% 35بنسبة  "شكل صور"املنشورات على 

  اإلعجاب "وضحت نتائج الدراسة اختالف طرق التفاعل للمبحوثات مع مضامني صفحات النسوية بني
بالدرجة األوىل حيث صرحت املبحوثات  "اإلعجاب"لكن فضلت املبحوثات تطبيق  "والتعليق واملشاركة

من إمجايل % 68.6بنسبة ) دائما(مع مضامني صفحات النسوية ) LIKE(بتفاعلهن بتطبيق اإلعجاب
للمشاركة على احلساب اخلاص % 47.4و) أحيانا(للتعليق % 54.6عينة الدراسة يف حني جاءت نسبة 

يف حني صرحت  )نادرا(ت أيضا للمشاركة على حساب األصدقاء واموعا% 67، مث )نادرا(
  ."أحيانا"بتفضيلها للقراءة فقط % 44.4

 يعد أول  "التعرف على أهم قضايا النسوية"أن %76.4:صرحت أغلب املبحوثات واملقدرة نسبتهن بـ
واهم الدوافع املعرفية لديهن الستخدام صفحات النسوية وجاءت نسبة إجابتهن على هدا الدافع مقدرة 

% 23.2:بنسبة" دافع التعرف على أهم احللول املطروحة ملعاجلة قضايا النسوية"يليها % 23.5:بـ
بالدرجة الثالثة  بنسبة  "تكوين آراء واجتاهات حنو قضايا النسوية املطروحة"كثاين أهم دافع، مث 

20.9%.  



 

 
380 

  فكر تأييدهم لل"كشفت نتائج الدراسة أن أغلب أفراد عينة الدراسة يستخدمون صفحات النسوية بدافع
إحساسهن "من املبحوثات، يليه % 75.6من إجابات % 27.6كأول دافع نفسي بنسبة  "النسوي

من املبحوثات % 66.6من إجابات % 24.3بنسبة  "بقواسم مشتركة مع ما تطرحه صفحات النسوية
  .من املبحوثات% 66.4من إجابات % 24.2نسبة  "ألا تتناول قضايا نسوية جبرأة وصراحة"مث 
 تائج الدراسة إىل أن متيز صفحات النسوية بطرح القضايا وجرأة أكرب، من أهم املميزات اليت توصلت ن

من املبحوثات، %77.3من إجابات % 30.3تدفعهن لالعتماد عليها للحصول على معلومات بنسبة 
  .من املبحوثات% 59.8من إجابات % 23.4يليها كوا تنقل خمتلف وجهات النظر حبرية نسبة 

 ائج الدراسة أن أغلب املبحوثات من عينة الدراسة أجابوا بأعلى النسب مبوافقتهم على مجيع كشفت نت
العبارات واملؤشرات لآلثار املعرفية املترتبة عليهن جراء استخدامهن لصفحات النسوية عرب الفيسبوك 

  :كالتايل
 89 %لزيادة املعلومات واملعارف حول قضايا املرأة املختلفة والنسوية.  
 74 %إزالة الغموض حول بعض قضايا النسوية.  
 86 %التعرف على ظروف املرأة احلياتية يف خمتلف مناطق الدول العربية.  
 90 %تمع حنو قضايا النسوية واملرأةالتعرف على ردود أفعال ا.  
 55.4 %ري موقفك جتاه حكم الدين يف قضايا املرأةتغ.  
 73.6 % جمتمعكاكتساب ثقافة جديدة خمتلفة عن ثقافة.  
 77 %تكوين آراء جديدة خمتلفة جتاه قضايا النسوية.  
 72.2 %ن يف نشر الفكر النسويزيادة معارفك حول رائدات احلركة النسوية وإسهاما.  
 53 %تصحيح آراء مغلوطة كونتها سابقا عن قضايا النسوية.  
 65.4 %اكتساب قيم نسوية تتناىف مع عادات وتقاليد جمتمعك.  
 راسة توجه أغلب املبحوثات من عينة الدراسة يف االتفاق يف اإلجابة حول مؤشرات أثبتت نتائج الد

وعبارات اآلثار الوجدانية املترتبة لديهن جراء استخدامهن لصفحات النسوية بأعلى النسب وكانت 
  :اإلجابات كالتايل

 62 %لتفاعل عرب من املبحوثات يوافقن على حدوث مؤشر التنفيس عن املشاعر من خالل املشاركة وا
  .صفحات النسوية
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 86.4 %منهن يشعرن باحلزن جتاه بعض قضايا النساء املعنفات.  
 89.2 %يشعرن بالفرح جتاه بعض قضايا ومناذج النساء الرائدات والناجحات.  
 85.6 %يشعرن بالقلق واالضطراب جتاه استمرارية اضطهاد املرأة وعدم االعتراف حبقوقها.  
 63.4 %ية يف التعبري عرب صفحات النسوية يف الفيسبوكحيسسن بالتحرر واحلر.  
 60.8 % غري موافقات على مؤشر الشعور باحلياء واحلساسية جتاه بعض األفكار النسوية املطروحة

  .كاجلنس والتحرش
 80.6 % من املبحوثات غري موافقات على مؤشر الشعور بتضييع وهدر الوقت جراء استخدامهن

  .لصفحات النسوية
 75.4 % ن نسوياتمناملبحوثات يشعرن بتقدير الذات والثقة بالنفس واالعتزاز كو.  
 55.8 %تمع الذي ينتمني إليهمنهن حيسسن باالغتراب عن ا.  
  توصلت نتائج الدراسة فيما خيص اآلثار السلوكية الناجتة عن استخدام املرأة لصفحات النسوية عرب

لنسب باملوافقة على كل مؤشرات وعبارات اآلثار الفيسبوك، أيضا اتفاق أغلب املبحوثات بأعلى ا
  : السلوكية كالتايل

 84.2 %من املبحوثات صرحن مبشاركتهن املرأة املعنفة آالمها.  
 71.2 %منهن حياولن التفاعل وتقدمي املساعدة املادية والنفسية لبعض النساء.  
 72 %يةمن املبحوثات يشاركن يف أنشطة توعوية جتاه قضايا املرأة والنسو.  
 70 % من املبحوثات يتفاعلن بكتابة منشورات على صفحات النسوية للدعوة لنصرة قضايا النسوية

  .واملرأة
 58 %من املبحوثات يشاركن يف فعاليات وأيام تضامنية داعمة لقضايا املرأة.  
 74.2% من املبحوثات صرحن حبدوث تغيري على منط وأسلوب تفكريهن جراء استخدامهن لصفحت

  .النسوية
 59.6%  نصرحنن باكتساسلوكيات ومواقف منافية لقيم جمتمعا.  
  أما فيما خيص درجة ثقة املبحوثات عينة الدراسة مبا تقدمه صفحات النسوية من مضامني، فقد عربت

يف حني جاءت  %49.8اغلب املبحوثات بثقتها ده املضامني املتراوحة بني الثقة املتوسطة بنسبة 
  .مضامينها ثقة عاليةمنهن يثقن يف  46.8%
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  سيعملون على زيادة وترية استخدامهم  من أفراد عينة الدراسة %49توصلت نتائج الدراسة إىل أن
من املبحوثات مبحافظتهن على نفس وترية  %46.8لصفحات النسوية مستقبال، يف حني عربت 

 .االستخدام مستقبال
  توصلت نتائج الدراسة باستخدام معامل اختبار)Ttest( دراسة الفروق، وجود فروق ذات داللة ل

 .إحصائية يف اآلثار املعرفية املترتبة على مستخدمات صفحات النسوية تبعا ملتغري احلالة املهنية
  كما كشفت أيضا نتائج اختبار)Ttest(   بعدم وجود فروق فردية يف اآلثار الوجدانية وال اآلثار

 .السلوكية املترتبة على مستخدمات صفحات النسوية تبعا ملتغري احلالة املهنية
  تبني من خالل نتائج اختبار)One Way Anova(  لدراسة الفروق، ثبوت وجود فروق فردية ذات

ية، والسلوكية، املترتبة على مستخدمات صفحات داللة إحصائية يف كل من اآلثار املعرفية والوجدان
  .النسوية تبعا ملتغري املستوى الدراسي

  

  

  

  

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :النتائج العامة للدراسة
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صفحات النسوية عرب الفيسبوك ملوضوع  وتقدمي سعينا من خالل هذه الدراسة للكشف عن طبيعة تناول      
، واألفكار ، من حيث اجلانب الشكلي الذي تقولب فيه املواضيعاملرأة يف الوطن العريبقضايا النسوية و

هم األفكار املروج هلا واألساليب أفيه و املتضمنةومضمون هذه املواضيع يف حد ذاا، للكشف عن القيم 
، و السعي أخرى من جهة جلمهور املستخدم واملتابع هلذه الصفحات، إضافة لطبيعة ااملستخدمة يف ذلك

 للنظر إىل موضوع الدراسة بنظرة تكامليةومجلة اآلثار املترتبة عليه يف حماولة  هلاللكشف عن حجم استخدامه 
انطالقا من منظوري بنائي وظيفي، وبالرغم من أن  منهجيا بدراسة الرسالة وتأثريها على اجلمهور املتلقي

مفهوم احلركة النسوية له من الثقل الفكري واأليديولوجي ما حيول دون حصره يف هذه اجلزئية فقط، إال إننا 
اجلديدة وكانت هذه من  اإلعالماستكشافية حملاولة وصف الظاهرة يف سياق وسائل  حاولنا النظر إليه من زاوية

النقص الكبري يف الدراسات السابقة اليت تناولت جهتنا يف معاجلة املوضوع خاصة اأكثر الصعوبات اليت و
 اإلعالميةاملوضوع يف حدا ذاته، إضافة لنقص املراجع اليت تشرح وتوضح املناهج املتبعة يف دراسة املشكالت 

  .اجلديد اإلعالميف 

ية، ال واالجتماع اإلنسانيةجمال من جماالت العلوم  أيهذه الصعوبات اليت يتعرض هلا كل باحث يف  إن      
املصاغة، وحىت استفهامات جديدة تفتح  لتساؤالته كإجابات ،املسطرة األهدافحتول دون بلوغه  أنميكن 

  .يف سلسلة من الترابط أكثراال للبحث 

وفق احملاور  مجلة من النتائج سنقوم بعرضها إىلخلصت الباحثة من خالل هذه الدراسة  انطالقا من هنا    
   . املستقبليف إجابات إىلتزال حباجة  ال تساؤالتفتح اال لطرح ست ،األساسية للدراسة
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  :نتائج الدراسة التحليلة: أوال

  :عرض نتائج الدراسة التحليلية من حيث الشكل -1
  كشفت نتائج الدراسة أن املنشورات املقدمة عرب صفحات النسوية احملللة جاءت على شكل نصوص

، حيث جاءت املنشورات على شكل نصوص مرفقة بصور "والتعبريية اخلربية"مرفقة بالصور بنوعيها 
دورا  فالصور تلعب، %30.31تليها النصوص املرفقة بصور خربية بنسب % 39.06تعبريية بنسبة 

فتوجه صفحات النسوية للدمج بني  ،كبريا يف شد انتباه املستخدم وتدعيم الفكرة وتثبيتها يف ذهن امللتقى
 .التكامل يف إيصال املعىن للمستخدمني النص والصورة نوع من

  برز استخدام اللغة العربية الفصحى بالدرجة األوىل يف اغلب منشورات وتدوينات الصفحات حمل
 ،%17.39يليها استخدام الدمج بني الفصحى والعامية بدرجة اقل بنسبة % 69.56الدراسة بنسبة 

 . عن واقعهن الفعلي وحثهن على التغيريفهي أكثر لغة مناسبة للتوجه للنساء العربيات للتعبري
  ا، إالأثبتت نتائج الدراسة اعتماد الصفحات الثالثة على التنويع يف االستماالت والدعائم يف منشورا

% 26.64أن االستماالت العقلية كانت أكثر بروزا خاصة استمالة االستشهاد بأمثلة من الواقع بنسبة 
فاستمالة % 18.06مث تقدمي األرقام بنسبة % 19.19فني بنسبة تليها استمالة احلجج وآراء املثق

متابعيها مجهور  إلقناع، فاملالحظ لتوجه صفحات النسوية يدرك سعيها %17.15التخويف بنسبة 
باألفكار اليت تروج هلا، فمن املنطقي االعتماد على األساليب العقلية بالدرجة األوىل يف خطاا املوجه 

 .يها وإقناعهم باألدلة والرباهنيالستهداف فكر متابع

 :املضمونعرض نتائج الدراسة التحليلية من حيث  -2

   كشفت نتائج الدراسة التحليلية اهتمام صفحات النسوية بطرح ومعاجلة خمتلف القضايا النسوية
النسوية "بنسب متقاربة لكن كان تركيز االهتمام بالقضايا االجتماعية بالدرجة األوىل، يف صفحيت 

، إضافة لقضايا %13.47، املساواة بني اجلنسني بنسبة %14.66كقضية حقوق املرأة بنسبة " وثوري
بالقضايا االقتصادية والسياسية " منظمة املرأة العربية"التحرش والعنف واالغتصاب، فيما اهتمت صفحة 

 .بالدرجة األوىل تليها القضايا االجتماعية
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 كفاعل وشخصية حمورية يف منشورات ومضامني صفحات  توصلت الدراسة إىل بروز فئة األفراد
 :مقسمة كما يلي% 73.16النسوية مقارنة باملؤسسات حيث جاءت نسبة األفراد 

  وضحت نتائج الدراسة بروز النساء كشخصيات فاعلة وحمورية يف مضامني الصفحات حسب
 .%61.14تصنيف اجلنس يف فئة األفراد بنسبة 

  الكمي أيضا ظهور الشخصيات الفاعلة يف تدوينات صفحات النسوية وأثبتت نتائج التحليل
 .%73.66املدروسة ممثلة يف فئة الشباب حسب السن بنسبة 

  م أناسكما برز تصنيف األشخاص الفاعلني يف مضمون ومنشورات الصفحات احملللة على أ
حات النسوية ويعترب بروز األفراد كشخصيات حمورية يف مضامني صف. %71.78عادين بنسبة 

حتاكي قضايا املرأة يف جمتمعاا سواء كانت اجتماعية أو سياسية  وأاأمر منطقي متوقع خاصة 
 ... أو اقتصادية

  تبني من خالل نتائج التحليل الكمي اعتماد الصفحات حمل الدراسة على مصادر خمتلفة يف توثيق وتقدمي
مث اقتباسات % 36.69بنسبة " االدمن"لصفحة معلوماا ومضامينها، جتسدت أعلى نسبة يف مسريي ا

، %15.76يليها االعتماد على وسائل اإلعالم بنسبة % 20.67من مواقع الكترونية أخرى بنسبة 
منظمة املرأة "يف حني كانت صفحة " النسوية وثوري"وكانت هذه النتائج متوافقة بالنسبة لصفحيت 

 .مينها يليها املصدرين اآلخرين بنسب اقلتستخدم وسائل اإلعالم كمصدر أول ملضا" العربية
  أظهرت نتائج الدراسة وجود تنوع يف القيم املتضمنة بنسب متقاربة بني البعد االجيايب والبعد السليب

للقيم، يف مضامني صفحات النسوية حمل الدراسة التحليلية، حيث جاءت قيمة االعتراف االجتماعي يف 
% 10.58، تليها مباشرة قيم التمرد ضد الدين بنسبة %15.16بة الترتيب األول من إمجايل القيم بنس

، وكانت هذه القيم متوافقة من حيث %9.95فقيمة العدل بنسبة % 10.27مث قيمة التحرر بنسبة 
فربزت فيها قيم االعتراف " منظمة املرأة العربية"أما صفحة " النسوية وثوري"الربوز يف صفحيت 

يعكس الواقع الذي تعيشه املرأة  ، وهذا مابشكل أكرب من باقي القيم االجتماعي، واالجناز، والعمل
 .يترجم يف مناداا بضرورة االعتراف االجتماعي والعدل واملساواة العربية من ميش وانتهاك للحقوق

  أعربت نتائج الدراسة على أن أهم األهداف املرجو حتقيقها من خالل صفحات النسوية، وما تقدمه من
" نشر الفكر النسوي"يليه هدف % 26.61بنسبة " طرح قضايا النسوية"رجم يف هدف مضامني ت

لى النسب مقارنة باألهداف األخرى، يف حماولة لتفكيك وتشريح كأهم هدفني بأع% 19.34بنسبة 
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حلول هلا، وبالتايل مترير هذا الفكر جلمهور  إلجياداليت تعاين منها املرأة العربية من منظور نسوي  القضايا
 .مستخدمات هذه الصفحات

  للصفحات % 46.68تبني أيضا أن اجلمهور املستهدف من خالل صفحات النسوية هن النساء بنسبة
، فهن أكثر فئة مستهدفة ذا الفكر كمنفذ للنهوض بواقعهن يف جمتمعان ،الثالثة حمل الدراسة التحليلية

    .حبقوقهن وحماوىل ايصال صون لباقي فئات اتمع و اجلهات املعنيةواملطالبة 
 كشفت نتائج الدراسة التحليلية فيما خيص فئة التعليقات عن النتائج التالية: 

  انقسم مجهور املتفاعلني مع الصفحات املدروسة بني مؤيد ومعارض بنسب متقاربة جدا قدرت نسبة
 .%49.18عارضة و امل% 50.88التعليقات املؤيدة 

  78.86جتسدت أغلب التعليقات احملللة على شكل نصوص بنسبة%. 
  49.47مت استخدام اللغة العربية الفصحى بالدرجة األوىل يف تعليقات اجلمهور املتفاعلني بنسبة %

  .%48.39يليها العامية بنسبة 

  :نتائج الدراسة امليدانية: ثانيا

  :استخدامات عينة الدراسة للفيسبوك -1

  منذ "يستخدمون موقع الفيسبوك %68.8 بـ نسبتهمكشف الدراسة أن أغلب أفراد العينة واملقدرة
نسبة تصاعد استخدام الفيسبوك وانتشاره بني فئات وهي فترة متجانسة مع  "سنوات 05أكثر من

  .اتمع يف الدول العربية
  وأول وسيلة الستخدام صرح أغلب أفراد عينة الدراسة بتفضيلهم للهاتف الذكي النقال كأهم

من إمجايل نسبة % 65.2:من إمجايل أفراد العينة ونسبة إجابة مقدرة بـ% 93.2 الفيسبوك بنسبة
وتوفر  ،االستخدام والتنقل ملا له من مميزات كثرية يف سهولة .الوسائل املفضلة يف االستخدام لديهم

استخدام االنترنت  إمكانيةهل عليه مما يس ،خدمة االنترنت عرب الشرحية املصاحبة ملستخدمه دائما
  .مكان وأيوقت كان  أيوالولوج لشبكات التواصل االجتماعي يف 

  وضحت نتائج الدراسة أن أكثر من نصف العينة يقضون مدة أكثر من ثالث ساعات يف اليوم
، وهي نتيجة متوقعة وميكن تفسريها أيضا انطالقا من %57.2: الستخدام الفيسبوك واملقدرة بـ
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 ،فاملستخدم ملوقع الفيسبوك عن طريق جهاز اهلاتف النقال الذكي املصاحب له دائما النتيجة السابقة،
  . دائما والولوج اليهميكنه قضاء اكرب فترة ممكنة يف التصفح 

 من إمجايل املبحوثات على تفضيلهن % 56.1: صرحت أكثر من نصف عينة الدراسة واملقدرة بـ
 %25.8:جة األوىل بنسبة إجابة مقدرة بـالفيسبوك والتفاعل معها بالدرخلدمة تصفح صفحات 

عربن بتفضيلهن هلذه اخلدمة دون التفاعل عربها بنسبة إجابة من املبحوثات أيضا  %35.7يليها 
 حمبذةوجبمع النسبتني تعد خدمة تصفح صفحات الفيسبوك أهم وأول خدمة % 16.4:مقدرة بـ

كن تفسري هذه النتيجة انطالقا مما تقدمه خاصية الصفحات اخلاصة عرب لدى أفراد عينة الدراسة، ومي
   .ملستخدميها كما سبق وأشرنا سابقا يف اجلانب النظري للدراسةالفيسبوك من خدمات 

  صفحة على  20من أفراد عينة الدراسة معجبون بأكثر من% 74وضحت نتائج الدراسة أن
، وهي نتيجة متوافقة ومتوقعة عليها ومتابعتها) LIKE(الفيسبوك إعجاب فعلي بتطبيق اإلعجاب 

انطالقا من النتيجة السابقة املتعلقة بتفضيل املبحوثات خلدمة تصفح صفحات الفيسبوك والتفاعل 
  .عربها
 يفضلن املضامني الفكرية يف % 85.2:أثبتت نتائج الدراسة أن أغلب املبحوثات واملقدرة نسبتهن بـ

يليها املضامني % 17.7عجام بالدرجة األوىل بنسبة إجابة مقدرة صفحات الفيسبوك اليت نالت إ
، وميكن تفسري هذه النتيجة انطالقا %13.2مث املضامني االجتماعية بنسبة % 16.7الثقافية بنسبة 

موظفات مبستويات  هناغلب أناتضح  أين ،خصائص املبحوثات املتعلقة مبستويان الدراسيةمن 
مما ينعكس يف توجههن للمضامني الفكرية والثقافية أكثر من املضامني جامعية ودراسات عليا، 

 .الترفيهية

  عادات وأمناط استخدام عينة الدراسة لصفحات النسوية عرب الفيسبوك -2

  ا بصفحات النسوية عرب الفيسبوك ملدة تتراوح % 49.4عربت نسبةمن "من املبحوثات عن إعجا
 "سنوات 03أكثر من "منهن  %25.6 بني ية النسبة مناصفةفيما انقسمت بق "سنوات 03سنة إىل 

عن حديثي العهد مبتابعة  األخريةهذه النسبة  وتعرب "أقل من سنة" من املبحوثات عربن %25يليها 
  .هذه الصفحات
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  وضحت نتائج الدراسة أن أغلب أفراد عينة الدراسة من املبحوثات حريصات على تصفح صفحات
وتعكس هذه النتيجة مدى اهتمام  %.73.2:البا وقدرت نسبتهن بـالنسوية عرب الفيسبوك غ

مبا تقدمه هلن من مواضيع وأفكار، وعمقهن يف املتابعة  ،املبحوثات املمثالت جلمهور صفحات النسوية
  .ضامني، وعدم االلتزام بالسطحية يف املتابعةوالتصفح بالرجوع لتلك ال

 نتائج الدراسة فيما خيص املدة اليت تستغرقها املبحوثات يف تصفح والتفاعل عرب صفحات  أثبتت
يف حني أن % 50.4: وقدرت النسبة بـ "ألقل من ساعة"يستخدموا النسوية أن نصف العينة 

وهو معدل زمين معقول مقارنة  .يف اليوم  "ساعات 03من ساعة إىل "يستخدمها % 39.4
عينة الدراسة  باملعدل الزمين الستخدامكما عربت عنه النتيجة املتعلقة  ،ككلباستخدامهن للموقع 

  .للفيسبوك يف اليوم
  من املبحوثات عن اكتفائها مبصادفة منشورات صفحات النسوية على جدار % 46.4صرحت

وهذا ما يثبت عمق املبحوثات يف متابعة مضامني  .الربوفايل دون الرجوع للصفحة أحيانا فقط
  .النسويةصفحات 

  توصلت نتاج الدراسة إىل أن معظم املبحوثات يفضلن استخدام وتصفح صفحات النسوية مبفردهن
خدمة  ، ويعترب تفضيل عينة الدراسة الستخدام وتصفح صفحات النسوية%51: وقدرت النسبة بـ

سات العديد من الدرا إليهمبفردهن، نتيجة متوافقة مع سبق وتوصلت وخاصية من خصائص الفيسبوك 
حنو االنعزالية يف استخدام موقع الفيسبوك وقد يرجع ذلك للعديد من  األفرادالسابقة يف توجه 

  .اخلصوصيةاألسباب منها طبيعة الوسيلة املستخدمة و
  كشفت أيضا نتائج الدراسة أن القضايا األكثر تفضيال يف التصفح والتفاعل معها عرب صفحات

ى واليت عربت عنها ،يف قضايا التميز بني املرأة والرجل بالدرجة األول تتمثل ،النسوية لدى أفراد العينة
يليها قضايا العنف األسري بنسبة  ،%11.4 نسبة إجابة مقدرة بـب ،من املبحوثات% 81.4
مث حتديات  ،%10.2:وقضايا التحرش بنسبة ،%10.5مث انتهاكات حقوق املرأة بنسبة  ،10.6%

وهي نتيجة  ،على اعتبارها أهم وأول القضايا يف قائمة اهتمامان ،%10.1املرأة داخل اتمع بنسبة 
املواضيع واملضامني تناوال يف صفحات النسوية احملللة، مما  أكثرمن خالل  إليهمتوافقة مع ما توصلنا 

تعكس واقعهم ومعانام  وأاخاصة  ،ينعكس تدرجييا يف توجه مجاهرييها حنو استخداماها ومتابعتها
  .قة باألدلة والرباهنياحلقي
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  بالدرجة األوىل يليها % 37.9نسبة بعلى شكل نصوص وضحت املبحوثات تفضيلها للمنشورات
أشكال املنشورات تفضيال لديها، وهي أيضا على أا أهم % 35املنشورات على شكل صور بنسبة 
اليت تعكس تركيز صفحات التحليلية، من خالل نتائج الدراسة  إليهنتيجة متوافقة مع ما سبق وتوصلنا 

سهولة  األمناط أكثرتعترب حيث ، "النص املرفق بصورة" على شكلاملنشورات  النسوية يف استخدام
  .املتلقني باستخدام االستماالت االقناعية والصور املعربة أذهانوقدرة يف توصيل املعىن وترسيخه يف 

 بني  ،اختالف طرق التفاعل للمبحوثات مع مضامني صفحات النسوية عن نتائج الدراسة كشفت
حيث  ،لكن فضلت املبحوثات تطبيق اإلعجاب بالدرجة األوىل ،اإلعجاب والتعليق واملشاركة

% 68.6بنسبة  "دائما"مع مضامني صفحات النسوية ) LIKE(صرحت بتفاعلهن بتطبيق اإلعجاب
للمشاركة على % 47.4و "أحيانا"للتعليق % 54.6بة من إمجايل عينة الدراسة يف حني جاءت نس

يف  "نادرا"للمشاركة على حساب األصدقاء واموعات أيضا % 67، مث "نادرا"احلساب اخلاص 
 ."أحيانا"بتفضيلها للقراءة فقط % 44.4حني صرحت 

  :دوافع استخدام عينة الدراسة لصفحات النسوية عرب الفيسبوك -3

  يعد  "قضايا النسوية أهمالتعرف على " أن %76.4:واملقدرة نسبتهن بـصرحت أغلب املبحوثات
الدافع  هدا على إجابتهنواهم الدوافع املعرفية لديهن الستخدام صفحات النسوية وجاءت نسبة  أول

 "احللول املطروحة ملعاجلة قضايا النسوية أهمالتعرف على "يليها دافع  ،%23.5:مقدرة بـ
بالدرجة  "تكوين آراء واجتاهات حنو قضايا النسوية املطروحة"مث  ،دافعكثاين أهم  %23.2:بنسبة

  .%20.9الثالثة  بنسبة 
  همدبدافع تأيي"كشفت نتائج الدراسة أن أغلب أفراد عينة الدراسة يستخدمون صفحات النسوية 

يليه  ،من املبحوثات% 75.6من إجابات % 27.6كأول دافع نفسي بنسبة  "للفكر النسوي
% 66.6من إجابات % 24.3بنسبة  "بقواسم مشتركة مع ما تطرحه صفحات النسوية هنسإحسا"

% 66.4من إجابات % 24.2نسبة " ألا تتناول قضايا نسوية جبرأة وصراحة "مث  ،من املبحوثات
 .من املبحوثات 
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  زات من أهم املمي ،"متيز صفحات النسوية بطرح القضايا وجرأة أكرب"توصلت نتائج الدراسة إىل أن
من  %77.3من إجابات % 30.3نسبة باليت تدفعهن لالعتماد عليها للحصول على معلومات 

من % 59.8من إجابات % 23.4نسبة  "كوا تنقل خمتلف وجهات النظر حبرية"املبحوثات، يليها 
 .املبحوثات 

  :اآلثار املعرفية املترتبة على مستخدمات صفحات النسوية عرب الفيسبوك -4

 نلدراسة الدراسة أن أغلب املبحوثات من عينة ا كشفت نتائجبأعلى النسب  أمجعوا يف غجابا
هم على مجيع العبارات واملؤشرات لآلثار املعرفية املترتبة عليهن جراء استخدامهن لصفحات مبوافقت

  :النسوية عرب الفيسبوك كالتايل
 89 %ويةلزيادة املعلومات واملعارف حول قضايا املرأة املختلفة والنس.  
 74 %إزالة الغموض حول بعض قضايا النسوية.  
 86 % التعرف على ظروف املرأة احلياتية يف خمتلف مناطق الدول العربية.  
 90 %تمع حنو قضايا النسوية واملرأةالتعرف على ردود أفعال ا.  
 55.4 %ري موقفك جتاه حكم الدين يف قضايا املرأةتغ.  
 73.6 %ثقافة جمتمعك اكتساب ثقافة جديدة خمتلفة عن.  
 77 % جتاه قضايا النسويةتكوين آراء جديدة خمتلفة.  
 72.2 %ن يف نشر الفكر النسويزيادة معارفك حول رائدات احلركة النسوية وإسهاما.  
 53 % تصحيح آراء مغلوطة كونتها سابقا عن قضايا النسوية.  
 65.4 % تتناىف مع عادات وتقاليد جمتمعكاكتساب قيم نسوية. 

  :ار الوجدانية املترتبة على مستخدمات صفحات النسوية عرب الفيسبوكاآلث -5

  أثبتت نتائج الدراسة توجه أغلب املبحوثات من عينة الدراسة يف االتفاق يف اإلجابة حول مؤشرات
وعبارات اآلثار الوجدانية املترتبة لديهن جراء استخدامهن لصفحات النسوية بأعلى النسب وكانت 

  :كالتايل باملوافقة اإلجابات
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 62 % من املبحوثات يوافقن على حدوث مؤشر التنفيس عن املشاعر من خالل املشاركة والتفاعل
  .عرب صفحات النسوية

 86.4 % املعنفاتمنهن يشعرن باحلزن جتاه بعض قضايا النساء.  
 89.2 %يشعرن بالفرح جتاه بعض قضايا ومناذج النساء الرائدات والناجحات.  
 85.6 %ن بالقلق واالضطراب جتاه استمرارية اضطهاد املرأة وعدم االعتراف حبقوقهايشعر.  
 63.4 %حيسسن بالتحرر واحلرية يف التعبري عرب صفحات النسوية يف الفيسبوك.  
 60.8 % غري موافقات على مؤشر الشعور باحلياء واحلساسية جتاه بعض األفكار النسوية املطروحة

  .كاجلنس والتحرش
 80.6 %حوثات غري موافقات على مؤشر الشعور بتضييع وهدر الوقت جراء استخدامهن من املب

  .لصفحات النسوية
 75.4 %ن نسوياتمن املبحوثات يشعرن بتقدير الذات والثقة بالنفس واالعتزاز كو.  
 55.8 %تمع الذي ينتمني إليهمنهن حيسسن باالغتراب عن ا. 

  :صفحات النسوية عرب الفيسبوكاملترتبة على مستخدمات  السلوكيةاآلثار  -6

  توصلت نتائج الدراسة فيما خيص اآلثار السلوكية الناجتة عن استخدام املرأة لصفحات النسوية عرب
اتفاق أغلب املبحوثات بأعلى النسب باملوافقة على كل مؤشرات وعبارات اآلثار الفيسبوك، أيضا 
  : السلوكية كالتايل

 84.2 %ن املرأة املعنفة آالمهامن املبحوثات صرحن مبشاركته.  
 71.2 %منهن حياولن التفاعل وتقدمي املساعدة املادية والنفسية لبعض النساء.  
 72 %من املبحوثات يشاركن يف أنشطة توعوية جتاه قضايا املرأة والنسوية.  
 70 % من املبحوثات يتفاعلن بكتابة منشورات على صفحات النسوية للدعوة لنصرة قضايا النسوية

  .واملرأة
 58 %من املبحوثات يشاركن يف فعاليات وأيام تضامنية داعمة لقضايا املرأة.  
 74.2% من املبحوثات صرحن حبدوث تغيري على منط وأسلوب تفكريهن جراء استخدامهن

  .لصفحت النسوية
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 59.6% نن سلوكيات ومواقف منافية لقيم جمتمعاصرحن بإكتسا.  
  املبحوثات عينة الدراسة مبا تقدمه صفحات النسوية من مضامني، فقد عربت أما فيما خيص درجة ثقة

يف حني جاءت  %49.8اغلب املبحوثات بثقتها ده املضامني املتراوحة بني الثقة املتوسطة بنسبة 
  .منهن يثقن يف مضامينها ثقة عالية  46.8%

  على زيادة وترية استخدامهم من أفراد عينة الدراسةسيعملون  %49توصلت نتائج الدراسة إىل أن
من املبحوثات مبحافظتهن على نفس وترية  %46.8لصفحات النسوية مستقبال، يف حني عربت 

 .االستخدام مستقبال

الفروق الفردية بني اآلثار املترتبة على عينة الدراسة املستخدمات لصفحات النسوية وفق  -7
  :متغريي املستوى الدراسي واحلالة املهنية

 تائج الدراسة باستخدام معامل اختبار توصلت ن)Ttest(  لدراسة الفروق، وجود فروق ذات داللة
 .املعرفية املترتبة على مستخدمات صفحات النسوية تبعا ملتغري احلالة املهنية إحصائية يف اآلثار

  كما كشفت أيضا نتائج اختبار)Ttest(   وال اآلثار  الوجدانيةبعدم وجود فروق فردية يف اآلثار
 .السلوكية املترتبة على مستخدمات صفحات النسوية تبعا ملتغري احلالة املهنية

  تبني من خالل نتائج اختبار)One Way Anova(  لدراسة الفروق، ثبوت وجود فروق فردية ذات
 داللة إحصائية يف كل من اآلثار املعرفية والوجدانية، والسلوكية، املترتبة على مستخدمات صفحات

  .النسوية تبعا ملتغري املستوى الدراسي
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 إن احلركة النسوية العربية بوصفها حركات اجتماعية دف لتغيري وضع املرأة والنهوض مبكانتها يف اتمع      

توجه واملفهوم العاملي الذي هي نتاج وضع اجتماعي وثقايف عريب له من اخلصوصية ما مييزه، دون التناقض مع ال
ومبا أن املسار الفكري املشكل هلذا التوجه النسوي  ،جه املرأةاية واملشكالت اليت توفيه أيديولوجيا النسو حدتتو

متعدد من حيث األهداف والغايات والوسائل املستخدمة يف املمارسات، إال أا  ،واحد من حيث االنطالقة
اة املعتمدة يف تشترك أيضا يف طريقة التحريك والتعبئة اجلماهرية، فكما الحظنا من خالل الدراسات املش

كان التوجه عاملي من حيث استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف تنظيم حركات ومحالت توعوية  ،دراستنا
يف سبيل نشر الفكر النسوي والتوعية بقضايا املرأة، لرفع املستوى الفكري والنهوض مبكانة املرأة وحتقيق التمكني 

  .يف مجيع ااالت هلااالجتماعي 

كن بالرغم من هذه النقاط املشتركة يف التوجه والوسيلة واألهداف واملمارسة، إال أن احلديث عن احلركة ل      
النسوية يف الوطن العريب حيتاج تدقيقات مفهومية متعددة، فبعد النتائج املتوصل إليها من خالل الدراسة، 

يلة فترة البحث، إضافة لبعض  الدراسات واملالحظة املعمقة للباحثة هلذه احلركة عن طريق صفحات الفيسبوك ط
، ومدى التأسيس هلا، توصلت املنجزة إىل جانب األطروحة، للكشف عن مدى جتلي النسوية يف جمتمعاتنا العربية

الباحثة إىل أن الفكرة مل تتجاوز بعد الرؤية املنحصرة يف احتياجات املرأة يف التحرر وكسر الصورة النمطية املتعلقة 
، بالرغم من التطورات احلاصلة يف بعض ..باملرأة الزوجة وربة املرتل ومواضيع الزواج واجلنس واخلتان واحلجاب

قدم والتطور العلمي للنساء العربيات والنماذج الرائدة من النساء العربيات الناجحات، إال أن الدول العربية والت
اخلطاب املوجه عرب شبكات التواصل االجتماعي وصفحات الفيسبوك ال يزال حبيس فكرة النوع االجتماعي يف 

رأة أين غدت فيها أداة للتقدم يف مقابل مناذج غربية يتحدث فيها عن احلداثة يف حترير امل) أنثى/ذكر(ثنائية 
  .االجتماعي والتمكني والتنمية

لقد كنا نأمل أن نصل يف اية هذه الدراسة إىل نتائج تقدم لنا فهما معتربا لطريقة تلقي اجلمهور املستخدم      
التواصل  لصفحات النسوية وشبكات التواصل االجتماعي حملتوى الرسالة املنظمة أليديولوجيا النسوية عرب شبكات

إال أننا توصلنا يف اية هذا البحث إىل نتائج تفظي بضرورة إعادة النظر والبحث املعمق يف  ،)الوسيلة(االجتماعي 
  :إشكاالت أكثر تعقيدا واملتمثلة يف

  .األزمة املنهجية املتمثلة يف إشكاالت التعامل مع معطيات الوسيلة االفتراضية -
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فالبد من منهج لدراسة املرأة كحركة نسوية  .خلصوصية األيديولوجية للمرأة العربيةاألزمة النظرية املترمجة يف ا -
يف اتمع العريب، بصياغة قواعد وأطر دقيقة وليس ذلك باهلني يف ظل االختالفات الكمية والنوعية يف البنيات 

  .العربية ودرجات النمو والتطور يف البلدان العربية املتفاوتة
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  :املصادر
 برواية ورش القرآن الكرمي -

  :املراجع باللغة العربية واملترمجة: أوال
 :يساملعاجم والقوام -1

 .1990، دار الفكر، بريوت، 4، جملد 1طلسان العرب احمليط، ابن منظور،  -1

، دون طبعة، دار الكتاب العلمية، بريوت، عريب –معجم نور الدين الوسيط عريب عصام نور الدين،  -2
  .م 2005

  .، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، دسنة7، طالقاموس اجلديد للطالبعلي بن هادية وآخرون،  -3
 .1997، دط، دار املعرفة اجلامعية، مصر،املعجم اإلعالميحممد منري حجاب،  -4

  .، منشورات دار الشروق، لبنان، دون سنة الطبع)8(، الطبعة املنجد األجبدي -5
 .نظر فيه ووقف على ضبطه فؤاد، افرام البستاين ،د ط ، دار املشرق ببريوت:منجد الطالب - 6

  .1991، دار املشرق، بريوت، 31، ط األعالماملنجد يف اللغة و  - 7
   .2001التوزيع ،ببريوت ، دار املشرق للنشر و 2،ط املنجد يف اللغة العربية املعاصرةنعمة أنطوانو آخرون،  -8

 :الكتب -2

  .2005 عمان، دار وائل، ،1ط ،النظريات االجتماعية املتقدمة، حممد احلسن إحسان -8
  .2005 عمان، دار وائل، ،1ط ،احلديث االجتماعمبادئ علم ، حممد احلسن إحسان -9

،اجلزائر، ، ديوان املطبوعات اجلامعية2ط،، مناهج البحث يف علوم اإلعالم واالتصالأمحد بن مرسلي،  - 10
2005.  

  . 2009، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر، 1، طنظريات اإلعالمأمحد زكريا،  - 11
، اتراك للنشر والتوزيع، 1، طفنون الكتابة الصحفية والعمليات اإلدراكية عند القراء، أسامة عبد الرحيم -12

  .2003القاهرة، 

  .، وكالة الصحافة العربية، ب د، ب س1،طمزاياه ال حتصى...عامل خميف..االنترنتأمري عكاشة،  - 13
اجلليل، اجلمعية العربية القطرية ، دط، مجعية واقع النساء العربيات يف إسرائيلامحد شيخ حممد وآخرون،  - 14

 .09، ص 2012للبحوث واخلدمات الصحية، إسرائيل، 
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األردن،  ، دار الكندي للنشر والتوزيع،1ط،اجلماهريي ونظرياته االتصالمدخل إىل  ،برهان شاوي -15
2003.  

 القاهرة، العريب،،دار الفكر 1ط ،النظرية االجتماعية احلديثة، بريسي كوهن ترمجة عادل خمتار اهلواري -16
1996.  

، دار املعرفة طدنظريات االتصال واإلعالم،املفاهيم املداخل النظرية، القضايا، مجال حممد أبو شنب،  -17
  .م2008اجلامعية، األزاريطة، 

 الدار املصرية اللبنانية، ،2، طاالتصال ونظرياته املعاصرة ،ليلى حسني السيد، حسن عماد مكاوي - 18
  .2001 القاهرة،

  .2010للنشر، د بلد النشر،  دار فكر وفن  ،1ط،البديلاإلعالم  ،1شفيقحسنني  - 19
 .2011، دار النهضة العربية، مصر، 1، طاألساليب العلمية والفنية للتصوير الصحفي، 2حسني شفيق - 20

، دار أسامة للنشر والتوزيع، 1ط العالقات العامة وشبكات التواصل االجتماعي،حسني حممود هتيمي،  - 21
  .2015األردن، 

  .1998، دط، دار الفكر العريب، القاهرة،   الوظيفة اإلخبارية لوسائل اإلعالممحدي حسن،  -22
، دار الكتاب اجلامعي، لبنان، 1،ط، تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة واغتراب الشبابخالد منصر - 23

2017 

 دط، دار الوفاء، ،وسائل وأساليب االتصال اجلماهريية واالجتاهات االجتماعية إبراهيم،الدسوقي عبدة  -24
  .د س اإلسكندرية،

 .2008، الدار املصرية اللبنانية، مصر، 1،طالكتب االلكترونيةرامي حممد عبود داود،  - 25

، والتطبيق العلميأساليب البحث العلمي، األسس النظرية رحبي مصطفى عليان، عثمان حممد غنيم،  - 26
  .2008، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، 2ط

، دار الصفاء للنشر 1، طمناهج وأساليب البحث العلمي، النظرية و التطبيقليان، عرحبي مصطفى  - 27
  .2000والتوزيع، األردن، 

  . 2015، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 1،طاإلعالم اجلديدرضا أمني  - 28
  .2007، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 1،طالصحافة االلكترونيةرضا عبد الواجد أمني،  - 29
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، دار جسور للنشر 1، طمدخل إىل اإلعالم اجلديد، املفاهيم والوسائل والتطبيقاترضوان بلخريي،  - 30
   .2014والتوزيع، اجلزائر،

 ، دار املعارف اجلامعية، ،دط النظرية والتطبيق ،احلديثاالتصال اجلماهريي واتمع  ،سامية حممد جابر - 31
  .1998 القاهرة،

، اموعة العربية 1،طاملعلومات ودورها يف دعم واختاذ القرار االستراتيجيالسعيد مربوك إبراهيم،  - 32
  .2012للتدريب والنشر، مصر،

  .1983والتوزيع، مصر، ، دط، عامل الكتب للنشر حتليل املضمون، 1مسري حممد حسني  - 33
  .1976دار الشعب، القاهرة،  دط،حبوث اإلعالم ، األسس واملبادئ، ، 2مسري حممد حسني - 34

دار املعرفة دط،  ،)االجتاهات احلديثة واملعاصرة(االجتماعنظرية علم ، السيد عبد العاطي وآخرون -35

  .2004اإلسكندرية ، اجلامعية،
،دط، الدار العربية للنشر مقدمة يف مناهج البحث اإلعالمي، هشام املقصود، 1اللبان درويش شريف - 36

  .2012والتوزيع ،القاهرة، 
، الدار املصرية 1، طصحافة االلكترونية دراسات يف التفاعلية وتصميم املواقع ،2شريف درويش اللبان - 37

  .2005اللبنانية، مصر، 

 دار املعرفة اجلامعية، دط، ،)علم االجتماع،الرواد واالجتاهاتتاريخ (االجتماع علم ، صاحل حممد الفوال -38
  .دس ،اإلسكندرية

اجلزائر،    ،، دون طبعة، دار العلوم للنشر والتوزيع، منهجية البحث العلميصالح الدين شروخ - 39
   .م2003

واإلنتاج اإلعالمي،ب ، األطلس للنشر 1،طاإلعالم والفضاء االلكتروين صالح عبد ايد، ميىن عاطف، - 40
  .2015د، 

دار غريب دط،  ،النظرية املعاصرة  يف علم االجتماع، لطفي،كمال عبد احلميد زيات إبراهيمطلحت  -41

  .1999القاهرة، للطباعة،
، دط، دار النشر العريب، االتصال والرأي العام، األسس النظرية واإلسهامات الغربيةعاطف عديل العبد،  -42

  .1989القاهرة، 
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  .1999اململكة العربية السعودية، 
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  -اجلزائر –جامعة حممد خيضر بسكرة 
  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                  

  قسم العلوم اإلنسانية
  شعبة علوم اإلعالم واالتصال

  
  :استمارة حتليل احملتوى

  
ستمارة اللتان تدخالن يف إطار التحضري لرسالة دكتوراه االارة حتليل حمتوى ودليل بني أيديكم استم      

L.M.D  ية عرب شبكات التواصل احلركة النسو": ختصص علوم اإلعالم واالتصال، واملوسومة بـ
ولقد مت  -دراسة يف احملتوى واألثر على عينة من صفحات املرأة على الفايسبوك ومستخدماا -"االجتماعي

االعتماد على أداة حتليل احملتوى كأداة ثانية مكملة للدراسة امليدانية إىل جانب استمارة االستبيان، لتحليل مضامني 
الصفحات املمثلة للعينة حمل الدراسة، ومت االعتماد على وحدة العد كأسلوب جلمع تكرارات ووحدة الفكرة 

من حيث الشكل لتمعن يف االستمارة ويف فئاا كوحدات أساسية يف التحليل، وعليه نرجوا من سيادتكم ا
  .، وإبداء املالحظات وتصويب األخطاء املوجودة وإثرائها وتصحيحهاواملضمون

  
  

  الدكتورة إشراف                                                                  :الطالبة الباحثة

  سامية جفال/ د                                     نارميان حداد                                 

  

  

  2017/2018: السنة اجلامعية

01امللحق رقم 
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  استمارة حتليل احملتوى

 :البيانات اخلاصة بالوثائق املدروسة .1

  : اسم الصفحة/ 1

  :التعريف بالصفحة/ 2

  :عدد املعجبني بالصفحة/3

 :علقة بفئات الشكل وعناصرهاالبيانات املت .2

5 /  

   

6 /  

7 /  

 :البيانات املتعلقة بفئات املضمون وعناصرها .3

8 /  
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  :دليل االستمارة

 :املدروسة انات اخلاصة بالصفحاتالبي .1
 .يشري إىل اسم الصفحة حمل الدراسة :1املربع رقم  .2
 .التعريف بالصفحةيشري إىل  :2املربع رقم  .3
 .عدد املعجبني ايشري إىل  :3املربع رقم  .4

  :البيانات املتعلقة بفئات الشكل وعناصرها .2

 15إىل  5الصفحات املدروسة ويضم املربعات من  يشري إىل فئة طبيعة املادة املنشورة عرب :4املثلث رقم  -
واليت متثل على التوايل نص فقط، نص مرفق بصورة، نص مرفق بصورة إخبارية، نص مرفق بفيديو، نص مرفق 

  .، أخرى)أيقونات(بصورة وفيديو، صورة فقط، ملف صويت، ملف فيديو، روابط، شعارات ورموز 
ملستخدمة يف مضامني الصفحات النسوية املدروسة، ويضم املربعات يشري إىل فئة اللغة ا :16املثلث رقم  -

  .واليت متثل على التوايل عربية صحيحة، عامية، دمج بني الفصحى والعامية، فرنسية، اجنليزية 21إىل  17من 
يشري إىل فئة االستماالت املستخدمة يف مضامني صفحات النسوية املدروسة، ويضم  :22املثلث رقم  -

واليت متثل على التوايل استماالت عاطفية، استماالت عقلية، استماالت التخويف،  26إىل  23من  املربعات
  .استماالت الترغيب

  :البيانات املتعلقة بفئات املضمون وعناصرها. 3

 17اخلاص باملواضيع االجتماعية وينقسم إىل  28يشري إىل فئة املواضيع، ويضم املربع رقم  :27املثلث رقم  -
وهي متثل على التوايل مواضيع وضع املرأة داخل البيت، املساواة بني  45رقم الدائرة إىل  29رقم الدائرة من  دائرة

، لعنف النفسي، العنف اللفظي، تعدد )الضرب(اجلنسني، الطالق واخللع، العنف األسري، االعتداء اجلسدي 
، االغتصاب، زنا احملارم، اخلتان، القتل الزوجات، زواج القاصرات، العنوسة، حقوق املرأة، التحرش اجلنسي

دائرة وهي الدوائر من  12اخلاص باملواضيع السياسية  وينقسم إىل  46واخلطف، هتك العرض، وكذا املربع رقم 
ومتثل على التوايل مواضيع متثيل املرأة يف االس النيابية، متثيل املرأة يف  58رقم الدائرة إىل  47رقم الدائرة 

متثيل املرأة يف النقابات، متثيل املرأة يف االس احمللية، متثيل املرأة يف الربملان، الترشح الس الشعب، األحزاب، 
تويل املرأة للمناصب السياسية العليا، املشاركة بوقفات ، املرأة واملشاركة السياسية، حقوق املرأة يف الدستور

اخلاص باملواضيع الدينية  59 احلياة السياسية، واملربع رقم احتجاجية، املشاركة يف االنتخابات، دور املرأة يف
ومتثل على التوايل مواضيع املرأة يف اإلسالم  66إىل رقم  60دوائر وهي الدوائر من رقم  7وينقسم بدوره إىل 

احلجاب والتحرر، الدين و وزي املرأة واحلجاب، املفاهيم اخلاطئة عن الدين واحلياة، حكم الدين يف عمل املرأة، 
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دوائر وهي  4اخلاص باملواضيع االقتصادية وينقسم إىل  67والسفور، مرياث املرأة، نفقة الزوجة، واملربع رقم 
سرة، املرأة مشاركة املرأة يف ميزانية األومتثل على التوايل مواضيع  71رقم  الدائرة إىل 68رقم الدائرة الدوائر من 

  .املعيلة، بطالة املرأة، عمل املرأة

 73يشري إىل فئة الفاعلني يف املواضيع املنشورة عرب صفحات النسوية، ويضم املربع رقم  :72ملثلث رقم ا -
 76اخلاص بفئة اتمع املدين، املربع رقم  75اخلاص بفئة األطفال، املربع رقم  74اخلاص بفئة النساء، املربع رقم 

اخلاص بفئة املنظمات  78كومات، املربع رقم اخلاص بفئة احل 77اخلاص بفئة أشخاص عاديني، املربع رقم 
 .اخلاص بأخرى 79النسوية، املربع رقم 

يشري إىل فئة املصدر للمحتوى املنشور عرب الصفحات النسوية املدروسة، ويضم املربع رقم  :80املثلث رقم  -
صفحات ( ونيةاخلاص مبنشورات من مواقع الكتر 82، املربع رقم )أدمن الصفحة(اخلاص مبدير الصفحة  81

، املربع ..)وكاالت االنباء،فضائيات(اخلاص وسائل اإلعالم  83، املربع رقم ....)أخرى،مدونات،مواقع إخبارية
اخلاص  منظمات جمتمع  86اخلاص يئات حكومية، املربع رقم  85اخلاص باقتباسات، املربع رقم  84رقم 

 89، املربع رقم ..)مثقفون..اعالميون(اخلاص خبرباء  88اخلاص بأحزاب، املربع رقم  87املدين، املربع رقم 
 ).دون مصدر(اخلاص غري حمدد  91اخلاص جبمهور عام، املربع رقم  90اخلاص بنتائج تقارير، املربع رقم 

اخلاص بالبعد االجيايب للقيم والذي ينقسم بدوره إىل  93يشري إىل فئة القيم ويضم املربع رقم  :92املثلث رقم -
واليت متثل على التوايل احلرية، العدل، النجاح، التفوق، العلم،  104إىل الدائرة رقم  94من الدائرة رقم دائرة  11

 105العمل، العفة واحلياء، اإلجناز، اإلعتراف االجتماعي، احترام التنوع الثقايف، احترام األديان، واملربع رقم 
 112إىل الدائرة رقم  106ائر وهي من الدائرة رقم دو7اخلاص بالبعد السليب للقيم والذي ينقسم بدوره إىل 

واليت متثل على التوايل السفور، مترد ضد قيم الدين، رفض القوامة، التحرر، عدم االحترام، التفتح السليب على 
  .اآلخر، الصراع مع الرجل

، واملربع رقم اخلاص بنشر املكر النسوي 114يشري إىل فئة اهلدف، ويضم املربع رقم :  113املثلث رقم  -
اخلاص  117النسوية، املربع رقم  اخلاص مبعاجلة القضايا 116اخلاص بطرح القضايا النسوية، املربع رقم  115

اخلاص بنشر  119اخلاص بالدعوة للفكر النسوي، املربع رقم  118جياد حلول للقضايا النسوية، املربع رقم إ
 .كر النسويعريف بالفاخلاص بالت 120ربع رقم الوعي بقضايا املرأة، امل
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  على شكل جداول للفئات دليل التعاريف اإلجرائية  

  الصفحات                
  بيانات الصفحات

صفحة النسوية   صفحة منظمة املرأة العربية
nasawiya 

  ثوريصفحة 

        التعريف بالصفحة
        عدد املعجبني بالصفحة

  
  )كيف قيل؟(فئات الشكل 

  يسبوكنشورة يف صفحات النسوية عرب الفضح تقسيم طبيعة املادة امليو: اجلدول األول      
  

  الصفحات                             
  الفئة

صفحة منظمة املرأة 
  العربية

صفحة النسوية 
nasawiya 

  اموع  صفحة ثوري

  
  
  
  

طبيعة املادة 
  املنشورة

          نص فقط
          نص مرفق بصورة معربة
          يةنص مرفق بصورة إخبار

          نص مرفق بفيديو
          نص مرفق بصورة وفيديو

          صورة فقط
          ملف صويت
          ملف فيديو

          روابط
          )أيقونات(شعارات ورموز 

          أخرى
          اموع
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  كيوضح تقسيم اللغة املستخدمة يف مضامني صفحات النسوية عرب الفايسبو: اجلدول الثاين      

  الصفحات                      
  الفئة

صفحة منظمة املرأة 
  العربية

صفحة النسوية 
nasawiya 

  اموع  صفحة ثوري

  
  

اللغة 
  املستخدمة

          عربية صحيحة
          عامية

دمج بني 
الفصحى 

  والعامية

        

          فرنسية
          اجنليزية

          اموع

  

   املستخدمة يف مضامني صفحات النسوية عرب  والدعائم ستماالتيوضح تقسيم اال: اجلدول الثالث    
  الفايسبوك

  

  الصفحات                                   
  الفئة 

  

صفحة منظمة 
  املرأة العربية

صفحة النسوية 
nasawiya 

  اموع  صفحة ثوري

  
  

  إستماالت عقلية

          تقدمي أرقام وإحصاءات
          تقدمي نصوص قانوينة

          حجج ونصوص قرآنية
          حجج ثقافية،آراء مفكرين

          اإلستشهاد بأمثلة من الواقع
          استماالت التخويف  إستماالت عاطفية

          استماالت الترغيب
          اموع

  
  

  



 

 

 

420 

  )ماذا قيل؟(فئات املضمون 
  عرب الفايسبوك يوضح تقسيم فئة مواضيع صفحات النسوية عينة الدراسة: اجلدول الرابع      

  
  الصفحات                                            

  الفئات
صفحة منظمة 
  املرأة العربية

صفحة النسوية 
nasawiya 

صفحة 
  ثوري

  اموع

  
  
  
  
  
  
  
  قضايا

  اجتماعية

          وضع املرأة داخل البيت
          املساواة بني اجلنسني

          الطالق واخللع
          العنف األسري

          )الضرب(االعتداء اجلسدي 
          العنف النفسي
          العنف اللفظي

          تعدد الزوجات
          زواج القاصرات

          العنوسة
          حقوق املرأة

          التحرش اجلنسي
          االغتصاب
          زنا احملارم

          اخلتان
          القتل واخلطف
          هتك العرض

  
  
  
  
  

  يةقضايا سياس

          متثيل املرأة يف االس النيابية 
          متثيل املرأة يف األحزاب
          متثيل املرأة يف النقابات

          متثيل املرأة يف االس احمللية
          متثيل املرأة يف الربملان

          الترشح الس الشعب
          حقوق املرأة يف الدستور

          املرأة واملشاركة السياسية
          تويل املرأة للمناصب السياسية العليا

          املشاركة بوقفات احتجاجية
          املشاركة يف االنتخابات

          دور املرأة يف احلياة السياسية
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  قضايا دينية

          املرأة يف اإلسالم والتحرر 
          الدين و وزي املرأة واحلجاب

          املفاهيم اخلاطئة عن الدين واحلياة
          حكم الدين يف عمل املرأة

          احلجاب والسفور
          مرياث املرأة
          نفقة الزوجة

  
  قضايا اقتصادية

          مشاركة املرأة يف ميزانية األسرة
          املرأة املعيلة
          بطالة املرأة
          عمل املرأة

          
          أخرى

          اموع

  

يف املواضيع املنشورة عرب صفحات  والشخصيات احملورية تقسيم فئة الفاعليوضح : اجلدول اخلامس   
  النسوية يف الفايسبوك

  الصفحات                                
 فئة ال

  

صفحة منظمة 
  املرأة العربية

صفحة النسوية 
nasawiya 

صفحة 
  ثوري

  اموع

  
  
  
  

  أفراد

          ذكور  حسب اجلنس
          إناث

          طفالأ  حسب السن
          شباب
          كهول
          عجائز

          عاديني  حسب الشهرة
          مشهورين

          مجعيات اتمع املدين    مؤسسات
          منظمات ومجعيات النسوية

          احلكومات
            اموع
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  يسبوكوية يف الفملنشور عرب صفحات النسيوضح تقسيم فئة املصدر للمحتوى ا: اجلدول السادس         

  الصفحات                         
  الفئة

صفحة منظمة 
  املرأة العربية

صفحة النسوية 
nasawiya 

صفحة 
  ثوري

  اموع

  
  
  
  
  
  

  فئة
  املصدر

          )أدمن الصفحة(مدير الصفحة 
 منشورات من مواقع الكترونية

صفحات أخرى،مدونات،مواقع (
  ....)إخبارية

        

وكاالت (وسائل اإلعالم 
  ..)،فضائياتاألنباء

        

          اقتباسات
          هيئات حكومية

          منظمات جمتمع املدين
          أحزاب
          ..)مثقفون..إعالميون(خرباء 

          نتائج تقارير
          مجهور عام
          )دون مصدر(غري حمدد 

          اموع

  

  املتضمنة يف حمتوى صفحات النسوية يف الفايسبوكيوضح تقسيم فئة القيم : اجلدول السابع        

  الصفحات                                           
  الفئة

صفحة منظمة 
  املرأة العربية

صفحة النسوية 
nasawiya 

  اموع  صفحة ثوري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فئة 

  
  
  
  

البعد 
اإلجيايب 

  للقيم

          احلرية
          العدل

          النجاح
          التفوق
          العلم 
          العمل

          العفة واحلياء
          اإلجناز

          االعتراف االجتماعي
          احترام التنوع الثقايف

          احترام األديان
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          أخرى  القيم
  
  
  
  

البعد 
السليب 

  للقيم

          السفور
          مترد ضد قيم الدين

          رفض القوامة
          التحرر

          عدم االحترام
التفتح السليب على 

  اآلخر
        

          الصراع مع الرجل
          بأنواعهالعنف 

          الزنا
تبادل األدوار مع 

  الرجل
        

          أخرى
          اموع

  

  حمتوى صفحات النسوية عرب الفايسبوك ووظيفة  يوضح تقسيم فئة اهلدف: اجلدول الثامن        

  

  الصفحات                            
  الفئة

صفحة منظمة املرأة 
  العربية

صفحة النسوية 
nasawiya 

  اموع  صفحة ثوري

  
  
  

  فئة هلدف

          نشر الفكر النسوي
          طرح قضيا النسوية

          معاجلة قضايا النسوية
          إجياد حلول لقضايا النسوية

          الدعوة للفكر النسوي
          عي بقضايا املرأةنشر الو

          التعريف بالفكر النسوي
          أخرى

          اموع
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  يوضح تقسيم فئة اجلمهور املستهدف مبحتوى صفحات النسوية عرب الفايسبوك: اجلدول التاسع        

  الصفحات         
  الفئة

صفحة منظمة املرأة 
  العربية

صفحة النسوية 
nasawiya 

  اموع  صفحة ثوري

  
  

اجلمهور 
  املستهدف

  
  أفراد

          نساء

          رجال
هيئات   مؤسسات

  حكومية
        

منظمات 
  دولية

        

          مجعيات
            اموع

  

  يوضح تقسيم فئة تعليقات املتفاعلني مع حمتوى صفحات النسوية عرب الفايسبوك: العاشراجلدول          

  الصفحات                      
  الفئة
  

فحة منظمة املرأة ص
  العربية

صفحة النسوية 
nasawiya 

  اموع  صفحة ثوري

  
  
  
  
  

طبيعة 
  التعليقات

  
  اجتاه التعليق

          مؤيد

          معارض
          نص  طبيعة التعليق

          صورة
رموز 

  وأيقونات
        

عربية   لغة التعليقات
  صحيحة

        

          عامية
عربية حبروف 

  التينية
        

          رنسيةف
          إجنليزية

          اموع
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ختصص علوم  L.M.Dبني أيديكم استمارة استبيان تدخل يف إطار التحضري لرسالة دكتوراه 

 خطاء املوجودة وإثرائهاأرجو من سيادتكم إبداء مالحظاتكم وتصويب األ اإلعالم واالتصال،
  وتصحيحها

  
2017/2018: السنة اجلامعية  

02امللحق رقم 

  يالتعليم العايل والبحث العلموزارة 
  -سكرةبـ –جـامعة حممد خيضر 

  ة العلوم اإلنسانية و االجتماعيةكلي
  م العلوم اإلنسانيةقسـ

  شعبة علوم اإلعالم واالتصال

 
 

شبكات الحركة النسویة  العربیة  عبر 
 التواصل االجتماعي 

 

  دراسة في المحتوى واألثر على عینة من  -
 - سبوك ومستخدماتھایصفحات المرأة على الف

  لنیل شھادة دكتوراه في علوم اإلعالم واالتصال رسالة مقدمة

  اعالم واتصال:تخصص

 اعداد الطالبة الباحثة: 
نحداد نارميا -  

 اشراف الدكتورة:
جفال سامية -  
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  :البيانات الشخصية
  إعدادي         متوسط         ثانوي           جامعي        دراسات عليا : املستوى الدراسي

 عاملة              ماكثة بالبيت   : احلالة املهنية

  :استخدامات الفيسبوك/ أوال

 منذ مىت وأنت تستخدمني الفيسبوك؟ -1

    سنوات 5سنوات         أكثر من  5سنوات إىل  3سنوات      من  3أقل من سنة       من سنة إىل  -

  ) :ميكن اختيار أكثر من إجابة( انطالقا من " غالبا"هل تستخدمني الفيسبوك  -2

  ف نقال            لوحة الكترونية حاسوب مكتيب         حاسوب حممول            هات -

  ما هو عدد الساعات اليت تقضيها يف تصفح واستخدام الفيسبوك يف اليوم؟ -3

  ساعات  3ساعات          أكثر من  3أقل من ساعة          من ساعة اىل -

  )بةميكن اختيار أكثر من إجا(ما هي اخلدمات املفضلة لديك عند استخدام و تصفح الفيسبوك؟ -4

  مشاركة الصور والفيديو            األلعاب          التطبيقات          التعليقات     الدردشة       -

  تصفح ومتابعة  صفحات الفيسبوك والتفاعل عربها        - 

  النشر والتفاعل  -االكتفاء بتصفح ومتابعة  صفحات الفيسبوك وعدم التفاعل عربها            -

   "like  "اإلعجاب : كم عدد صفحات الفيسبوك اليت نالت إعجابك و طبقت عليها تطبيق  -5

  صفحة 20صفحة            أكثر من  20إىل  10صفحات           من  10أقل من  -

  )ميكن اختيار أكثر من إجابة:   (ما طبيعة مضامني صفحات الفيسبوك  اليت نالت إعجابك  -6

  تعليمية           ثقافية           ترفيهية           دينية          رياضية                 فكرية     -

 اجتماعية           سياسية           صحية وطبية           خاصة باملشاهري
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  :النسويةوتصفح عينة الدراسة لصفحات  وأمناط استخدامعادات / ثانيا

  لصفحات النسوية عرب الفيسبوك ؟منذ مىت وأنت معجبة با -7

  سنوات 3سنوات          أكثر من  3أقل من سنة         من سنة إىل  -

  هل أنت حريصة على تصفح الصفحات النسوية عرب الفيسبوك ؟ -8

  غالبا             أحيانا            نادرا -

  النسوية يف اليوم  ؟كم تستغرقني من الوقت يف التصفح والتفاعل عرب الصفحات  -9

  ساعات 3ساعات            أكثر من  3أقل من ساعة        من ساعة إىل  -

  دون الرجوع للصفحة ؟"  بروفايلك" هل تكتفني مبصادفة منشورات صفحات النسوية على جدار حسابك  - 10

  غالبا              أحيانا               نادرا             أبدا  -

  هل عادة ما تتصفحني حمتويات  الصفحات النسوية ؟ - 11

  مع أفراد عائلتك           تشاركينها مع صديقاتك          تشاركينها على حسابك اخلاص   لوحدك      -

  ؟.ما نوع القضايا اليت تفضلني تصفحها والتفاعل معها  عرب صفحات النسوية - 12

  قضايا الدين واملرأة  _            العنف األسري ضد املرأة         _ 

  انتهاكات حقوق املرأة  _قضايا جرائم الشرف                            _ 

  املبكر              الزواج والزواجقضايا  _مشاركة املرأة يف احلياة السياسية              _ 

  قضايا البطالة اليت تعاين منها املرأة                -اجنازات املرأة                                  _ 

  التمييز بني املرأة و الرجل   -التحرش                -قضايا حتديات املرأة داخل اتمع            -

  .........................................................................................أخرى
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  )ميكن اختيار أكثر من إجابة(هي أشكال منشورات صفحات النسوية  اليت تفضلينها ؟ ما  - 13

  منشورات على شكل صور              منشورات على شكل فيديو  -

         منشورات على شكل نصوص              منشورات على شكل روابط  -

  كيف تتفاعلني مع منشورات صفحات النسوية ؟ - 14

  نـادرا  أحــيانا  دائـما  
        اإلعــجــاب 
        التـعلــيــق 

        املشـاركة على حسايب اخلاص
املشاركة على حساب أصدقائي أو 

  جمموعات أخرى
      

        أكتفي بقراءة النص فقط
  

  :دوافع استخدام  وتصفح عينة الدراسة لصفحات النسوية / ثالثا

  )ميكن اختيار أكثر من إجابة(لك مع  صفحات النسوية  عرب الفيسبوك؟ ما الدوافع املعرفية وراء استخدامك وتفاع - 15

  التعرف على أهم قضايا النسوية املطروحة  -

  التعرف على توجهات رائدات النسوية حنو قضايا املرأة  من خالل صفحات الفايس بوك _ 

  تكوين آراء و اجتاهات حنو القضايا النسوية املطروحة _ 

  م مشكالت الفكر النسوي املعاصر  املطروح التعرف على أه_ 

  التعرف على أهم احللول املطروحة ملعاجلة القضايا النسوية _ 

ميكن اختيار أكثر من (ما هي الدوافع النفسية وراء استخدامك وتفاعلك مع  الصفحات النسوية  عرب الفيسبوك؟   - 16
  )إجابة

  خدام الصفحات النسوية عرب الفيسبوك          الشخصية يف است النسوي والرغبةامليول للفكر _ 

  بقواسم واهتمامات مشتركة مع تطرحه صفحات النسوية         اإلحساس_ 



 

 

 

429 

  ألنك من املؤيدين للفكر النسوي           - 

  ألا تتناول قضايا النسوية جبرأة وصراحة  -

  متضية الوقت  -

  التنفيس واالسترخاء -

ميكن (فحات النسوية اليت تدفعك لالعتماد عليها للحصول على معلومات حول القضايا النسوية ؟ما هي مميزات الص - 17
  )اختيار أكثر من إجابة

  الرأي  وإبداء إتاحة اال للتفاعل _   تنقل خمتلف وجهات النظر حبرية             _ 

  املتعددة كالفيديو والصور  استخدام الوسائط_              وجرأة أكربتطرح القضايا بصراحة _ 

  عرض وجهات النظر غري الرمسية وغري اجلزئية_ 

  :ن استخدام املرأة لصفحات النسويةاآلثار املعرفية والسلوكية والوجدانية الناجتة ع/ رابعا

  :املعرفية الناجتة عن استخدام املرأة لصفحات النسوية عرب الفيسبوك اآلثار - 18

  :وتصفحك لصفحات النسوية عرب الفيسبوك قد ساهم يف هل تعتقدين أن استخدامك -

  غري موافق  حمايد  موافق  ـاراتالعبـــــــــ          

        زيادة معلوماتك ومعارفك حول قضايا املرأة املختلفة والنسوية
        إزالة الغموض حول بعض قضايا النسوية 

        لعربيةالتعرف على ظروف املرأة احلياتية يف خمتلف مناطق الدول ا
        التعرف على ردود أفعال اتمع حنو قضايا النسوية واملرأة 

        تغيري موقفك جتاه حكم الدين يف قضايا املرأة
        اكتساب ثقافة جديدة خمتلفة عن ثقافة جمتمعك

        تكوين آراء جديدة خمتلفة جتاه قضايا النسوية
        مان يف نشر الفكر النسويزيادة معارفك حول رائدات احلركة النسوية وإسها

        تصحيح آراء مغلوطة كونتها سابقا عن قضايا النسوية
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        اكتساب قيم نسوية تتناىف وعادات وتقاليد جمتمعك
  اآلثار الوجدانية الناجتة عن استخدام املرأة لصفحات النسوية عرب الفيسبوك - 19

  :رب الفايسبوك قد ساهم يفهل تعتقدين أن استخدامك وتصفحك للصفحات النسوية ع -

  غري موافق  حمايد  موافق  العبـــــــــارات          

        التنفيس عن املشاعر من خالل املشاركة والتفاعل عرب صفحات النسوية
        الشعور باحلزن جتاه بعض قضايا النساء املعنفات

        الشعور بالفرح جتاه بعض قضايا ومناذج النساء الرائدات والناجحات 
        الشعور بالقلق واالضطراب جتاه استمرارية اضطهاد  املرأة وعدم االعتراف حبقوقها 

        اإلحساس بالتحرر واحلرية يف التعبري عرب صفحات النسوية يف الفيسبوك
الشعور باحلياء واحلساسية جتاه بعض األفكار النسوية املطروحة كاجلنس والتحرش وعالقة 

  .....املرأة بالرجل 
      

        الشعور بتضييع وهدر الوقت
        حتسني بتقديرك لذاتك وثقتك بنفسك واعتزازك بأنك نسوية

        اإلحساس باالغتراب عن اتمع احلقيقي الذي تنتمني إليه
  اآلثار السلوكية الناجتة عن استخدام املرأة لصفحات النسوية عرب الفايسبوك - 20

  :حات النسوية عرب الفيسبوك قد ساهم يفهل تعتقدين أن استخدامك وتصفحك للصف -

  غري موافق  حمايد  موافق  العبــــــــــارات          

        مشاركة املرأة املعنفة آالمها 
        حماولة التفاعل وتقدمي املساعدة املادية والنفسية لبعض النساء

        املشاركة يف أنشطة توعوية جتاه قضايا املرأة والنسوية
        ة  منشورات عرب صفحات النسوية للدعوة لنصرة قضايا النسوية واملرأةالتفاعل وكتاب

        املشاركة يف فعاليات وأيام تضامنية داعمة لقضايا املرأة والنسوية
        تغيري منط  وأسلوب تفكريك 

        اكتساب سلوكيات ومواقف منافية لقيم جمتمعك
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  :ن أفكار ومعلومات ما هي درجة ثقتك مبا تقدمه صفحات النسوية  م - 21

  عالية                      متوسطة                          منخفضة  -

  ما هي آفاق استخداماتك لصفحات النسوية مستقبال ؟  - 22

         نسبة استخدامك هلاستبقني على نفس وترية االستخدام         ستزيدين من نسبة استخدامك هلا           ستنقصني من  -
  ستتخلني عن استخدامك هلذه الصفحات 
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  :على موقع الفيسبوك "منظمة املرأة العربية"صفحة 

 

 

 :رابط الصفحة
https://www.facebook.com/ArabWomenOrganization  

  

03امللحق رقم 

https://www.facebook.com/ArabWomenOrganization
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  :على موقع الفيسبوك "Nasawyia  النسوية"صفحة 

 

 

  :رابط الصفحة

https://www.facebook.com/Nasawyia/  
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https://www.facebook.com/Nasawyia/
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  على موقع الفيسبوك" ثوري"صفحة 

 
 

  :رابط الصفحة

https://www.facebook.com/Thorygirls  
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https://www.facebook.com/Thorygirls
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   spss  خمرجات التحليل اإلحصائي عرب برنامج
 

 المستوى الدراسي
 Fréquence Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 8. 8. 8. 4 اعدادي

 2.2 1.4 1.4 7 متوسط

 16.8 14.6 14.6 73 ثانوي

 81.6 64.8 64.8 324 جامعي

 100.0 18.4 18.4 92 علیا دراسات

Total 500 100.0 100.0  
 

 استخدامات الفیسبوك
 Fréquence Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 1.6 1.6 1.6 8 سنة من أقل

 10.2 8.6 8.6 43 سنوات 3 الى سنة من

 31.2 21.0 21.0 105 سنوات 5 الى سنوات3 من

 100.0 68.8 68.8 344 سنوات 5 من أكثر

Total 500 100.0 100.0  
 

 الخدمات
 Réponses Pourcentage 

d'observations N Pourcentage 

 aالخدمات$

 %30.5 %14.0 152 الدردشة

 %30.9 %14.2 154 التعلیقات

 %23.0 %10.6 115 والفیدیو الصور مشاركة

 %3.2 %1.5 16 األلعاب

 %3.6 %1.7 18 التطبیقات

 و الفایسبوك صفحات ومتابعة تصفح

 عبرھا التفاعل
280 25.8% 56.1% 

 صفحات ومتابعة بتصفح االكتفاء

 عبرھا التفاعل وعدم الفایسبوك
178 16.4% 35.7% 

فاعلوالت النشر   172 15.9% 34.5% 

Total 1085 100.0% 217.4% 

a. Groupe de dichotomies mis en tableau à la valeur 1. 
 

06امللحق رقم 
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 اإلعــجـــــــاب

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 68.6 68.6 68.6 343 دائــــما 

 94.2 25.6 25.6 128 أحــیانا

 100.0 5.8 5.8 29 نـــادرا

Total 500 100.0 100.0  

 
 

 زیادة معلوماتك ومعارفك حول قضایا المرأة والنسویة

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 89.0 89.0 89.0 445 موافق 

 98.4 9.4 9.4 47 محاید

 غیر

 موافق

8 1.6 1.6 100.0 

Total 500 100.0 100.0  

 
Descriptive Statistics 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

 حول ومعارفك معلوماتك زیادة

 والنسویة المختلفة المرأة قضایا

500 1 3 1.13 .377 

 القضایا بعض حول الغموض إزالة

 النسویة

500 1 3 1.29 .533 

 الحیاتیة المرأة ظروف على التعرف

 العربیة الدول مناطق مختلف في

500 1 3 1.15 .386 

 المجتمع أفعال ردود على التعرف

 والمرأة النسویة القضایا نحو

500 1 3 1.11 .336 

 في الدین حكم تجاه موقفك تغییر

 المرأة قضایا

500 1 3 1.62 .760 

 ثقافة عن مختلفة جدیدة ثقافة اكتساب

 مجتمعك

500 1 3 1.32 .583 

 قضایا تجاه مختلفة جدیدة آراء تكوین

نسویةال  

500 1 3 1.29 .567 

 الحركة رائدات حول معارفك زیادة

 الفكر نشر في وإسھاماتھن النسویة

 النسوي

500 1 3 1.33 .575 

 سابقا كونتھا مغلوطة آراء تصحیح

 النسویة قضایا عن

500 1 3 1.67 .785 

 وعادات تتنافى نسویة قیم اكتساب

 مجتمعك وتقالید

500 1 3 1.45 .682 

Valid N (listwise) 500     
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 Crosstabulation الدراسي المستوى * النسویة القضایا بعض حول الغموض إزالة

Count 

 Total الدراسي المستوى 

 دراسات جامعي ثانوي متوسط اعدادي

 علیا

 القضایا بعض حول الغموض إزالة

 النسویة

 372 62 241 60 7 2 موافق

 109 26 72 9 0 2 محاید

 غیر

فقموا  

0 0 4 11 4 19 

Total 4 7 73 324 92 500 

 

 
 

 Crosstabulation المھنیة الحالة * والنسویة المختلفة المرأة قضایا حول ومعارفك معلوماتك زیادة

Count 

 Total المھنیة الحالة 

 في ماكثة

 البیت

 عاملة

 حول ومعارفك معلوماتك زیادة

 والنسویة المختلفة المرأة قضایا

 445 253 192 موافق

 47 29 18 محاید

 غیر

 موافق

3 5 8 

Total 213 287 500 
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  :امللخص

احلركة النسوية العربية عرب شبكات التواصل "شكاليتها حول اهدفت الدراسة التالية واليت تتمحور        
للكشف عن طبيعة التناول  ،"االجتماعي، دراسة يف احملتوى واألثر على عينة من صفحات املرأة ومستخدماا

املضامني  -باعتباره أحد شبكات التواصل االجتماعي – صفحات النسوية عرب الفيسبوكل الشكلي والضمين
بها وتقدميها هلذه املضامني والقضايا املتعلقة بالفكر النسوي وقضايا املرأة العربية، حملاولة الكشف عن ترتي

واألساليب املستخدمة يف ذلك، إضافة للكشف عن استخدامات مجهور النساء العربيات هلذه الصفحات 
  .وانعكاساا عليهم مترمجة يف اآلثار احملتمل ترتبها عليهن على مستوى البعد املعريف والوجداين والسلوكي

منظور الوظيفي كنموذج إرشادي عام للدراسة يوضح زاوية النظر ونقطة ندت هذه الدراسة للتساوقد        
واملتمثلة يف  ،االنطالقة بتطبيق جمموعة من النظريات اجلزئية فيه كمرتكزات لإلحاطة جبميع جوانب املوضوع

 "لنظرية االستخدامات واإلشباعات"لتحليل مضامني صفحات الفيسبوك، إضافة  "نظرية ترتيب األولويات"
لدراسة  "نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم"كشف عن استخدامات اجلمهور لصفحات النسوية، ناهيك عن لل

اآلثار املترتبة عن ذلك االستخدام يف أبعادها املعرفية والوجدانية والسلوكية، وذلك لإلجابة على جمموعة األسئلة 
  .الفرعية املطروحة

الدراسات الكمية والوصفية، فقد اعتمدت الباحثة منهج املسح الوصفي، ومبا أن هذه الدراسة تصنف ضمن       
 "ظمةتعينة عشوائية من"على عينة منقسمة إىل " االستبيان استمارة"و" حتليل احملتوى االلكتروين"باستخدام أدايت 

أين توصلت لدراسة، يف الشق امليداين ل "العينة العرضية"بأسلوب الدورة االصطناعية يف الشق التحليلي للدراسة، و
   :الدراسة جلملة من النتائج نذكر أمهها فيما يلي

توصلت الدراسة إىل تركيز صفحات النسوية على استخدام املنشورات على شكل نصوص مرفقة بالصور  -
ني منشوراا لألساليب االقناعية اللغة العربية الفصحى يف النشر بالدرجة األوىل أين اتضح تضم على عتمادباال

  .العقلية

عرض ومعاجلة القضايا االجتماعية واليت برزت فيها غالبا النساء كشخصيات بتبني اهتمام صفحات النسوية  -
دين يف عرضهم هلذه املواضيع على مصادر خمتلفة أمهها االقتباسات من مواقع أخرى ووسائل نفاعلة وحمورية، مست

  .اإلعالم
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اإلجيابية والسلبية متضمنة يف منشورات صفحات النسوية اليت  كشفت نتائج الدراسة عن بروز كل من القيم -
دف يف عمومها لنشر الفكر النسوي وطرح قضايا املرأة، الستهداف مجهور النساء العربيات وتنمية الوعي 

  .واليت كانت تعليقان عليها تتراوح بني التأييد واملعارضة يف غالب األحيان، النسوي لديهن

راسة توجه مستخدمات صفحات النسوية للفردية والعزلة يف االستخدام مبعدل زمين يتراوح وضحت نتائج الد -
  .ساعات يوميا وروتني تصفح مضامينها غالبا03من ساعة إىل 

كشفت نتائج الدراسة تفضيل مستخدمات صفحات النسوية للمواضيع االجتماعية بالدرجة األوىل واملطالبة  -
االجتماعية، أين عربن عن إعجان وتفاعلهن الدائم مع هذه املضامني اليت يفضلوا على شكل باحلقوق واملكانة 

  .نصوص وصور بالدرجة األوىل

، إضافة "التعرف على أهم قضايا النسوية واحللول املقترحة"بينت نتائج الدراسة أن الدوافع املعرفية املتمثلة يف  -
  .من أهم الدوافع وراء استخدامهن لصفحات النسوية "بقواسم مشتركة اإلحساس"للدوافع النفسية املترمجة يف 

رتبة على مستخدمات صفحات كما توصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اآلثار املعرفية املت -
  .النسوية تبعا ملتغري احلالة املهنية

يف اآلثار الوجدانية والسلوكية املترتبة على  أثبتت نتائج الدراسة عدم وجود فروق فردية ذات داللة إحصائية -
  .مستخدمات صفحات النسوية تبعا ملتغري احلالة املهنية

وضحت نتائج الدراسة وجود فروق فردية ذات داللة إحصائية يف كل من اآلثار املعرفية والوجدانية والسلوكية  -
 .على مستخدمات صفحات النسوية تبعا ملتغري املستوى التعليمي
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Summary  

       The purpose of the following study, which its problematic  focuses 
on "Arab women movement through social networking, a study of the 
content and the  impact on a sample of women's pages and its users," to 
reveal the nature of the handling of the formal and implicit pages of 
feminism through Facebook - as one of the communication networks - 
contents related to feminist thought and issues of Arab women, to try to 
reveal their order and submit to these contents and the issues and 
methods used in this, in addition to revealing the uses of the Arab 
women audience of these pages and their implications on them  
appearing as possible effects on the level of cognitive, emotional and 
behavioral dimension. 

      This study was based on the functional perspective as a general 
guidance model for the study, which illustrates the angle of view and the 
starting point by applying a set of partial theories as the basis for taking 
all aspects of the subject, which are; "Prioritization theory" to analyze 
the contents of Facebook pages, "theory of usage  and saturation" to 
reveal the public use of women's pages, in addition to "Theory of relying 
on the media" to study the implications of that use in its cognitive, 
emotional and behavioral dimensions. And that’s to answer the set of 
sub-questions raised. 

      And since this study is classified as quantitative and descriptive 
study, the researcher adopted descriptive survey methodology; using 
"Electronic Content Analysis" and "Questionnaire" tools on a sample 
divided into "Regular random sample" with Synthetic cycle mode in the 
analytic part of the study, and "Occidental sample" in the practical part 
of the study. Where the study reached a number of results, most notably 
the following: 

 The study found that women's pages focused on the use of 
publications in the form of texts accompanied by pictures, based 
on the classical Arabic language in publishing, in the first place, 
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where it became clear that their publications included mental 
persuasion techniques. 

 The feminists' interest was discerned in presenting and addressing 
social issues, in which women have often emerged as active and 
pivotal figures, depending in their presentation of these topics on 
different sources, including the most important quotations from 
other sites and the media. 

 The results of the study revealed the emergence of both positive 
and negative values included in the publications of feminist pages, 
which are aimed at general dissemination of feminist thought and 
the issue of women, to target the Arab women's community and to 
develop their own feminist awareness, in which their comments 
ranged from support and opposition. 

 The results of the study illustrated the orientation of female users 
to individuality and isolation in use at time rate of one to three 
hours a day and often surfing routine content. 

 The results of the study revealed the preference of the female users 
of feminist pages for social issues in the first place and claiming 
rights and social status, where they expressed their admiration and 
their constant interaction with these contents which they prefer in a 
form of texts and images in the first place. 

 The results of the study showed that the cognitive motives 
represented in "Identifying the most important feminist issues and 
proposed solutions", in addition to the psychological motives 
represented in "sense of common denominators" are the most 
important motives behind their use of feminist pages. 

 The study also found that there are significant differences in the 
cognitive effects of users of the pages of women according to the 
change in the professional situation. 

 The results of the study showed that there are no individual 
differences of statistical significance in the affective and 
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behavioral effects of the users of the feminist pages according to 
the change in the professional situation. 

 The results of the study revealed the existence of individual 
differences of statistical significance in each of the cognitive, 
emotional and behavioral effects on users of the pages of women 
according to the variable level of education. 
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