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أ .د عبدالسالم مختار ىدية الزليتني

ممخص الدراسة
الدراسة بعنكاف (معكقػات الداء المينػي لمصػحافيات الميبيػات) د ارسػة ميدانيػة فػي الفتػرة مػف
 2017/8/29إلى  2017/10/29في مدينة بنغازم.
كقػد جػاءت ىػػذه الد ارسػة متهػػمنة أربعػة فصػكؿ بانهػػافة إلػى النتػػائج كالتكصػيات كقائمػػة
المراجع كالمىحؽ كممخص الدراسة بالمغة العربية كاونجميزية كيمكف عرهيا عمى الشكؿ التي:
الفصؿ الكؿ (انطار المنيجي) كاشتمؿ عمى.
أوال :مشكمة الدراسة:
كالتػػي تتبمػػكر حػػكؿ المعكقػػات المينيػػة كانداريػػة كاوجتماعيػػة كالسياسػػية كاوقتصػػادية التػػي
تؤ,ر عمى الداء الميني لمصحفيات الميبيات في مدينة بنغازم.
ثانيا :أىمية الدراسة:
كالتي تبرز في جدة المكهكع عمى المستكل المحمي كرغبػة الباح,ػة فػي تقػديـ نتػائج تسػيـ
في تطكير جكدة أداء الصحفيات كالكقكؼ عمى كاقع معاناتيف المينية.

ك

ثالثا :أىداف الدراسة:
حيث تيدؼ الدراسة بشكؿ أساسي إلى الكشؼ عف المعكقات التي تتعرض ليا الصػحفيات
سكاء كانت معكقات اجتماعيػة ناتجػة عػف طبيعػة دكر المػرأة داخػؿ السػرة أك معكقػات ناتجػة عػف
اندارة في المؤسسات الصحفية أك معكقات تتعمؽ ببيئة العمؿ المادية كاسػتخداـ التقنيػات الحدي,ػة
فػػي العمػػؿ الصػػحفي أك معكقػػات اقتصػػادية أك سياسػػية كتأ,يرىػػا عمػػى الداء المينػػي لمصػػحفيات
الميبيات.
رابعا :تساؤالت الدراسة:
سعت الدراسة إلى انجابة عف تساؤؿ رئيسي تتفرع عنو مجمكعة مف السئمة كىك (ما ىي
ابرز المعكقات التي تؤ,ر عمى الداء الميني لمصحفيات الميبيات في مدينة بنغازم).
كػ ػػذلؾ تهػ ػػمف ىػ ػػذا الفصػ ػػؿ تعريػ ػػؼ لممصػ ػػطمحات ال ػ ػكاردة فػ ػػي مكهػ ػػكع الد ارسػ ػػة ككػ ػػذلؾ
الدراسات السابقة كالتعميؽ عمييا.
الفصل الثاني:
كته ػػمف انط ػػار النظ ػػرم لمدارس ػػة حي ػػث اس ػػتخدمت الباح ,ػػة النظري ػػة النس ػػكية م ػػف حي ػػث
استعراض الجانب التاريخي لمنظرية كتعريؼ النظرية كاىـ التيػارات الفكريػة كالسػس كاوفت ارهػات
التي تقكـ عمييا النظرية كذلؾ استخدامات النظرية في المجاؿ الصحفي.
الفصل الثالث:
تهػمف انطػػار المعرفػي لمد ارسػػة (الصػػحافة كمعكقػات الداء المينػػي) كتهػمف ىػػذا الفصػػؿ
نشأة الصحافة النسائية كاىـ رائدات الصحافة الميبية كمعكقات الداء الميني لمصحفيات الميبيات

ل

الفصل الرابع  :الدراسة الميدانية:
اشتممت عمى تحميؿ البيانات كنتائج الدراسة كالتي مف أىميا:
تصػ ػػدر معػ ػػكؽ بيئػ ػػة العمػ ػػؿ الماديػ ػػة لقائمػ ػػة المعكقػ ػػات التػ ػػي تػ ػػؤ,ر عمػ ػػى الداء المينػ ػػي
لمصحفيات تمتيا المعكقات اوقتصادية كالتي تصدرىا معكؽ تدنى الراتب كتأخر المكافآت المالية
المعكقات اوقتصادية ,ـ المعكقات المينية كالمعكقات الميدانية كالمعكقات اوجتماعية كالمعكقات
التػػي تتعمػػؽ بػػالتحرير الصػػحفي كأكػػدت الد ارسػػة أف الفت ػرة الصػػباحية ىػػي أك,ػػر الفت ػرات المناسػػبة
لمعمػ ػػؿ الصػ ػػحفي لمصػ ػػحفيات تػ ػػأ,ير الصػ ػػعكبات التػ ػػي تكاجػ ػػو الصػ ػػحفيات ف ػ ػي الحصػ ػػكؿ عمػ ػػى
المعمكمػ ػػات لمتغطيػ ػػة الصػ ػػحافية حيػ ػػث جػ ػػاءت صػ ػػعكبة اوتصػ ػػاؿ بػ ػػالمعنييف بمكهػ ػػكع التغطيػ ػػة
الصحافية الك,ر صعكبة بالنسبة لمصحفيات دلت النتائج إف طبيعة النكع اوجتماعي لمصػحفيات
ت ػػؤ,ر بش ػػكؿ كبي ػػر ف ػػي تكاج ػػدىف ف ػػي المؤسس ػػة كم ػػف خ ػػىؿ نت ػػائج الد ارس ػػة أش ػػارت الباح ,ػػة إل ػػي
مجمكع ػة مػػف التكصػػيات مػػف أىميػػا هػػركرة عمػػؿ كرش عمػػؿ كدكرات تدريبيػػة لمصػػحفيات بشػػكؿ
دكرم لمرفػع مػف مسػػتكل الداء المينػي ليػف لمكاكبػػة العػالـم كأخيػ ار جػػاءت قائمػة الم ارجػع كمىحػػؽ
الدراسة.
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الفصل األول
اإلطار المنيجي لمدراسة
يتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ المقدمػػة العامػػة لمد ارسػػة كتحديػػد مشػػكمة الد ارسػػة بانهػػافة إلػػى تسػػاؤوت
الدراسة كأىدافيا كأىميتيا كالدراسات السابقة التي تعتبر مف أىـ الركائز العممية التي يعتمػد عمييػا
الباحػث بعػػد تحديػد كاختيػػار مشػكمة الد ارسػػةم كػذلؾ التعقيػػب عمػي الد ارسػػات السػابقة كأخيػ انر مجتمػػع
الد ارسػػة كيتكػػكف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف الصػػحافيات الميبيػػات العػػامىت فػػي مجػػاؿ الصػػحافة داخػػؿ
مدينة بنغازم كقد اشتممت مفردات مجتمػع الد ارسػة عمػى المسػح الشػامؿ لمصػحفيات, .ػـ تػـ أرفػاؽ
جدكؿ يكهح تكزيػع مجتمػع الد ارسػة حسػب المؤسسػات الصػحافية فػي مدينػة بنغػازم كػذلؾ الشػرح
المفصؿ لدكات جمع البيانات التي تـ استخداميا في ىذه الدراسة.
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 1.1مقدمة الدراسة:
إف المراقب عف ك,ب لمجاوت عمؿ المرأة العربية بصفة عامػة كالميبيػة بصػفة خاصػة يجػد
أف الم ػػر أخ ػػذ م ارح ػػؿ متع ػػددة ف ػػي التغي ػػر كالتط ػػكر فم ػػف العم ػػاؿ البس ػػيطة ف ػػي ب ػػدايات تك ػػكيف
المجتمػع الميبػي فػي الحػرؼ كالميػف اليدكيػة الصػغيرة إلػى ممارسػة البيػع كالشػراء فػي أدكات محػددة
إلى العمؿ فػي سػمؾ التعمػيـ كالتػدريس ,ػـ تطػكر العمػؿ النسػائي إلػى مجػاوت ك,يػرة تشػمؿ الصػحة
كالصناعة كاوقتصاد كالعىقات العامة كالداء المكتبي كبقي العمؿ انعىمي أحػد ىػذه المجػاوت
التػػي يبػػدك عمػػؿ المػرأة فيػػو محػػددان كمحفكفػان بػػالك,ير مػػف المكانػػع اوجتماعيػػة ،كاوعتقػػاد بػػأف تعمػػيـ
المرأة كعمميا الناتج عنو سيؤدياف إلى مسؤكليات تفكؽ قدراتيا نكامكانياتيػا لتسػتطيع إنجػاز كػؿ مػا
يجب في الزمف المحدد كعمى أكمؿ كجو أك أنيا سكؼ تهطر إلى التخمي عف الكفاءة في الداء
كربمػػا اوختيػػار بػػيف أحػػد الػػدكريف داخػػؿ أك خػػارج المنػػزؿ .غيػػر أف المشػػكمة الحقيقيػػة تكمػػف فػػي
القيمة اوجتماعية التي يعطييػا المجتمػع لكػؿ مػف الصػحفيات كالصػحفييف ،كفػي التفػاكت الكاهػح
في مكاقػع العمػؿ لكمييمػا فػي القػكة كالمكانػة اوجتماعيػة ،كفػي المشػكىت اوجتماعيػة الك,يػرة التػي
تنجـ عف م,ؿ ىذا التفاكت.حيث تتعرض الصحفيات لشكاؿ ك,يرة ،كأنكاع مختمفة مف المشكىت
اوجتماعيػػة كاوقتصػػادية كالمينيػػة الناجمػػة عػػف العمػػؿ بصػػفة عامػػة كلػػيس العمػػؿ بمينػػة الصػػحافة
بمست,نى مف ذلؾ .كبحسب عمـ الباح,ة أف الدراسات انعىميػة جػؿ اىتماميػا كػاف يتمحػكر حػكؿ
البعد العددم في المؤسسات الصحافية ،حيث أنيا انشغمت بتحديد عدد الصحفيات كمقارنتو بعػدد
زمىئيف ،كالذم ىك فػي الحقيقػة يميػؿ لصػالح الصػحفييف الػذككر ،مغفمػيف المظػاىر الخػرل التػي
تتخ ػ ػػذىا مين ػ ػػة الص ػ ػػحافة م ػ ػػف ص ػ ػػعكبات كمعكق ػ ػػات م ػ ػػف ش ػ ػػأنيا أف ت ػ ػػؤ,ر عم ػ ػػى الداء المين ػ ػػي
لمصحفياتم كىناؾ العديػد مػف الد ارسػات التػي اىتمػت بصػكرة المػرأة كمػا تعكسػيا الصػحافة ،كلكػف
ركػػز معظميػػا عمػػى تحميػػؿ مهػػمكف المػػادة الصػػحفية دكف الكشػػؼ عػػف القهػػايا كالمشػػكىت التػػي
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تعػػاني منيػػا المػ أرة التػػي تعمػػؿ فػػي مجػػاؿ الصػػحافة فبالتأكيػػد خركجيػػا لمعمػػؿ كػػاف نتيجػػة لممسػػتكل
أف العمؿ بالنسبة لممرأة
التعميمي كالكعي ال,قافي الذم كصمت إليو خىؿ السنكات الماهية .كرغـ ى
يم,ؿ ازدكاجا في دكرىا كجيدان مهاعفان عمييا أف تقكـ بو فالمرأة تم,ؿ نصػؼ المجتمػع كىػي التػي
يقع عمييا أساسان ميمػة تربيػة الػنشء فظمػت بعيػدة عػف ميػداف العمػؿ الرسػمي خػارج المنػزؿ أجيػاون
طكيمة تكتفي بتربية الصغار كانشراؼ عمى مجتمعيا الصغير, ،ـ ما لبػث أف تغيػر المػر بحيػث
اسػػتطاعت فػػي النيايػػة أف تتصػػؿ بػػالمجتمع الكبيػػر ،كأخػػذت فرصػػتيا فػػي التعمػػيـ ،كانػػدفعت نحػػك
ميداف العمؿ الخارجي كمارست شتى الكظائؼ.
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 2.1مشكمة الدراسة وتحديدىا:
يعػػد الداء المينػػي فػػي المجػػاؿ الصػػحفي مػػف أصػػعب الميػػاـ التػػي تعتمييػػا الصػػحافيات لمػػا
يتخمميا مف صعاب فهػى عػف أف الداء المينػي يتطمػب ميػارات متعػددة مػف أىميػا التغمػب عمػى
الصعكبات بانهافة إلى أف امتياف المرأة لمصحافة في المجتمع الميبي يعد حدي,ا مف حيث تزايد
أعػػداد الصػػحفياتم المػػر الػػذم يكشػػؼ عػػف أداء صػػحفي يتسػػـ بميػػارة كخصػػائص المػرأة التػػي قػػد
تػػتمكف مػػف التغمػػب عمػػى مػػا يعترييػػا مػػف صػػعكبات كورتبػػاط أىميػػة الداء المينػػي بالتغمػػب عمػػى
الصعكبات مف قبؿ ممارسي مينة الصحافة كما يتعرهػف لػو الصػحفيات مػف مشػكىت كمعكقػات
ك,يػرةم فتطمػػب المػػر منػػا د ارسػػة ىػػذا المكهػػكع بصػػكرة عمميػػة لمكقػػكؼ عمػػى المعكقػػات التػػي تعيػػؽ
الداء المينػػي لمصػػحافيات الميبيػػاتم كتأسيسػػا عمػػى مػػا سػػبؽ تتبمػػكر المشػػكمة البح,يػػة فػػي العن ػكاف
التالي:
(معوقات األداء الميني لمصحافيات الميبيات)
كتػػـ الكقػػكؼ عمػػى ىػػذه المشػػكمة البح,يػػة مػػف خػػىؿ رصػػد العكائػػؽ التػػي يتعػػرض ليػػا الداء
المينػػي لمصػػحفيات الميبيػػات مػػف كجيػػة نهػػرىف حيػػث أف الداء الػػكظيفي ي ػرتبط بسػػاعات عمػػؿ
محددة ،كلكف الداء الميني ليس لو ساعات عمؿ محددة ،فما تعانيو الك,يػر مػف الصػحافيات مػف
هػػغكط بيئػػة العمػػؿ الصػػحفي بػػدءا مػػف الهػػغكط المينيػػة التػػي ت ػكاجييف منػػذ المحظػػات الكلػػى
لتفكيرىف في اولتحاؽ بالعمؿ الصحفي ،كالصػعكبات التػي تػكاجييف فػي القيػاـ بػدكرىف انعىمػي
المنشكد ،كالمعكقات التي تكاجييف ،كما يترتب عمييا مف أ,ار عمى أدائيف الميني...
كبػػذلؾ سػػعت ىػػذه الد ارسػػة إل ػى الكشػػؼ عػػف المعكقػػات المينيػػة كاوجتماعيػػة كاوقتصػػادية
كالسياسية التي تكاجو الصحفيات الميبيات ساعية بإخىص إلى فتح بكابة جديدة في مجاؿ البحث
العممػي انعىمػػي أممػػة أف تسػػيـ ىػػذه الد ارسػػة كالنتػػائج التػػي تكصػػمت إلييػػا ىػػذه الد ارسػػة إلػػى رؤيػػة
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عمميػػة م,يػرة لمجػػدؿ كالنقػػد كقػػادرة عمػػى التجديػػد كالتطػػكير مػػف كاقػػع المػرأة الميبيػػة العاممػػة فػػي حقػػؿ
الصحافة.

 3.1أىمية الدراسة:
تنبع أىمية دراسة معكقات الداء الميني لمصحفيات الميبيات في النقاط التالية:
.1

تتناكؿ الدراسة رصد لىـ المشكىت كالمعكقات التي تكاجو الصػحفيات الميبيػات فػي مدينػة
بنغازم.

.2

دعػػـ الد ارسػػات كالبحػػكث المحميػػة مػػف حيػػث تػػكفير معمكمػػات عػػف الخصػػائص الديمكغرافيػػة
لممبحك,ات.

.3

تم,ؿ ىذه الد ارسػة إهػافة عمميػة متخصصػة فػي مجػاؿ الصػحافة ككنيػا تعكػس كاقػع الداء
الميني لمصحفيات الميبيات كما يدكر داخؿ المؤسسات الصحفية مف مشاؽ مينية متعددة

.4

تعتبر الدراسة مف أكائؿ الدراسات التي تناكلػت مكهػكع معكقػات الداء المينػي لمصػحفيات
داخؿ مدينة بنغازم كىذا مف شأنو أف يعطييا أىمية ن,راء المكتبة انعىميػة خاصػة عمػى
المستكل المحمي.

 4.1أىداف الدراسة:
تيدؼ الدراسة بشكؿ أساسي بالكشؼ عف اآلتي:
.1

التعرؼ عمػى المعكقػات المينيػة لمصػحافيات الميبيػات الناتجػة عػف طبيعػة المجتمػع كطبيعػة
دكر المرأة داخؿ السرة كمدل تأ,ير ىذه المعكقات عمى الداء الميني.

.2

الكشػػؼ عػػف المعكقػػات الناتجػػة عػػف اندارة فػػي المؤسسػػات انعىميػػة الصػػحفية مػػف حيػػث
تكفير الحقكؽ المادية كالمعنكية كاوىتماـ بالتدريب لمصحافيات.
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.3

التعرؼ عمى المعكقػات الناتجػة عػف التعامػؿ المباشػرة مػع زمػىء العمػؿ كمػا يػؤدل إليػو فػي
بع ػ ػػض الحي ػ ػػاف م ػ ػػف مش ػ ػػاكؿ أ,ن ػ ػػاء مزاكل ػ ػػة المين ػ ػػة مي ػ ػػدانيان ك ػ ػػذلؾ تع ػ ػػرض الص ػ ػػحافيات
لممهايقات كالمعاكسات أ,ناء العمؿ الميداني.

.4

الكشؼ عف المعكقات الناتجة عف الكهاع المنية في المجتمع ككذلؾ تأ,ير الصراع بيف
القيـ كاتجاىات الصحافيات الفكرية كسياسية الصحفية كتأ,يرىا عمى الداء الميني.

.5

الكشؼ عف المعكقات اوقتصادية كبيئة العمؿ المادية عمى أداء الصحافيات.

.6

ت ػ ػػأ,ير المعكق ػ ػػات الميني ػ ػػة عم ػ ػػى الداء المين ػ ػػي لمص ػ ػػحفيات كاس ػ ػػتخداـ التقني ػ ػػات الحدي ,ػ ػػة
كالكصكؿ إلى مصػادر الخبػار كتػأ,ير صػعكبة تغطيػة الخبػار ميػدانيان عمػى الداء المينػي
لمصحافيات.

 5.1تساؤالت الدراسة:
سػػعت الد ارسػػة إلػػى انجابػػة عػػف تسػػاؤؿ رئيسػػي يقػػكؿ "مػػا ىػػي المعكقػػات التػػي تػػأ,ر عمػػى
الداء الميني لمصحافيات الميبيات".
كالذم تتفرع منو مجمكعة مف السئمة:
.1

ما المعكقات اوجتماعية التي تتعرض ليا الصحافيات كتأ,يراتيا عمى أدائيف الميني؟

.2

ما المعكقات المينية التي تتعرض ليا الصحافيات كتأ,يراتيا عمى أدائيف الميني؟

.3

ما المعكقات اوقتصادية ككيؼ تؤ,ر عمى الداء الميني لمصحافيات الميبيات؟

.4

مػػا معكقػػات العمػػؿ الصػػحفي الميػػداني التػػي تتعػػرض ليػػا الصػػحافيات كتػػأ,ر عمػػى أدائيػػف
الميني؟

.5

ما تأ,ير الكهع السياسي كالمني في المجتمع الميبي عمى الداء الميني لمصحافيات؟
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 6.1تعريف المصطمحات الواردة في الدراسة:
مػػف المفيػػد فػػي الد ارسػػات اننسػػانية كاوجتماعيػػة أف يحػػدد الباحػػث المعػػاني كالػػدووت التػػي
يقصدىا مف كراء استخدامو لم مصطمح ،كمف المصطمحات الساسية لمدراسة الحالية ما يمي:
-

مفيوم المعوقات:
المعكق ػػات ى ػػي كه ػػع ص ػػعب يكتنف ػػو الغم ػػكض كعرف ػػت العكائ ػػؽ عم ػػى أني ػػا ك ػػؿ الش ػػياء

كالشػػخاص أك الشػػكاؿ اوجتماعيػػة التػػي يمكػػف أف تكػػكف عائق ػان يحػػكؿ دكف أف يحقػػؽ اننسػػاف
أىداف ػػو كطمكحات ػػو ،ك ػػذلؾ تع ػػرؼ المعكق ػػات عم ػػى أني ػػا المش ػػكىت الت ػػي تح ػػد م ػػف تنفي ػػذ الباح ػػث
لمبحاث العممية المختمفة(.)1
جاء في المعجـ الكسيط تعريؼ المعكقات لقط عائؽ  -العكؽ  -العائؽ مػف و يػزاؿ يعػكؽ
أم انر عف حاجتو كعائؽ الشيء عكقان منعو منو كشغمو عنو(.)2
-

مفيوم األداء:
أصػػؿ مصػػطمح الداء وتينػػي ( )Performanceكيسػػعي ( )Petformأم تأديػػة عمػػؿ أك

القياـ بميمة أك انجاز نشاط كىك سمكؾ كظيفي ىادؼ و يظير نتيجة قكل أك هػغكط نابعػة مػف
داخؿ الفرد فقط كلكنو نتيجة تفاعؿ كتكافؽ بيف القكل الداخمية كالقكل لمفرد الخارجية المحيطة(.)3

) (1هكء ع,ماف صػالح الصػكنيع ،معوقـات البحـث العممـي لـدض أعضـاء ىيئـة التـدريس ،جامعػة الػدماـ ،رسػالة
ماجستير1432 ،ق ،ص.7

) (2أميمو عمراف ،معكقات الداء الميني لممراسؿ الصحفي ،المجمة المصرية لمبحوث واإلعالم ،جامعػة القػاىرة،
العدد التاسع عشر ،ابريؿ 2015ـ ،ص.63

) (3عبدالمجيد بف عبدالمحسف بف محمد آؿ شيخ ،معوقات االتصـال اإلداري المـؤثرة عمـى العـاممين فـي جـوازات
مدينة الرياض ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الرياض ،2000 ،ص.10
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 7.1الدراسات السابقة:
يشغؿ البعد انعىمي مكانة بح,ية ميمة في أدبيات الد ارسػات التػي تناكلػت البحػث العممػي
انعىمػػي كتعػػد الد ارسػػات السػػابقة مػػف أىػػـ الركػػائز العمميػػة التػػي يعتمػػد عمييػػا الباحػػث بعػػد تحديػػد
كاختيػػار مشػػكمة البحػػث فيبػػدأ الباحػػث مػػف البحػػث كالتمحػػيص فػػي الد ارسػػات السػػابقة كالتػػي تشػػكؿ
بالنسبة لو ترا,ان ىامان كمصد انر غنيان وبد مف اوطىع عميو قبػؿ البػدء بالبحػث كيمكػف إجمػاؿ أبػرز
ما تحصمت عميو الباح,ة مف دراسات سابقة عف معكقات الداء الميني لمصحفيات فيما يمي:
.1

عزام عنانزة وآخرون (:)1()2015
د ارسػػة بعن ػكاف "العوامــل المــؤثرة عمــى األداء المينــي لمصــحفيات العــامالت فــي الصــحف

اليومية األردنية".
ىدفت الدراسة إلى التعػرؼ عمػى العكامػؿ المػؤ,رة عمػى الداء المينػي لمصػحفيات العػامىت
في الصحؼ اليكمية الردنيةم كدرجة ىذا التأ,ير عمػى ادئيػف المينػيم كتنػدرج ىػذه الد ارسػة هػمف
البح ػػكث الكص ػػفية كاس ػػتخدـ الباح ػػث م ػػنيج المس ػػح ف ػػي إط ػػار أس ػػمكب مس ػػح أس ػػاليب الممارس ػػة
انعىميةم كأداة الدراسة المسحية اوستقصاء كأجريت الدراسة عمى عينة عمديػة بأسػمكب الحصػر
الشػػامؿ شػػممت  100مفػػردة مػػف الصػػحفيات الم ػكاتي يعممػػف بالصػػحؼ اليكميػػة الردنيػػة كيحممػػف
عهكية نقابة الصحفييف كاعتمدت الدراسة عمى نظرية حارس البكابة كمدخؿ الهغكط كالممارسة
المينية كمدخؿ العكامؿ اوجتماعية المؤ,رة في طبيعة الممارسة المينية كأىـ النتائج التي تكصمت
إلييا الدراسة ىي:

) (1ع ازـ عنػانزة كعػادؿ صػادؽ كمحمػد محػركـم العوامـل المـؤثرة عمـى األداء المينـي لمصـحفيات العـامالت فـي
الصــحف اليوميــة األردنيــة ،د ارسػػة مسػػحية منشػػكرة فػػي ،مجمػػة اآلداب كالعمػػكـ اوجتماعيػػة ،عػػدد235م ص35م

2015ـ.
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-

تػػأ,ير السياسػػات التحريريػػة كالمنافسػػة مػػع الػػزمىء الصػػحفييف تػػأ,ر تػػأ,ي ار سػػمبيا عمػػى الداء
الميني لمصحفيات.

-

يؤ,ر عامؿ الرها عف العمؿ تأ,ير إيجابي ينعكس عمى الداء الميني لمصحفيات.

-

تػ ػػؤ,ر العىقػ ػػة مػ ػػع الرؤسػ ػػاء كالتكاصػ ػػؿ مػ ػػع الجميػ ػػكر تػ ػػأ,ير ايجػ ػػابي عمػ ػػى الداء المينػ ػػي
لمصحفيات.

.2

تبره الحباسي (:)1()2013
دراسة بعنكاف "واقع عمل اإلعالميات الميبيات في المؤسسات اإلعالمية".
جػػاءت ىػػذه الد ارسػػة لرصػػد تػػدني الداء المينػػي لمقػػائميف باوتص ػاؿ فػػي الصػػحافة الميبيػػة.

عمػػى مػػا تقػػدـ اسػػتيدفت الػػدر إلػػى انشػػكاليات كاليمػػكـ كالتحػػديات المينيػػة كالمجتمعيػػة التػػي تكاجػػو
الصػػحفيات فػػي ليبيػػام كذلػػؾ اسػػتنادان الػػدكر المحػػكرم الػػذم تمعبػػو الصػػحفية الميبيػػة فػػي الصػػحافة
كالمجتمع عمى حد سكاءم كقد ركزت تسػاؤوت الد ارسػة عمػى عػدة محػاكر بحيػث تغطػي كافػة أبعػاد
المكهػػكعم كذل ػػؾ ب ػػالتركيز عمػػى معرف ػػة الخص ػػائص الديمكغرافيػػةم كالعممي ػػةم كالميني ػػةم كالكظيفي ػػة
لمصػ ػػحفياتم مػ ػػع الكقػ ػػكؼ عم ػ ػػى كاقػ ػػع كظػ ػػركؼ اولتحػ ػػاؽ كممارس ػ ػػة العمػ ػػؿ الصػ ػػحفي كعىق ػ ػػة
الصػػحفيات مػػع مصػػادر المعمكمػػاتم كمػػع الجميػػكرم كمػػع رؤسػػاء العمػػؿ كالصػػعكبات التػػي تكاج ػو
الصحفيات في عمميف .كقد أجريت الدراسة عمى  200صحفية باستخداـ أسمكب الحصر الشامؿ
يعمم ػػف ف ػػي ,ػ ػىث ص ػػحؼ (الفج ػػر الجدي ػػدم الش ػػمسم الجماىيري ػػة)( ،كمجمت ػػيف) (البي ػػتم الم ػػؿ)
كجميعيا تصدر ككانت أىـ النتػائج مػا يمػي :إف غالبيػة المبحك,ػات متفرغػات لمعمػؿ فػي الصػحافة
إذ بمغػ ػػت نسػ ػػبتيف %5.86م أف نصػ ػػؼ الصػ ػػحفيات فػ ػػي الصػ ػػحؼ كالمجػ ػػاوت مكهػ ػػع الد ارسػ ػػة

) (1تبػره أمحمػد ع,مػػاف الحباسػيم واقــع عمــل اإلعالميــات الميبيـات فــي المؤسســات اإلعالميــةم رسػالة ماجسػػتير
منشكرةم كمية الفنكف كانعىـ جامعة طرابمس .2013
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 ،%50تعتمػػػد عمػ ػػى الق ػ ػراءة العامػ ػػة فػ ػػي تنميػ ػػة قػ ػػدراتيا الصػ ػػحفيةم تػ ػػرل مػ ػػا يقػ ػػارب مػ ػػف نصػ ػػؼ
المبحك,ػػات إف الس ػرة كالمحػػيط اوجتمػػاعي لمصػػحفيات يتقبػػؿ مينػػة الصػػحافة لممػػرأة بدرجػػة قميمػػة
كذلػػؾ بنسػػبة  %49فػػي حػػيف تػػرل  %5.42مػػف المبحك,ػػات أف الرجػػؿ الميبػػي يعػػرض عػػف الػػزكاج
بػػالمرأة الصػػحفيةم تعتػػرض الم ػرأة الميبيػػة العاممػػة فػػي الصػػحافة العديػػد مػػف الصػػعكباتم تػػأتي فػػي
مقدمتيا الصعكبات المتعمقة بالمؤسسة الصحفية بنسػبة  %46يمييػا الصػعكبات المتعمقػة بالميػداف
بنسبة  %34يمييػا الصػعكبات اوجتماعيػة بنسػبة  %3يمييػا الصػعكبات الشخصػية بنسػبة %16م
ترل ما يقػرب مػف ,مػث المبحك,ػات  %31أف تنظػيـ دكرات تدريبيػة لمصػحفيات مػف قبػؿ المؤسسػة
الصحفية.
م ػػف أى ػػـ الحم ػػكؿ كالمقترح ػػات الت ػػي م ػػف ش ػػأنيا أف تس ػػيـ ف ػػي اورتق ػػاء ب ػػأداء الص ػػحفياتم
كالنيكض بمينة الصحافة في ليبيا .كمف أىـ التكصػيات التػي أكصػت بيػا الباح,ػة :هػركرة عمػؿ
دراسات مف حيف آلخر لمتعرؼ عمى كاقع الصحفيات الميبيات.
.3

دراسة عزة عبدالعزيز (:)1()2009
دراسة بعنكاف "المعوقات المجتمعة لعمل المرأة في اإلعالم في السعودية".
أجريػ ػػت ىػ ػػذه الد ارسػ ػػة فػ ػػي السػ ػػعكدية عمػ ػػى ( )40مبحك,ػ ػػة مػ ػػف القائمػ ػػات باوتصػ ػػاؿ فػ ػػي

المؤسسات الصحفية السعكدية ىدفت الدراسة إلػى الكشػؼ عػف اىتمامػات المػرأة السػعكدية العاممػة
فػػي مجػػاؿ الصػػحافة كالكشػػؼ عػػف أىػػـ المعكقػػات المينيػػة التػػي تكاجػػو الم ػرأة السػػعكدية فػػي مجػػاؿ
عمميا الصحفي كالكشؼ عف أىـ المعكقات المجتمعية.

) (1صابر حارصم عزة عبدالعزيز ،تراجع أداء الصـحفيين والصـحفيات العـرب واألسـباب والمظـاىر والمخـاطرم
ط1م العربية لمنشر كالتكزيعم 2008م ص 33ص.76
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كاعتمػػدت الباح,ػػة عمػػى مػػنيج المسػػح انعىمػػي كالػػذم اسػػتخدمتو الباح,ػػة عمػػى مسػػتكييف
الكؿ مس ػػح ش ػػامؿ عم ػػى القس ػػـ النس ػػائي ف ػػي ص ػػحيفتي الري ػػاض كعك ػػاظ كال ,ػػاني مس ػػح بالعين ػػة
العشكائية عمى القائمات باوتصاؿ فػي صػحيفتي الجزيػرة كالمدينػة كاسػتخدمت الد ارسػة اوستقصػاء
المقنف بالمقابمة الشخصػية ،كخمصػت الد ارسػة إلػى كجػكد معكقػات مينيػة لمعمػؿ الصػحفي النسػائي
في السعكدية مف أىميا:
.1

المعكقػػات المجتمعيػػة لػػـ تحتػػؿ النص ػػيب الكبػػر كمػػا تكقػػع ال ػػبعض بػػؿ عمػػى العكػػس فق ػػد
احتمت الترتيب الرابع كالخير أما المعكقات المينية فيي التي تصدرت قائمػة معكقػات أداء
المرأة السعكدية في الحقؿ انعىمي.

.2

كشػػفت الد ارسػػة عػػف كجػػكد معكقػػات إداريػػة تتم,ػػؿ فػػي اقتصػػار عمػػؿ الصػػحفيات فػػي أقسػػاـ
المرأة كالطفؿ كتحجيـ مشاركتيف في القساـ الخرل السياسية كاوقتصادية كالرياهة.

.3

كج ػػكد معكق ػػات مجتمعي ػػة م ػػف أىمي ػػا طبيع ػػة العم ػػؿ انعىم ػػي ال ػػذم يتمي ػػز بع ػػدـ التقيي ػػد
بسػػاعات عمػػؿ ,ابتػػة مم ػػا ي,يػػر مشػػكىت م ػػع محػػيط الس ػرة كازدكاجي ػػة ال ػدكر بػػيف العم ػػؿ
كالعباء المنزلية.

.4

دراسة :)1()2002( REINARDY
د ارسػػة بعن ػكاف "العوامــل المــؤثرة عمــى األداء المينــي لمصــحفيات العــامالت فــي الصــحف

األمريكية".
ىدفت الدراسة إلى التعػرؼ عمػى العكامػؿ المػؤ,رة عمػى الداء المينػي لمصػحفيات العػامىت
في الصحؼ المريكية مقارنة بأداء الرجاؿ كتنتمي ىذه الد ارسػة لمبحػكث الكصػفية كأسػتخدـ مػنيج

) (1عبيػػر فػػكزم الخطيػػبم إدارة الوقــت وأثرىــا عمــى مســتوض أداء العــاممينم رسػػالة ماجسػػتير منشػػكرةم جامعػػة
الشرؽ الكسطم 2009م الردفم ص.43
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المس ػػح كأس ػػمكب مس ػػح أس ػػاليب الممارس ػػة كأجري ػػت الد ارس ػػة تعم ػػى عين ػػة قكامي ػػا  74ص ػػحيفة م ػػف
مختمؼ الكويات المتحػدة كاعتمػد الباحػث عمػى اوسػتبانة اولكتركنيػة كػأداة لجمػع المعمكمػات كأىػـ
النت ػػائج الت ػػي تكصػ ػػمت إليي ػػا الد ارسػػػة كج ػػكد عػػػدد م ػػف العكامػ ػػؿ الت ػػي ت ػػؤ,ر عم ػػى الداء المينػػػي
لمصػػحفيات المريكيػػات مػػف أىميػػا مسػػتكل الرهػػا الػػكظيفي حيػػث بمغػػت نسػػبة الصػػحفيات المػكاتي
يرغبف بترؾ مينتيف  %30كىنالؾ نسػبة كبيػرة مػنيف غيػر ارهػيات عػف مكػانتيف المينيػة مقارنػة
بالرجؿ
.5

ىداية صالح شمعون (:)1()2008
دراسة بعنكاف "الواقع الميني لإلعالميات الفمسطينيات في قطاع غزة".
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى الكاقػػع المينػػي لهعىميػػات الفمسػػطينيات كالتحػػديات التػػي

تكاجييف كالتعرؼ عمى مكقع انعىميات الفعمي في المؤسسات الصحفية في غزة كتندرج الدراسة
ه ػػمف البح ػػكث الكص ػػفية كاس ػػتخدمت الباح ,ػػة مػ ػنيج المس ػػح كص ػػحيفة اوستقص ػػاء ك ػػأداة لجم ػػع
البيانػػات كأجريػػت الد ارسػػة عمػػى  57صػػحفية يشػػكمف مجتمػػع الد ارسػػة فػػي خمسػػة صػػحؼ يكميػػة
كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا:
.1

إف أىـ المشكىت التػي تكاجػو المػرأة الصػحفية فػي الجانػب اوجتمػاعي تم,مػت فػي صػعكبة
التكفيؽ بيف الحياة العائمية كالمينية.

.2

تم,م ػػت أى ػػـ المش ػػكىت الت ػػي تع ػػاني مني ػػا لمص ػػحفيات ف ػػي الجان ػػب اوقتص ػػادم ى ػػي ع ػػدـ
مىئمة الراتب مع الجيد المبذكؿ كعدـ كفايتو لسد اوحتياجات اليكمية.

) (1ىداية صالح شمعكفم الواقع الميني لإلعالميات الفمسطينيات في قطـاع غـزةم رسػالة ماجسػتير منشػكرة مػف
مركز شؤكف المرأة في غزةم 2008م ص7م ص.12
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.3

مػف ابػرز المعيقػػات التػي تحػكؿ دكف التقػػدـ المينػي لمصػػحفيات ىػي النظػرة أىػػف بػأنيف أقػػؿ
كفاءة مف الرجؿ.

.6

دراسة إسماعيل الفالح (:)1()2007
دراسة بعنكاف "العوامل المؤثرة عمى األداء الميني لمقائم باالتصال في الصحافة الميبية".
تيدؼ الدراسة عمى الخمفية الديمكغرافية كالعممية كالمينيػة لمقػائميف باوتصػاؿ فػي الصػحؼ

كالمجػػىت كالكشػػؼ عػػف أسػػاليب الممارسػػة الميني ػة لمقػػائميف باوتصػػاؿ بانهػػافة إل ػى رصػػد أىػػـ
مراحؿ التطكرات التاريخية التي عرفتيا الصحؼ كالمجىت.
كاعتمػػدت الد ارسػػة عمػػى المػػنيج الكصػػفي كبمػػث عػػدد المبحػػك,يف ( )152مفػػردة تػػـ اختيػػارىـ
بأسػ ػػمكب الحصػ ػػر الشػ ػػامؿ عمػ ػػى صػ ػػحؼ (الفجػ ػػر الجديػ ػػدم الشػ ػػمسم الزحػ ػػؼ الخهػ ػػرم الػ ػػدعكة
انسىميةم الفاتحم الشبابم الرياهيةم الميزافم ال,قافة العربيةم البيتم كالمؿ).
وتوصمت الدراسة إلى نتائج من أىميا:
.1

بين ػػت الد ارس ػػة أف معظ ػػـ الق ػػائميف باوتص ػػاؿ ف ػػي الص ػػحؼ كالمج ػػىت عين ػػة الد ارس ػػة تق ػػع
أعم ػػارىـ ه ػػمف س ػػف الش ػػباب ال ػػذيف تتػ ػراكح أعم ػػارىـ م ػػف  22إل ػػى  40ع ػػاـ بنس ػػبة بمغ ػػت
.%71.9

.2

يتأ,ر غالبية القػائميف باوتصػاؿ بالمعكقػات المرتبطػة بالمؤسسػة كبيئػة العمػؿ السػائدة داخػؿ
الصػ ػػحيفة بشػ ػػكؿ سػ ػػمبي أ,نػ ػػاء تأديػ ػػة عمميػ ػػـ بنسػ ػػبة بمغػ ػػت  %84.3ككانػ ػػت أك,ػ ػػر أن ػ ػكاع
المعكقػػات تػػأ,ي ار ىػػك نقػػص التسػػييىت التكنكلكجيػػة كالفنيػػة الىزمػػة ل ػػتأدية العمػػؿ الصػػحفي
بنسبة بمغت .%73.5

) (1إسماعيؿ الفىحم العوامل المؤثرة عمى األداء الميني لمقائم باالتصال في الصـحافة الميبيـةم جامعػة بنغػازم
كمية انعىـم رسالة ماجستير غير منشكرة  2007صم ص .174 .34 .11
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تشػ ػ ػػكؿ السياسػ ػ ػػة التحريريػ ػ ػػة المعيػ ػ ػػار البػ ػ ػػرز الػ ػ ػػذم يحكػ ػ ػػـ اختيػ ػ ػػار القػ ػ ػػائميف باوتصػ ػ ػػاؿ
لممكهكعات الصحفية بنسبة بمغت  %69.4حيث تعكس ىذه النتيجة مدل الهغكط التي تم,ميا
السياسات التحريرية عمى الداء الميني لمقائميف باوتصاؿ.
.7

دراسة محمد عبدالوىاب الفقيو (:)1()2005
دراسة بعنكاف "أوضاع اإلعالميات ومعوقات الممارسة المينيـة فـي المجتمـع والمؤسسـات

اليمنية".
تنتمػػي ىػػذه الد ارسػػة إلػػى الد ارسػػات اوستكشػػافية التػػي تجػػرم عمػػى القائمػػات باوتصػػاؿ فػػي
المؤسسات انعىمية اليمنية ،استخدـ الباحث في ىذه الدراسة المجىت فػي دليػؿ إعىمػي متػكفر
لػدل منتػدل انعىميػات اليمنيػػات كبمػث عػددىف ( )350إعىميػة كقػػد جمعػت البيانػات مػنيف عػػف
طريقة اوستبياف بالمقابمة كخمصت الدراسة إلى جممة مف الصعكبات مف أىميا:
.1

الصعكبات اوجتماعية كالعادات كالتقاليد كنظرة المجتمع لمينة انعىـ لممرأة.

.2

صعكبات مف قبؿ المؤسسات انعىمية كأخػرل متعمقػة بالميػداف كالمصػادر كأنمػاط التمييػز
التي تكاجو انعىميات كتأ,ير البيئة ال,قافية عمى المينة انعىمية.

.8

دراسة أمجاد رضا (:)2()2005
دراسة بعنكاف "عمل المرأة السعودية في وسائل اإلعالم".
تعػػد ىػػذه الد ارسػػة مػػف الد ارسػػات اوستكشػػافية التػػي تسػػمط الهػػكء عمػػى كاقػػع كطبيعػػة عمػػؿ

انعىميػػات فػػي الكسػػائؿ انعىميػػة السػػعكدية كالتحػػديات التػػي ت ػكاجييف كالػػدكر المسػػتقبمي ليػػف،
) (1محمد عبدالكىاب الفقيو كػافيم أوضاع اإلعالميات ومعوقـات الممارسـة المينيـة فـي المجتمـع والمؤسسـات
اليمنية ،رسالة ماجستير منشكرةم كمية انعىـ ،جامعة صنعاءم  ،2005ص ص 20م .36
www.toress.ly.
) (2أمجػػاد رهػػام عمـــل المـــرأة الســـعودية فـــي وســـائل اإلعـــالم واقعـــة وآفاقـــو المســـتقبميةم دار مكتبتػػي لمنشػػر
السعكديةم ط1م 2009م ص ص .116 ،134
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أجريػػت ىػػذه الد ارسػػة عمػػى عينػػة صػػغيرة جػػدان مػػف انعىميػػات المقيمػػات فػػي محافظػػة جػػدة ()27
إعىمية كاستخدـ الباحث منيج المسح انعىمي كخمصت الدراسة إلى:
.1

عدـ اوىتماـ بالتدريب لهعىميات.

.2

ش ػػيكع نظػ ػرة الخ ػػكؼ م ػػف المجتم ػػع كم ػػف الع ػػادات كالتقالي ػػد م ػػف ف ػػرص ارتق ػػاء انعىمي ػػات
كظيفيان.

.3

عدـ اىتماـ المؤسسات بالمؤىؿ العممي بقدر اىتماميا بالداء الميني لهعىميات.

.9

دراسة أجرتيا المنظمة الدولية لمنساء اإلعالميات (:)1()2005
بع ػػنكاف ":"Women in the Media: Facing Obstacles, Changing Attitudes

أم "النساء في وسائل اإلعالم :مواجية الصعوبات وتغير االتجـاىات".
ىػػدفت إلػػى التعػػرؼ إلػػى أىػػـ العقبػػات التػػي تكاجػػو النسػػاء الصػػحفيات كالتغيػػر الحاصػػؿ فػػي
كجيات النظر تجاه عمؿ النساء في المجاؿ انعىمي ،كتناكلت جميع الصحفيات المشاركات في
المؤتمر العالمي الرابع لممرأة الذم عقد في بكيف عاـ ( ،)2005ككذلؾ الصحفيات العهكات فػي
المنظمة كيهػـ ( )40دكلة .كقد تكصمت الدراسة إلى أف أىػـ الصػعكبات التػي تكاجػو الصػحفيات
ىػػي صػػعكبة التكفيػػؽ بػػيف العمػػؿ كالعائمػػة ،كقمػػة كجػػكد أم,مػػة لصػػحفيات ارئػػدات يمكػػف الػػتعمـ مػػف
تجػػاربيف ،إهػػافة إل ػػى صػػعكبات أخػػرل م ,ػػؿ التمييػػز ف ػػي الركاتػػب ،كقمػػة ف ػػرص الحصػػكؿ عم ػػى
كظػػائؼ مقارنػػة مػػع الرجػػاؿ .كأكػػد مػػا نسػػبتو ( )%93مػػف ىػػؤوء الصػػحفيات أف الم ػرأة الصػػحفية
تكاجػػو عقبػػات و يكاجييػػا الصػػحفي الرجػػؿ ،كعمػػى الػػرغـ مػػف ازديػػاد أعػػداد النسػػاء الممتحقػػات فػػي
العمػػؿ الصػػحفي ،كازديػػاد الػػكعي بمكهػػكع التمييػػز بػػيف الم ػرأة كالرجػػؿ فػػي مكػػاف العمػػؿ ،كالجيػػكد
) (1مركػػز الم ػرأة العربيػػة لمتػػدريب كالبحػػكث "كػػك,ر" ( ،)2006الم ػرأة العربيػػة كانعػػىـ :د ارسػػة تحميميػػة لمبحػػكث
الصادرة بيف  .2005 - 1995تكنس /الخميس  2017/7/22الساعة 12هي ار
ttps://nesasysy.wordpress.com
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المبذكلػػة لمح ػػد مػػف ىػػذا التمييػػز ،إو أف انعىميػػات مػػا زلػػف ي ػكاجيف عقبػػات فػػي التكظيػػؼ .كمػػا
عب ػػرت المبحك ,ػػات ع ػػف إحبػ ػػاطيف بس ػػبب حرم ػػانيف م ػػف تغطي ػػة المكاه ػػيع العمميػ ػػة ،كالسػ ػػياسية.
كأكػػدت ( )%64مػػف أكلئػػؾ الصحفي ػػات أف كسػػائؿ انعػػىـ ترس ػػـ ص ػػك ار نمط ػػية غيػػر صػػحيحة
لممرأة.
 .10دراسة نجالء أبو سمرة (:)1()1994
دراسة بعنكاف "معوقات األداء اإلعالمي لمصحفيات المصريات".
دارسػة ميدانيػػة سػعت ىػػذه الد ارسػة لمعرفػػة معكقػات الداء انعىمػػي لمصػحفيات فػػي مصػػر
س ػكاء كانػػت معكقػػات شخصػػية أك مينيػػة أك اجتماعيػػة كتعػػد مػػف الد ارسػػات الكلػػى التػػي تحػػاكؿ
تحديػػد المعكق ػػات الخاص ػػة ب ػػالمرأة العامم ػػة ف ػػي مج ػػاؿ الص ػػحافة أجري ػػت الد ارس ػػة عم ػػى عين ػػة م ػػف
الصػػحفيات فػػي الصػػحؼ القكميػػة كالحزبيػػة كانقميميػػة بمغػػت ( )400صػػحافية كاسػػتخدمت الباح,ػػة
المنيج المقارف كخمصت الدراسة إلى النتائج التالية:
كجػػكد معكقػػات مينيػػة كشخصػػية كاجتماعيػػة تػػؤ,ر عمػػى الداء انعىمػػي لمصػػحفيات بنسػػبة
بمغػػت  %77.5معكقػػات مينيػػة ت ػػؤ,ر عمػػى الصػػحفيات م,ػػؿ ع ػػدـ التقيػػد بسػػاعات عمػػؿ مح ػػددة
ك,ابتة ،تعرض الصحفيات إلى تشكيو السمعة كذلؾ صعكبة الحصكؿ عمى المعمكمات.

التعقيب عمى الدراسات السابقة:
لق ػػد أكل ػػت الباح ,ػػة الد ارس ػػات الس ػػابقة عناي ػػة كبيػ ػرة ،كحظي ػػت ل ػػدييا بالىمي ػػة الكب ػػرل ،كق ػػد
استفادت منيا في اآلتي:
.1

كشؼ الغمكض حكؿ مكهكع الدراسة ،كأخص بذلؾ الدراسة السادسة كالدراسة السابعة.

.2

اوستفادة مف انطار النظرم كانطار المنيجي الخاص بالدراسات السابقة.

) (1سحر محمد كىبي ،بحوث جامعة في اإلعالم ،دار الفجر لمنشر كالتكزيع ،مصر ،ط ،2004 ،1ص.155
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.3

استعانت الباح,ة بالدراسات في صياغة بعض أسئمة اوستبياف.
كرغـ أىمية الدراسات السابقة كتركيزىا عمى مكهكعات ذات صػمة مباشػرة أك غيػر مباشػرة

بمكهكع الد ارسػة إو أنيػا تختمػؼ عػف ىػذه الد ارسػة فػي معرفػة معكقػات الداء المينػي لمصػحفيات
الدرسػػة ،كركػػزت فػػي
الميبيػػات كمػػا أف الد ارسػػات السػػابقة لػػـ تتطػػرؽ بشػػكؿ مباشػػر لممكهػػكع قيػػد ا
معظميا عمى الدراسات العربية كليس الميبية.
في هكء طبيعة الدراسة كالىداؼ التي تسعى إلػى تحقيقيػا فػإف المنيجيػة المتبعػة فػي ىػذه
الد ارسػػة تعتمػػد عمػػى المػػنيج الكصػػفي الميػػداني الػػذم تهػػمف مسػػحان مكتبيػان بػػالرجكع إلػػى المصػػادر
المتعػػددة لبن ػػاء انط ػػار النظػػرم لمد ارسػ ػة ،كاوس ػػتطىع المي ػػداني لجمػػع البيان ػػات بكاس ػػطة اس ػػتمارة
اوستبياف تم,ؿ أداة الدراسة كالتي تـ تطكيرىا كتحميميا إحصائيا لهجابة عف أسئمة الدراسة.

 8.1المنيج المستخدم في الدراسة:
تعتبر المناىج العممية مف الخطكات الساسية في إجراء نكاعداد دراسة أك بحػث عممػي كفقػان
لمسػػس العمميػػة المتفػػؽ عمييػػا حيػػث تحتاجػػو كػػؿ الد ارسػػات فػػي جميػػع العمػػكـ اننسػػانية ،كعمي ػػو
اعتمدت الباح,ة في ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي الذم يخدـ أىدافيا كغايتيا.
كالم ػػنيج الكص ػػفي ى ػػك عب ػػارة ع ػػف كص ػػؼ م ػػا ى ػػك ك ػػائف كتفس ػػيره كيي ػػتـ بتحدي ػػد الف ػػركؽ
كالعىقػػات التػػي تكجػػد فػػي الكاقػع ،كمػػا ييػػتـ بتحديػػد الممارسػػات الشػػائعة أك السػػائدة كالتعػػرؼ عمػػى
اوتجاىػػات عنػػد الفػراد كالجماعػػات كذلػػؾ عػػف طريػػؽ جمػػع البيانػػات كالتعبيػػر عنيػػا كمػان ككيفػان أك
ب ػ ػػاو,نيف معػ ػ ػان ،كم ػ ػػا يكه ػ ػػح خصائص ػ ػػيا كس ػ ػػماتيا فالبح ػ ػػث الكص ػ ػػفي يش ػ ػػترط كج ػ ػػكد البيان ػ ػػات
كالمعمكمات ،لذلؾ فإف الباحث يجد فػي تنظيميػا كتصػنيفيا كتحميميػا كتفسػيرىا كيشػترط كفايػة ىػذه
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المعمكمات كالبيانات مما يمكف الباحث مػف خىليػا الكصػكؿ إلػى اوسػتنتاجات أك التعميمػات التػي
تساعده عمى فيـ الكاقع الذم يقكـ بدراستو كتطكير ىذا الكاقع نحك الفهؿ(.)1
كذلػػؾ تػػـ مػػف خػػىؿ اسػػتناد المػػنيج الكصػػفي عمػػى قاع ػدتيف ميمتػػيف كىمػػا قاعػػدة التعمػػيـ
كقاعػػدة التجريػػد ككػػذلؾ مػػف خػػىؿ أسػػاليبو المتعػػارؼ عمييػػا ،كىػػذه الد ارسػػة اعتمػػدت عمػػى أسػػمكب
مسح القائـ باوتصاؿ كذلؾ مف خىؿ الكقكؼ عمػى الصػحفيات الميبيػات الىتػي عممػف فػي مجػاؿ
الصحافة في ليبيا سكاء بشكؿ رسمي أك بشكؿ حر.

 9.1مجتمع الد ارسة والعينة:
يتكػػكف مجتمػػع الد ارسػػة كالعينػػة مػػف الصػػحفيات الميبيػػات العػػامىت بالمؤسسػػات الصػػحافية
كالعامىت بنظاـ التعاكف أك القطعة كنظ ار لمظركؼ التي تمر بيا البىد كعدـ إمكانية الباح,ة مػف
التكاصؿ مع الصحفيات في كؿ مناطؽ ليبيػا اعتمػدت الباح,ػة عمػى إجػراء الد ارسػة كتطبيقيػا عمػى
الصػػحفيات الميبيػػات بمدينػػة بنغػػازم كالىتػػي ينتمػػيف إلػػى مؤسسػػات صػػحفية أك يعممػػف لحسػػابيفم
كعميػػو قامػػت الباح,ػػة بحصػػر الصػػحفيات المسػػتيدفات مػػف الد ارسػػة كنظػ ار لعػػدـ كجػػكد دليػػؿ رسػػمي
كقكائـ مف المؤسسات اجتيدت الباح,ة في الكصكؿ إلى اكبػر عػدد مػنيـ حيػث بمػث عػددىف 119
صػ ػػحافية مػ ػػف بيػ ػػنيـ  99صػ ػػحافية يعممػ ػػف بمؤسسػ ػػات انعىميػ ػػة لمدكلػ ػػة ك 22صػ ػػحافية يعممػ ػػف
لحسابيف الخػاص كبالتػالي فػإف إجمػالي عػدد الصػحفيات فػي النطػاؽ الجغ ارفػي لمد ارسػة بمػث 119
صحافية كلككنو عدد ليس بكبير قامت الباح,ة بتطبيؽ الدراسة عميو مف خػىؿ اسػتمارة اوسػتبياف
المعدة لذلؾ.
كت ػػرم الباح ,ػػة ه ػػركرة اس ػػتعراض خص ػػائص ى ػػذا الع ػػدد م ػػف الص ػػحفيات كف ػػؽ المتغيػ ػرات
المتعمقػػة بالخصػػائص الديمكغرافيػػة ليػػف كلكػػكف اسػػتعراض ىػػذه الخصػػائص جػػاء هػػمف مجتمػػع
) (1محمد عبدالحميد ،البحث العممي في الدراسات اإلعالمية ،القاىرة ،عالـ الكتب ،2000 ،ص.74
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الدراسة كالعينة اعتمػدت الباح,ػة عمػى استع ارهػان دكف تعميػؽ منيػا عمييػا بحكػـ أنيػا تكشػؼ أعػداد
كنسب فقط لتترؾ لكؿ مف يطمع عمييا فرصة لقراءتيا بالصكرة التي أرادتيا الباح,ة ليا كىي عمػى
النحك التالي:
جدكؿ رقـ ()1
جدكؿ يكهح تكزيع المبحك,ات حسب الفئات العمرية
العمر

التكرار

النسبة المئوية %

مف  20إلى أقؿ مف  25سنة

51

%42.90

مف  25إلى أقؿ مف  30سنة

47

%39.50

مف  30إلى أقؿ مف  35سنة

15

%12.60

مف  35سنة فما فكؽ

6

%5.00

اإلجمالي

119

%100

جدكؿ رقـ ()2
جدكؿ يكهح تكزيع المبحك,ات حسب الحالة اوجتماعية
الحالة االجتماعية

التكرار

النسبة المئوية %

عازبة

63

%52.09

متزكجة

44

%37.00

مطمقة

6

%5.00

أرممة

6

%5.00

اإلجمالي

119

%100

جدكؿ رقـ ()3
جدكؿ يكهح تكزيع المبحك,ات حسب المؤىؿ العممي
المؤىل العممي

التكرار

النسبة المئوية %

,انكم ما يعادلو

7

%5.90

جامعي

86

%72.30

فكؽ الجامعي

26

%21.80

اإلجمالي

119

%100
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جدكؿ رقـ ()4

جدكؿ يكهح تكزيع المبحك,ات حسب التخصص العممي
التخصص العممي

التكرار

النسبة المئوية %

انعىـ

83

%69.70

العمكـ اوجتماعية

24

%20.20

المغة العربية

9

%7.60

اندارة

3

%2.50

اإلجمالي

119

%100

جدكؿ رقـ ()5
جدكؿ يكهح تكزيع المبحك,ات حسب سنكات الخبرة
سنوات الخدمة

التكرار

النسبة المئوية%

مف  5إلى أقؿ مف  10سنكات

80

%67.2

مف  10إلى أقؿ مف  15سنة

20

%16.8

مف  15إلى أقؿ مف  20سنة

12

%10.1

مف  20سنة فما فكؽ

7

%5.9

اإلجمالي

119

%100

جدكؿ رقـ ()6

جدكؿ يكهح تكزيع المبحك,ات حسب المسمى الكظيفي
المسمى الوظيفي

التكرار

النسبة المئوية %

محررة صحفية

78

%66.5

مراسمة صحفية

14

%11.00

مدير تحرير

3

%2.4

مصكرة صحفية

10

%8.4

رئيس تحرير

2

%1.7

مخرجة صحفية

6

%5

مدققة لغكية

6

%5

اإلجمالي

119

%100
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جدكؿ رقـ ()7

جدكؿ يكهح تكزيع المبحك,ات حسب المؤسسة الصحافية
المؤسسة الصحافية

التكرار

النسبة %

صحيفة برنيؽ

18

%15.1

صحيفة برنيؽ1

6

%5.0

صحيفة أخبار بنغازم

5

%4.2

صحيفة اليقيف

6

%5.0

صحيفة الحكاؿ

9

%7.5

مجمة رؤل

5

%4.2

مجمة المرأة

8

%6.7

ككالة النباء الميبية

20

%16.8

ىيأة دعـ كتشجيع الصحافة (بنغازم)

20

%16.8

22

%18.4

( )

صحافية حرة

جدكؿ ()8
جدكؿ يكهح تكزيع الصحفيات حسب الكيفية التي التحقف بيا بالعمؿ الصحفي
كيفية االلتحاق بالعمل الصحفي

التكرار

النسبة%

عف طريؽ القارب كالصدقاء

20

%16.80

عف طريؽ إعىنات المؤسسة الصحفية

7

%5.88

عف طريؽ شيادتي المتخصصة

83

%69.70

عف طريؽ رغبتي الشخصية

9

%7.60

اإلجمالي

()119

%100

(  )يقصد بالصحافية الحرة في ىػذه الد ارسػة ىػي الصػحافية التػي و تعمػؿ بمؤسسػة صػحافية بشػكؿ رسػمي سػكاء
كانت مؤسسة عممو أك مؤسسة خاصة.
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 10.1أداة جمع البيانات:
بناء عمى طبيعة البيانات المراد جمعيا ،كعمى المنيج المتبع في البحث ،كجدت الباح,ة أف
ن
الداة الك,ر مىئمة لجمع البيانات المطمكبة في ىذه الدراسة ىي اسػتمارة اوسػتبياف ،إهػافة إلػى
صػػعكبة الحصػػكؿ عمػػى معمكمػػات عػػف طريػػؽ الدكات الخػػرل ،كػػذلؾ اعتمػػدت الباح,ػػة المقابمػػة
الشخصية ،عمية فقد قامت الباح,ة بتصميـ استمارة اوستبياف لمدراسة معتمدة في ذلؾ عمى دراسة
الدبيػات التػي تهػمنيا انطػار النظػرم ليػذه الد ارسػة ،كعمػى مطالعػات الد ارسػات السػابقة المرشػػدة
في ىذا المجاؿ.
كتتككف أدكات جمع المعمكمات مف اآلتي:
.1

استمارة االستبيان:
قامػػت الباح,ػػة بػػاوطىع عمػػى عػػدد و بػػاس بػػو مػػف البحػػاث كالد ارسػػات السػػابقة المحميػػة

كالعربية كحتى الجنبية كالمجىت العممية ذات الصػمة بمكهػكع الد ارسػة كمػف ,ػـ تصػميـ اسػتمارة
استبياف لجمع البيانات كالمعمكمات مف الصحفيات لمكصكؿ إلى نتائج مكهكعية ككزعت استمارة
اوسػػتبياف لمعظػػـ المبحك,ػػات بشػػكؿ شخصػػي لغػػرض شػػرح كتفسػػير أم غمػػكض قػػد يحتػػاج إلػػى
تكهػػيح عػػف السػػئمة المحػػددة باوسػػتمارة كتػػـ إعػػداد اسػػتمارة اوسػػتبياف فػػي تصػػميميا عمػػى كافػػة
المحاكر المتعمقة بمشكمة الدراسة كأىميتيا كأىدافيا كتسػاؤوتيا كتػـ تكزيػع اسػتمارة اوسػتبياف عمػى
المبحك,ػػات بػػدان مػػف يػػكـ ال,ى,ػػاء  2017/8/29إلػػى الحػػد  2017/10 /29فػػي أمػػاكف أعمػػاليف
بمدينػػة بنغػػازم ،كتػػـ تكزيػػع اوسػػتمارات بشػػكؿ مباشػػر عمػػي المبحك,ػػات ككػػاف التكزيػػع بشػػكؿ شػػبو
يكمي ،استرد منيا ( )119استمارة استبياف.
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المسح المكتبي:

.2

قامت الباح,ػة بجمػع مػا تيسػر مػف م ارجػع كمصػادر كاوسػتفادة مػف الد ارسػات السػابقة التػي
تتعمؽ بمكهكع الدراسة كبما يغطي كافة فصكليا كمباح,يا.
المقابمة الشخصية:

.3

كىي تعد تفاعىن لفظيان يتـ بيف شخصيف في مكقع مكاجية حيث يحاكؿ أحدىما كىك القائـ
بالمقابم ػػة أف يش ػػير إل ػػى بع ػػض المعمكم ػػات أك التعبيػ ػرات ل ػػدل المبح ػػكث كالت ػػي ت ػػدكر ح ػػكؿ أ ارئ ػػو
كمعتقداتو(.)1
كعميػػو فقػػد أجػػرت الباح,ػػة بعػػض المقػػابىت مػػع صػػحفيات بمدينػػة بنغػػازم لمحصػػكؿ عمػػى
انطباعات كمعمكمات حيث كانت ىناؾ صعكبة في الحصكؿ عمييا مف خىؿ صحيفة اوستبياف.

إجراءات تصميم استمارة االستبيان:
فػػي هػػكء مشػػكمة الد ارسػػة كالمتم,مػػة فػػي الكشػػؼ عػػف معكقػػات الداء المينػػي لمصػػحفيات
الميبيػػات كهػػعت الباح,ػػة جممػػة مػػف المحػػاكر الرئيسػػية نعػػداد اوسػػتمارة كىػػي مقسػػمة عمػػى النحػػك
التالي:
المحور األول :المعوقات المينية وعالقتيا باألداء الميني لمصحفيات:
م ػػف حي ػػث السياس ػػات التحريري ػػة كطبيع ػػة العم ػػؿ كمص ػػادر المعمكم ػػات كالمعكق ػػات الميني ػػة
كتأ,ير المجاؿ الصحفي.
المحور الثاني :طبيعة الصحفيات وأثره عمى األداء الميني لمصحفيات:
مف حيث طبيعتيا كأكقات العمؿ كالبيئة اوجتماعية كالبيئة اوقتصادية كأخىقيات المينة.

) (1فػػكزم غ اربيػػو كآخػػركف ،أســاليب البحــث العممــي فــي العمــم االجتماعيــة واإلنســانية ،ط ،2دار كائػػؿ لمنشػػر
كالتكزيع ،2000 ،ص.16
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المحور الثالث :المعمومات وبيئة العمل وعالقتيا باألداء الميني لمصحفيات الميبيات:
مف حيث المعمكمات كالعمؿ الميػداني كبيئػة العمػؿ الماديػة كالصػحافية كتأ,يرىػا عمػى الداء
الميني لمصحفيات.

 11.1صدق أداة جمع البيانات:
تيدؼ ىػذه العمميػة إلػى التأكػد عمػى أف أداة القيػاس التػي تػـ اسػتخداميا ليػذه الد ارسػة تقػيس
فعميػا مػا ينبغػي قياسػو ،كليػذا الغػرض تػـ تصػميـ اسػتمارة اوسػتبياف بشػكميا الكؿ كعرهػت عمػى
ذكل اوختصاص نبداء مىحظاتيـ نكاجراء التعديىت ،كمػف ,ػـ عرهػت اسػتمارة اوسػتبياف عمػى
مجمكعة مف أعهاء ىيأة التدريس فػي كميػة انعػىـ جامعػة بنغػازم حػكؿ انتمػاء كتػرابط كػؿ فقػرة
لمبع ػػد ال ػػذم تقيس ػػو كحس ػػف ص ػػياغتيا ككه ػػكحيا ،مم ػػا أدل إل ػػى تع ػػديؿ بع ػػض العب ػػارات نكاع ػػادة
صياغة بعض الفقرات بشكؿ أفهؿ.
أوالً :قامػػت الباح,ػػة بػػإجراء الصػػدؽ الظػػاىرم مػػف خػػىؿ عػػرض اسػػتمارة اوسػػتبياف عمػػى مجمكعػػة مػػف
أسػاتذة انعػػىـ الكػػاديمييف فػػي مجػاؿ انعػػىـ كالصػحافة بجامعػػة بنغػػازم الػػذيف أشػػاركا بتعػػديؿ
بعض السئمة حتى تككف اوستمارة صالحة لقياس ما أعدت مف أجمػو .حيػث تػـ تسػميـ اسػتمارة
اوس ػػتبياف لممحكم ػػيف بت ػػاريخ  6م ػػارس  2017كت ػػـ اونتي ػػاء م ػػف إجػ ػراءات الص ػػدؽ الظ ػػاىرم
لىستمارة  16إبريؿ .)1(2017
ثانياً :الثبات :تـ إجراء اختبار قبمي لىستبياف عمى عينة مف الصحفيات قكاميػا ( )%10لمعرفػة
مػػدل كهػػكح السػػئمة كترتيبيػػا نكاعػػادة صػػياغة بعهػػيا كلمتأكػػد مػػف ,بػػات البيانػػات قامػػت
الباح,ػػة بإعػػادة اوختبػػار كمقارنػػة انجابػػات حيػػث بمػػث معامػػؿ ال,بػػات ( )%88كىػػي قيمػػة
عالية تشير إلى دقة ك,بات اوستمارة.
) (1المحكميف الممحؽ رقـ (.)1
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معادلة الصدق والثبات:
معادلة إلفا كركنباخ
2
k  s i 

1 

k  1 
si2 

حيث يرمز:
( )kعمي أنو عدد مفردات (السئمة)
( )k-1عدد مفردات اوختبار – 1
(

s 2i

 ) تبايف درجات كؿ مفردة مف مفردات

2
(  ( siالتبايف الكمي لمجمكع مفردات

2
k  s i 
43 
22.32 


1

1


0
.
879


43  1  157.64 
k  1 
si2 



Reliability Statistics
 N of Items

Cronbach's Alpha

 84

.879

ثالثاً :أساليب جمع البيانات:
استعانت الباح,ة بمتخصص إحصػائي

( )

لمقيػاـ بتحميػؿ بيانػات الد ارسػة كاسػتخىص النتػائج

كذلؾ مف خىؿ أسمكب المعالجة انحصائية.

( )أ .زدـ العبيدم.
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 12.1مجاالت الدراسة:
-

المجالين المكاني والزمني:
تـ الشركع في إنجاز ىػذه الد ارسػة مػع مطمػع العػاـ  2016كخػىؿ تمػؾ الفتػرة قامػت الباح,ػة

بتقسيـ فترة الدراسة إلى جانبيف:
الجانػػب النظػػرم كالمعرفػػي لمد ارسػػة اسػػتمر البحػػث فيػػو طػػكؿ فت ػرة شػػير مػػارس  2016إلػػى
شير مايك 2017م الجانب الميداني كبالنظر لعدـ تحديدنا لفترة معينة فإنو محدد بالكقت الذم تػـ
في ػ ػػو تكزي ػ ػػع اس ػ ػػتمارات اوس ػ ػػتبياف عم ػ ػػى المبحك ,ػ ػػات كالت ػ ػػي ب ػ ػػدأت ف ػ ػػي  2017 /8/29كانتي ػ ػػت
2017/10/29ـ ،أما المجاؿ المكاني (تـ اختيار مدينة بنغازم).

 13.1أساليب المعالجة اإلحصائية وتحميل البيانات:
لتحمي ػػؿ البيان ػػات كالمعمكم ػػات الت ػػي ت ػػـ تجميعي ػػا كتبكيبي ػػا ،كبع ػػد استش ػػارة محم ػػؿ إحص ػػائي
كمراجعة مجمكعة مف الدراسات السابقة التي اتبعت المناىج المتعددة كؿ حسػب المػنيج المناسػب
لعينػػة الد ارسػػة ،فقػػد اسػػتخدمت الباح,ػػة فػػي ىػػذه الد ارسػػة أسػػمكب انحصػػاء الكصػػفي الػػذم يخػػتص
بتحمي ػػؿ بيان ػػات المجتمػ ػػع كلق ػػد اسػػػتعانت الباح ,ػػة بجػػػداكؿ التكزيع ػػات التك ارري ػػة كالنس ػػب المئكيػػػة
بانهافة إلى بعض مقاييس النزعػة المركزيػة المتم,مػة فػي الكسػط الحسػابي المػرجح لمتعػرؼ عمػى
اتجػػاه المبحػػك,يف نحػػك مكهػػكع الد ارسػػة ،بانهػػافة إلػػى اونح ػراؼ المعيػػارم لمتعػػرؼ عمػػى تشػػتت
إجاباتيـ عف ذلؾ الكسط.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري لمدراسة
 1.2النظرية النسوية وعالقتيا باألداء الميني النسوي عامة والصحفي خاصة.
 2.2الجذور التاريخية لظيور النظرية النسوية.
 3.2الحركات النسوية.
 4.3التيارات الفكرية لمنظرية النسوية.
 5.2النظرية النسوية والعمل الصحفي.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري لمدراسة "النظرية النسوية"
أف دكر المػرأة لػػيس كليػػد السػػاعة كو كمػػا يػػدعي أصػػحاب اوتجاىػػات الحدي,ػػة بػػؿ أف دكرىػػا
جػػاء مصػػاحبا لكجػػكد البش ػرية لػػذلؾ رأت الباح,ػػة انػػو وبػػد مػػف إلقػػاء نظ ػرة عمػػى المكانػػة العظيمػػة
لمم ػرأة فػػي كػػؿ المجتمعػػات كعمػػى مػػر العصػػكر كػػذلؾ الشػػرح المفصػػؿ لمجػػذكر التاريخيػػة لمنظريػػة
النسػػكية بانهػػافة إل ػى اوتجاىػػات كالتيػػارات الفكريػػة لمنظريػػة كمبادئيػػا كافت ارهػػاتيا التػػي اسػػتندت
عمييػػا الباح,ػػة فػػي تكظيػػؼ النظريػػة فػػي ىػػذه الد ارسػػة مػػف خػػىؿ اسػػتخدامات النظريػػة فػػي المجػػاؿ
الصحفي.
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 1.2النظرية النسوية وعالقتيا باألداء الميني النسوي عامة والصحفي خاصة
المقدمة:
النظرية النسكية جاءت في الصؿ لتحديد مكانة المرأة كطبيعتيا فػي أدائيػا المينػي بشػكؿ
عاـ كفي مختمؼ المجاوت كمف بينيا المجاؿ انعىمي كبكجو الخصكص الصحفي عمى اعتبار
أف المج ػػاؿ انعىم ػػي م ػػف المج ػػاوت الت ػػي كان ػػة بداي ػػة المػ ػرأة في ػػو ص ػػعبة لمغاي ػػة نتيج ػػة لطبيعت ػػو
الميدانية كانخراطو فػي الكقػائع كالحػداث الخطػرة عمػى الػرغـ مػف أف المػرأة حظيػت عبػر العصػكر
المختمفػة بمكانػة مرمكقػة ،كاسػتطاعت فػي ك,يػر مػف المجتمعػات أف تكػكف مسػؤكلة فػي قكميػا ،بػػؿ
كممكة عمييـ ،كمف أم,مة ىذا بمقيس ممكة سبأ التي كانت ممكة قكميا ،كما كاف ليا مكانة مرمكقة
في الحهارة المصرية القديمة ،ككانت تممي قكانينيا كتصبح ىذه القكانيف نافدةن(.)1
فػػي العديػػد مػػف حهػػارات مػػا قبػػؿ التػػاريخ ،تكلػػت النسػػاء أدكار ,قافيػػة معينػػة .فػػي مجتمعػػات
الصػػيد كجمػػع ال,مػػار ،كفػػي التػػاريخ الحػػديث .تقميػػديا ،شػػاركت النسػػاء فػػي الميػػاـ المنزليػػة كرعايػػة
الطفاؿ .كمػرت المػرأة عبػر التػاريخ البشػرم بػالك,ير مػف الم ارحػؿ بػدءان مػف عصػر مػا قبػؿ التػاريخ
الكسػػطى فػػي أيكركبػػا
بالع ي
إلػى اختػراع الكتابػػة منػػذ  5.300سػػنة كالحهػػارات القديمػػة ،يمػ يػرك انر ي
صػػكر ي
كالجاىمية كانسىـ ،كالعصكر الحدي,ة كعصكر ما بعد الحدا,ة.
ككرميػػا كرفػػع مػػف قػػدرىا
جػػاء انسػػىـ رفػػع شػػأف المػرأة كأعػػىه ،ك,بػػت ليػػا حقكقيػػا جميعيػػاٌ ،
كسػػاكم بينيػػا كبػػيف الرجػػؿ فػػي الحقػػكؽ كالكاجبػػات كعنػػدما أنزلػػت الرسػػالة السػػماكية عمػػي سػػيدنا
محمد – صمي ا﵀ عميو كسمـ – أمره ا﵀ سػبحانو كتعػالي بػأف يكجييػا لكافػة البشػر بػدكف اسػت,ناء
فقػػد مػػنح انسػػىـ الم ػرأة الحقػػكؽ فػػي الحصػػكؿ عمػػي الرعايػػة كاوىتمػػاـ كالتعمػػيـ فقػػد جعػػؿ التعمػػيـ
فريهػػة عمػػي كػػؿ مسػػمـ كمسػػممة كابسػػط دليػػؿ عمػػي ذلػػؾ عنػػد قيػػاـ السػػيدة عائشػػة رهػػي ا﵀ عنيػػا
) (1عبدالمنعـ جبرم ،المرأة عبر التاريخ ،مطابع اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ ،2006 ،ص.193
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بركاية العديد مف الحاديث النبكية عف الرسكؿ – صمي ا﵀ عميو كسمـ – كمػا ظيػرت العديػد مػف
الميف لكؿ مرة امتينتيا المرأة فقد أصبحت السيدة ركفيدة أكؿ ممرهة في انسىـ(.)1
ػىـ كػػذلؾ ناص ػ انر لمم ػرأة فػػي كػػؿ أحكاليػػا كأعمارىػػا ،فقػػد كرميػػا انسػػىـ أيم ػان،
كمػػا جػػاء انسػ ي
ككرميا زكجان ،ككرميا طفمةن ،في الجاىمية كانكا يقتمكف البنات كىف أحياء ،كلما جاء انسىـ حث
ت﴾(.)2
ت * بًأ ِّ
عمى تحريـ ىكأٍد البنات ،فقاؿ عز كجؿ ى ن
ىم ىذ ٍن وب قيتًمى ٍ
كدةي يسئًمى ٍ
﴿كًا ىذا اٍل ىم ٍك يء ى
بؿ إف الرجؿ كاف إذا بشره أىمو و
ببنت اسكد كجييوي ،كقػد نيػى ا﵀ عػز كجػؿ عػف ذلػؾ فقػاؿ
ً
يـ * ىيتى ىػك ىارل ًم ىػف اٍلقىػ ٍػكًـ
ىح يػد يى ٍـ بً ٍ
سػبحانو كتعػالى فػي ى ن
﴿كًا ىذا يب ِّش ىػر أ ى
ػال ٍين,ىى ظىػؿ ىك ٍجييػوي يم ٍس ىػكدا ىك يى ىػك ىكظػ ه
ِّ ً ً ً
ً
كف أىـ ىي يدسُّوي ًفي التُّر ً
ً
كف﴾(.)3
اء ىما ىي ٍح يك يم ى
اب أ ىىو ىس ى
ى
م ٍف يسكء ىما يبش ىر بو أيىي ٍمس يكوي ىعمىى يى و ٍ
أصػػدرت عالمػػة اوجتمػػاع الفرنسػػية جكليػػت مػػانس كتابػػا بعنػكاف "القػرآف كالنسػػاء" خصصػػتو
لمحديث عف أكهاع المرأة في القرآف كمكقؼ النبي محمد صمى ا﵀ عميو كسمـ منيا كمعاممتو ليا
في الحياة اليكمية.
كحاكل ػػت م ػػانس الت ػػي س ػػبؽ كاف كرس ػػت الك,ي ػػر م ػػف كقتي ػػا لد ارس ػػة المجتمع ػػات انس ػػىمية
ككهع النساء داخميام متابعة كهػع المػرأة فػي المجتمػع العربػي مػا قبػؿ انسػىـ حتػى بػدء الػدعكة
انسىمية كانتشار انسىـ.
كأظيرت الكاتبة فػي كتابيػا الػذم أعػادت طباعتػو فػي  2012بعػد أف كػاف صػدر لكؿ مػرة
عاـ  1996أف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ كاف متعاطفا مع المرأة كلـ تعكس ممارساتو كتصرفاتو
العمميػة أم احتقػار ليػام بقػػدر مػا كانػت تمػػؾ التصػرفات تظيػر رقتػو كتسػػامحو إزاء المػرأةم كمػا ىػػك

) (1خه ػػر زكري ػػا ،الوضـــع االجتمـــاعي لممـــرأة العربيـــة ،الى ػػالي لمطباع ػػة كالنش ػػر كالتكزي ػػع ،دمش ػػؽ،1994 ،
ص.36

) (2القرآف الكريـ ،سكرة التككير ،اآليتيف (.)8-7
) (3القرآف الكريـ ،سكرية النمؿ ،اآليات( ،اآليات .)59-58
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الحػػاؿ مػػع زكجتػػو عائشػػةم كرأت الكاتبػػة أف زكجػػة النبػػي الكلػػى خديجػػة كانػػت تتسػػـ بانقػػداـ كقػػكة
الشخص ػػية كالذىني ػػة المتح ػػررةم كذك ػػرت ككال ػػة يكنايت ػػد ب ػػرس انترناش ػػيكناؿ نق ػػى ع ػػف الكاتب ػػة الت ػػي
أشارت إلى أف النبي لـ يمث طكاؿ دعكتو لمديف انسىمي مساىمة المرأة في الحياة العامػةم مشػيرة
إل ػػى أف النس ػػاء ك ػػف يس ػػاىمف ف ػػي النقاش ػػات ال ػػدائرة آن ػػذاؾ ح ػػكؿ انس ػػىـ كح ػػكؿ مكاه ػػيع أخ ػػرل
مختمفػػة .كذكػػرت جكليػػت مػػانس أف القػرآف يسػػاكم بػػيف النسػػاء كالرجػػاؿ (المؤمنػػات كالمػػؤمنيف) فػػي
نفس الدرجة فيما يخص ال,كاب كالعقاب(.)1
كمما سػبؽ يتهػح لنػا أف دكر المػرأة لػيس كليػد السػاعة كو كمػا يػدعي أصػحاب اوتجاىػات
الحدي,ة بؿ أف دكرىا جاء مصاحبا لكجكد البشرية عمى اعتبار أنيا الركف الساسي مف ركني ىذه
الحياة كمف ىذا المنطمؽ يمكننا القكؿ باف النظرية النسكية تعد مف أقدـ النظريات التي بنيت عمى
أسػػس كأصػػكؿ منطقيػػة ككاقعيػػة يمك ػػف تطبيقيػػا فظػػى عمػػى أنيػ ػا تختمػػؼ عػػف تنظيػػر اوتجاى ػػات
الجديدة في ىذا انطار.

 2.2الجذور التاريخية لظيور النظرية النسوية:
ظيػػر اوتجػػاه النسػػكم أكاخػػر العصػػر الحػػديث – الحػػد الزمنػػي ليػػذه الفت ػرة بػػدأ مػػف أكاخػػر
العصكر الكسطى ( 1500ميىدم)م كانتيت تقريبا كقت ال,كرة الفرنسية في  1789كبداية عصػر
ال,ػػكرات العصػػكر الحدي,ػػة بػػدأت فػػي ح ػكالي منتصػػؼ القػػرف ال,ػػامف عشػػر المػػيىدم; مػػف معالميػػا
التاريخيػ ػػة الممي ػ ػزة ال,ػ ػػكرة الفرنسػ ػػيةم ال,ػ ػػكرة المريكيػ ػػةم ال,ػ ػػكرة الصػ ػػناعية مػ ػػف 1880إلػ ػػى 1945
كالعصر الحالي .يعػرؼ بحركػة مػا بعػد الحدا,ػة كاوتجػاه النسػكم كىػك مػف اوتجاىػات التػي تػدرس
المػ ػرأة كتي ػػتـ بع ػػدـ المس ػػاكاة النكعي ػػة الت ػػي م ػػرت بت ػػاريخ طكي ػػؿ بداي ػػة م ػػف الق ػػرف ال ,ػػامف عش ػػر،
كاستمرت لمكقت الحالي ،حيث تطكر مف مجرد محاكوت لتغيير الصيث القانكنية إلى جيكد ممتدة
(1) http://www.almasry-alyoum.com/articl.
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في كؿ مجاوت الحياة ،فاوتجاه النسكم ىك رحمة مرت بمراحؿ متعػددة كبنقػاط تحػكؿ ىامػة عمػى
المستكيات العالميةم فقػد بػدأت المطالبػة بحقػكؽ المػرأة فػي الكويػات المتحػدة مػف خػىؿ معارهػات
فرديػػة عػػاـ  1776حيػػث قامػػت ,كرتػػاف فػػي المجتمػػع الغربػػي كىػػي ال,ػػكرة المريكيػػة عػػاـ 1779ـ
كال,ػػكرة الفرنسػػية عػػاـ 1789ـ بينمػػا لػػـ تظيػػر الحركػػة المنظمػػة الخاصػػة بحقػػكؽ الم ػرأة إو أكاخػػر
صيؼ  1848حينما دعكا لمناقشة أكهاع المرأة في المجتمع المريكي(.)1
كيمكف القكؿ أف النظرية مرت بتاريخ طكيؿ بداية مف القرف ال,امف عشر ،كاسػتمرت لمكقػت
الحالي ،حيث تطكر مف مجرد محاكوت لتغيير الصيث القانكنية إلى جيكد ممتدة في كؿ مجاوت
الحياة مصطمح النسكية  feminismطرح في عاـ  ،1860كتطكرت النظرية تاريخيا حسب عػدة
محركات أىميا التطكر اوجتماعي كال,قافي فخىؿ القرف التاسع عشر تميزت النسكية بالكفاح مف
اجؿ الحصكؿ عمى حؽ التصكيت البرلماني ,ـ طرح في ال,ى,ينات بقكة في أميركا بينما طرح في
أكركبا بعد الحرب العالمية ال,انية كازدىر في الستينات كالسبعينات في فرنسػا .قػاـ التنظػيـ الػدكلي
المعاصر عمى ىذا الساس ،فمبادئ المـ المتحدة عندما نشأت عاـ 1945ـ همنت في ك,يقتيا
رفض التمييز عمى أساس الجنس كتحقيؽ المساكاة التما,مية بالمفيكـ الغربي الذم يقكـ عمػى فكػرة
الصراع بيف الرجؿ كالمرأة مف أجؿ الحقكؽ التي يسيطر عمييا الرجؿ(.)2
تكج ػػد العدي ػػد م ػػف النظري ػػات النس ػػكية المختمف ػػة الت ػػي حاكل ػػت أف ترص ػػد مظ ػػاىر التفاكت ػػات
المختمفػػة بػػيف الرجػػؿ كالم ػرأة فػػي المجتمعػػات البش ػرية ،كبشػػكؿ خػػاص أكهػػاع الم ػرأة فػػي الغػػرب.
كالىفػػت لمنظػػر أف معظػػـ ىػػذه النظريػػات ظيػػرت فػػي العػػالـ الغربػػي منػػذ ال,ػػكرة الصػػناعية كحتػػى
اآلف؛ بمعنػػى آخػػر فػػإف ىػػذه النظريػػات ارتبطػػت بالسػػاس بالسػػياقات الغربيػػة كدرجػػة التطػػكر الػػذم

) (1عبدالمنعـ جبرمم مرجع سابؽ ،ص.95
) (2عبدالمنعـ جبرم ،المرجع سابؽ ،ص .78
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كصػػمت إليػػو مجتمعاتيػػا .كتتسػػـ ىػػذه النظريػػات بشػػكؿ عػػاـ بمحاكلػػة تشػػخيص أكجػػو التفػػاكت التػػي
تكاجو المرأة كبشكؿ خاص في مجاؿ العمػؿ رغػـ الفػرص اليائمػة التػي حصػمت عمييػا فػي مختمػؼ
المجاوت بما في ذلؾ بعض المجاوت التي لـ يكف مف المتصكر أف تمتحؽ بيا .كما تيػدؼ إليػو
ىذه النظريات ىك التركيز عمى أكهاع المرأة كجعميا في المقدمة مف المشكىت اوجتماعية التي
تكاجيي ػ ػػا المجتمع ػ ػػات البشػػ ػرية بحي ػ ػػث و ي ػ ػػتـ التعام ػ ػػؿ معي ػ ػػا كقه ػ ػػية فرعي ػ ػػة ه ػ ػػمف النظري ػ ػػات
اوجتماعي ػػة ،الم ػػر ال ػػذم يجعمي ػػا تكتس ػػب اوىتم ػػاـ ال ػػذم يمي ػػؽ بمكان ػػة المػ ػرأة ف ػػي المجتمع ػػات
اننسانية .كىنػاؾ فػارؽ كبيػر بػيف النظريػات النسػكية القديمػة التػي كانػت تتعامػؿ مػع قهػايا المػرأة
كعنصػػر كحيػػد كبػػيف النظريػػات الحدي,ػػة التػػي تعاممػػت مػػع ىػػذا النػػكع مػػف القهػػايا كعمميػػات يمشػ ٌكمة
اجتماعيا تنطكم عمى العديد مف العناصر كالقهايا المجتمعية الخرل(.)1
كقد تحركت النسكية عبر مكجتيف مف القرف ال,امف عشر كحتى عقد العشرينيات مػف القػرف
العشػريف كمػػف عقػػد السػػتينيات حتػػى عقػػد ال,مانينيػػات مػػف القػػرف العشػريف كمػػف خػػىؿ ىػػذا التحػػرؾ
سػػرل التيػػار النسػػكم فػػي عػػدة مجػػىت كالمجػػاؿ السياسػػي كاوقتصػػادم كاوجتمػػاعي كانعىمػػي
كتركيجيػا مػف خػىؿ المػؤتمرات المميػػة التػي تنعقػد بػيف الفينػة كالخػرل فػي القهػايا اوجتماعيػػةم
تغيػر تػكافر فػرص العمػؿ مػف الكظػائؼ فػي المصػانع
مع حدكث تغيػرات فػي سػكؽ العمػؿ لمنسػاءٌ ،
كالجيد العهمي فقط إلى كظػائؼ مكتبيػة ،كارتفعػت مشػاركة المػرأة فػي القػكل العاممػة فػي الكويػات
المتحدة مف  ٪6في سنة  1900إلى  ٪23في عاـ  .1923أدت ىذه التغيرات في القكل العاممة

) (1ليمي عبدالكىابم مرجع سابؽ ،ص.57
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إلػػى تغي ػرات فػػي مكاقػػؼ النسػػاء فػػي العمػػؿ كالمجتمػػع كتػػدعك حركػػات المجتمػػع المػػدني إلػػى تكػػافؤ
الفرص لكى الجنسيف كالمساكاة في الحقكؽ(.)1
كيػػذكر مص ػػطفى عبػػد الجػ ػكاد أف فػػي فتػ ػرة الس ػػتينات مػػف الق ػػرف الماهػػي دب النش ػػاط ف ػػي
الحركػػة النسػػكية كقػػد كانػػت ىنػػاؾ ,ى,ػػة عكامػػؿ أسػػيمت فػػي كجػػكد المكجػػة الجديػػدة لنشػػاط الحركػػة
النسائية كىي :المناخ العاـ لمفكر النقدم الذم ميز تمؾ الفترة ،كغهػب القيػادات النسػائية النشػطة
الىتي احتشدف لتأييد الحركات المناكئة لمحرب كحركة حقكؽ المدنية كالحركات الطىبية كمعايشة
النسػػاء لمتعصػػب كالتفرقػػة مػػع دخػػكليف بأعػػداد كبي ػرة إلػػى مجػػالي العمػػؿ المػػأجكر كالتعمػػيـ العػػالي،
كليذه السباب اسػتمرت الحركػة النسػائية الجديػدة فػي اوتسػاع خػىؿ السػبعينات كحتػى ال,مانينػات
يهػػاؼ إلػػى ذلػػؾ أف الحركػػات النشػػطة بكاسػػطة النسػػاء كمػػف أجميػػف أصػػبحت فػػي ىػػذه السػػنكات
ظاىرة دكلية(.)2

 3.2الحركات النسوية:
عم ػػى ال ػػرغـ م ػػف تب ػػايف اوتجاى ػػات النس ػػكية فيم ػػا يتعم ػػؽ بتحمي ػػؿ كه ػػع كمكان ػػة المػ ػرأة ف ػػي
المجتمع ،كدرجة التركيز عمى عىقات كقهػايا النػكع ،إو أف تمػؾ اوتجاىػات تشػترؾ جميعيػا فػي
اوىتمػػاـ بقهػػايا عػػدـ المسػػاكاة فػػي القػػكة فيمػػا يتعمػػؽ بعىقػػات النػػكع ،كأف ىػػذا التميػػز يرجػػع إلػػى
البناء اوجتماعي كالمؤسسي كال,قافي الكبر الذم يمنح الرجػاؿ السػمطة كالقػكة كالمكانػة ،فػي حػيف
تحػػرـ الم ػرأة ك,يػػر مػػف الحقػػكؽ فػػي المجتمػػع كيمكػػف اعتبػػار أف الحركػػات النسػػكية تمح ػكرت لغايػػة

) (1غادة عمي مكسى ،حقكؽ المرأة في خطاب المؤسسات النسػكية العربيػة :نمػاذج مػف مؤسسػات رسػمية أىميػة،
ورقــة مقدمــة إلــى نــدوة" حقػػكؽ اننسػػاف فػػي الخطػػاب السياسػػي كالحقػػكقي المعاص ػر فػػي الػػدكؿ العربيػػة،2008 ،

قطر.

) (2مصطفى خمؼ عبدالجكادم نظرية عمم االجتماع المعاصرم عماف دار الميسرةم 2009م ص.356
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السػ ػػبعينيات حػ ػػكؿ ,ى,ػ ػػة تيػ ػػارات رئيسػ ػػية :النسػ ػػكية انصػ ػػىحية الميبراليػ ػػة ،كالنسػ ػػكية الماركسػ ػػية،
كالنسكية الراديكالية.
.1

النسوية اإلصالحية الميبرالية:
نس ػػكية ليبرالي ػػة (باننجميزي ػػة )Liberal Feminism :اتج ػػاه كنظري ػػة نس ػػكية ب ػػدأت ف ػػي

نياي ػػات الق ػػرف التاس ػػع عش ػػر كب ػػدايات الق ػػرف العشػ ػريف حي ػػث ينتس ػػب ى ػػذا التي ػػار إل ػػى خ ػػط ال ,ػػكرة
الفرنسػػية كامتداداتػػو الفكريػػة ،كيسػػتند إلػػى مبػػادئ المسػػاكاة كالحريػػة لممطالبػػة بحقػػكؽ المػرأة مسػػاكية
لحقكؽ الرجؿ فػي مختمػؼ مجػاوت الحيػاة السياسػية كاوجتماعيػة .كيعمػؿ المنتمػكف إليػو مػف أجػؿ
أف يػػكفر النظػػاـ القػػائـ نفػػس الفػػرص كالحقػػكؽ لمنسػػاء كالرجػػاؿ ،مػػف خػػىؿ التركيػػز عمػػى التربيػػة
كتغييػػر الق ػكانيف الممي ػزة بػػيف الجنسػػيف كىػػي تػػؤمف بػػأف حريػػة الفػػرد ىػػي القيمػػة الساسػػية لمحيػػاة،
كبالتالي تسعى النسػكيات الميبراليػات إلػى حصػكؿ النسػاء عمػى حػريتيف كحقػكقيف .كتركػز النسػكية
الميبراليػ ػػة بشػ ػػكؿ أساسػ ػػي عمػ ػػى مسػ ػػاكاة النػ ػػكع اوجتمػ ػػاعي ،كتيػ ػػتـ بقهػ ػػايا م,ػ ػػؿ :حقػ ػػكؽ النسػ ػػاء
السياسػػية ،كحػػؽ التصػػكيت ،كالتعمػػيـ كحصػػكؿ النسػػاء عمػػى فػػرص عمػػؿ م,ػػؿ تمػػؾ التػػي يحصػػؿ
عمييا الرجاؿ.
خػػىؿ نيايػػة تسػػعينيات القػػرف العشػريف ،عممػػت النسػػكيات الميبراليػػات فػػي الكويػػات المتحػػدة،
منح النساء حقيف في التصكيت .كمع أف النسكية الميبراليػة لػـ تمتفػت إلػى قهػايا النسػاء الممكنػات
أك أكلئؾ المنتميات إلى الطبقات العاممة ،إلى أف العديػد مػف النسػاء السػكد كالعػامىت شػاركف فػي
حركة حقكؽ النساء.
كفي سنة  1967أصدرت مؤسسة الجمعية الكطنية لمنسػاء ( National Organization
 for Women (NOWبرئاسة بيتي فريداف مي,اؽ حقكؽ النساء كالػذم جػاء فيػو :مطالبػة الييئػة
التشريعية المريكية لتقديـ تعديىت القانكف فيما يتعمؽ بالمساكاة كالتي ستقر بأنو و يمكف التمييز
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فػػي القػػانكف عمػػى أسػػاس الجػػنس فػػي أم مػػف الكويػػات.منح النسػػاء كالرجػػاؿ فػػرص عمػػؿ متسػػاكية.
تكلي القػانكف حمايػة حػؽ النسػاء فػي العػكدة إلػى العمػؿ بعػد الػكودة ،بػدكف فقػد عػىكة أقػدميتيف أك
أم عىكات أخرل ،كأف تدفع ليف مرتباتيف أ,ناء إجازة الكودة.إنشاء دكر رعاية الطفػؿ عمػى نفػس
السػػس القانكنيػػة التػػي ييبنػػى عمػػى أساسػػيا المكتبػػات كالمػػدارس العامػػة كالمتنزىػػات ،لتػػكفر خػػدمات
رعايػ ػػة الطفػ ػػاؿ ،م ػ ػف بعػ ػػد سػ ػػف الرهػ ػػاعة كحتػ ػػى البمػ ػػكغ ،لكػ ػػؿ المكاطنػ ػػات بػ ػػاختىؼ مسػ ػػتكاىف
اوجتمػػاعي .أف يػػنص القػػانكف عمػػى حػػؽ النسػػاء فػػي تمقػػي تعمػػيـ فػػي كػػؿ الم ارحػػؿ مسػػاكم لمرجػػؿ،
كالقهاء عمى كؿ أشكاؿ الفصػؿ القائمػة عمػى الجػنس .حػؽ حصػكؿ النسػاء الفقػراء عمػى عػىكات
السرة كعمى فرص تدريب ميني مساكية لمتي يحصؿ عمييا الرجاؿ(.)1
.2

النسوية الماركسية:
دكمػػا يحػػاكلكف السػػيطرة
إهػػافةن إلػػى التفسػػير الػػذم تقػػكـ عميػػو الحركػػة النسػػكية أف "الػػذككر" ن

أيهػػا كجيػػة نظػػر طبقيػػة تجػػاه المػػر ،حيػػث أف تيمػػيش
عمػػى كػػؿ شػػيء – فػػإف ىػػذا التيػػار يتبنػػى ن
المػ ػرأة ب ػػدأ ظي ػػكر الممكي ػػة الخاص ػػة ،كاش ػػتباؾ المػ ػرأة م ػػع الكاق ػػع الطبق ػػي س ػػيقكـ بقم ػػب النظم ػػة
الرأسمالية لمجتمع و طبقي يعتبر نسكيك ىػذا التيػار أف قمػع المػرأة كقيرىػا بػدآ مػع ظيػكر الممكيػة
الخاصػػة .فنقػػؿ الممكيػػة بػػانرث سػ ٌػبب مؤسسػػة لمعىقػػات غيػػر المتكازنػػة كتكزيع ػان لمميػػاـ كالعمػػاؿ
عمى أساس مف النكع .كقد شيدت الرأسمالية نظامػان لمعمػؿ يميػز مػا بػيف المجػاليف الخػاص كالعػاـ:
فممرجػػؿ العمػػؿ المنػػتج كالمػػدفكع ،كلممػرأة العمػػاؿ المنزليػػة المجانيػػة غيػػر المصػػنفة هػػمف اننتػػاج.
يػػرل أتبػػاع ىػػذا التيػػار أف إعػػادة انخػراط النسػػاء فػػي سػػكؽ العمػػؿ كمشػػاركتيف فػػي الصػراع الطبقػػي

) (1سػػارة جامبػػؿ" ،النســوية ومــا بعــد النســوية" ،د ارسػػة كمعجػػـ لغػػكم ،ترجمػػة أحمػػد الشػػامي ،المشػػركع القػػكمي
لمترجمة ،المجمس العمى لم,قافة ،2002 ،ص .453
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سيؤدم إلى قمب النظاـ ال أرسػمالي نكا ازلػة الطبقػات .كلكػف اقتصػار تحمػيميـ عمػى البعػد الطبقػي بػدا
غير و
كاؼ لشرح أسباب التيميش كالتمييز هد المرأة(.)1
.3

النسوية الراديكالية:
يعتبر ىذا التيػار أك,ػر تيػارات النسػكية تعص نػبا لممػرأة ،حيػث يػرل أف المشػكمة فػي السػاس

ىي أف الرجاؿ يحاكلكف دائمان السيطرة عمى كؿ شػيء منػذ بدايػة التػاريخ ،كعمػى المػرأة أف تناهػؿ
مف أجؿ حقكقيا المنيكبة ،كقد تطكرت فكرة نهاؿ المرأة لػدل ىػذا التيػار حتػى اقتػراح أف تنفصػؿ
خاصا ،باعتبار أف المرأة في حالة عداء دائـ مػع
مجتمعا
تماما عف مجتمع "الذككر" كتقيـ
ن
ن
النساء ن
الرجؿ كما ييدؼ ىذا التيار إلػى التعػكيض عػف بعػض النػكاقص فػي النسػكية الميبراليػة كالماركسػية
مػػف خػػىؿ التأكيػػد عمػػى الطػػابع العػػاـ كالعػػابر لممنػػاطؽ كال,قافػػات ،المسػػتقؿ عػػف الطبقػػات ،لمتمييػػز
هػ ػػد النسػ ػػاء .ىػ ػػذا التمييػ ػػز هػ ػػد النسػ ػػاء كالسػ ػػيطرة عمػ ػػييف التػ ػػي تنسػ ػػحب عمػ ػػى ميػ ػػاديف الحيػ ػػاة
اوجتماعيػػة كالسياسػػية كاوقتصػػادية كالجنسػػية ،كتخمػػؽ نظػػاـ تنمػػيط لمجنسػػيف مػػف خػػىؿ ,قػػافتيف:
كاحدة ذككرية مسيطرة كأخرل نسائية مسيطر عمييا كانطىقػان مػف عمػؿ ىػذا التيػار ،كلػدت مػذاىب
فكريػػة كنقدي ػػة أه ػػاؼ ك ػػؿ منيػػا نػ ػكاحي جدي ػػدة إل ػػى التحميػػؿ الس ػػيككلكجي كفي ػػـ الحال ػػة النس ػػكية.
كتأسس مذىب متمحكر حكؿ التفكير في مفيكـ اوختىؼ(.)2

 4.2التيارات الفكرية لمنظرية النسوية:
تعتبر "دكر,ي سميث" ( )Dorothy Smithىي المؤسسة الكلى ليذا اوتجاه كىػي نظريػة
"اوتجػػاه النسػػائي" أك النسػػكية حيػػث اعتبػػرت سػػميث أف فػػي العػػالـ مػػف حكلنػػا أف ػراد يحتمػػكف دائم ػان
مكانػػة دكنيػػة بالنسػػبة لكخػريف كالنسػػاء كالفقػراء كالسػػكد كغيػػرىـ ،كركػػزت فػػي د ارسػػتيا عمػػى أسػػباب

) (1مصطفى خمؼ عبدالجكادم مرجع سابؽم ص.233
) (2سارة جامبؿم المرجع السابؽ ،ص.460
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دكنيػػة الم ػرأة فػػي معظػػـ المجتمعػػات قيام ػان بالرجػػؿ فػػرغـ مسػػاىمات الم ػرأة المتعػػددة لخدمػػة أس ػرتيا
كمجتمعيػػا و تكػػاد تكػػكف محركمػػة مػػف المشػػاركة فػػي اتخػػاذ القػ اررات التػػي تمػػس حياتيػػا كمسػػتقبميا
كمكاطنة فى زالت فرص العمؿ مكحدة أماميا في ك,يػر مػف المجػاوت كأرجعػت "سػميث" ذلػؾ إلػى
السمطة البكية السائدة في معظـ المجتمعات التي تدمج الرجؿ في الحياة العامة كتدمج المرأة في
الشؤكف المنزلية كأكدت "سميث" أف دكنية المرأة ترجع لعكامؿ اجتماعية مف صنع المجتمع(.)1
كتعرؼ النظرية النسكية أنيا اوعتراؼ بأف لممرأة حقكؽ كفرص مساكية لمرجػؿ فػي مختمػؼ
مسػػتكيات الحيػػاة العمميػػة كالعمميػػة كىػػي النظريػػة التػػي تنػػادم بمسػػاكاة الجنسػػيف سياسػػيان كاقتصػػاديان
كاجتماعيان كتسعى بدكرىا إلى إزالة التمييز الذم تعاني منو المرأة في كؿ المجتمعات(.)2

-

تيارات فكرية لمنظرية النسوية:
تتم,ؿ في:

أكون :النسكية التجريبية.
,انيان :كجية النظر النسكية.
,ال,ان :النسكية بعد الحدا,ة.
أوالً :النسوية التجريبية:
ظيػػرت التجريبيػػة النسػػكية مػػف نقػػد نسػػكل أعطػػى اونتبػػاه إلػػى تحيػػز الػػذككر فػػي الممارسػػات
انيجابية لمعمكـ .حػدد البػاح,كف كيػؼ أف القيػاس الكمػي كالمكهػكعية ىمػا جػانبيف مػف الكهػعية،
قػػد تػػـ اعتبارىمػػا "المعيػػار الػػذىبي" لبحػػاث العمػػكـ اوجتماعيػػة كالسياسػػية .يحػػتفظ القيػػاس الكمػػي
كعىقاتػػو السياسػػية بمفػػاىيـ المكهػػكعية كبييمنػػة منيجيػػة كتفهػػيؿ فػػي المقػػاـ الكؿ فػػي الكويػػات

) (1صابر حارص ،عزة عبدالعزيز ،مرجع سابؽ ،ص.33
) (2يزيؿ حممي ،النساء نصف العالم ،منشكرات عكيدات لبناف ،ط1998 ،1ـ ،ص.76
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المتحػػدة .مػػف خػػىؿ كيفيػػة ميػػؿ سػػمطات التمكيػػؿ إلػػى إعطػػاء الكلكيػػة لمبحػػكث الكميػػة مػػع الطػػر
الكهعية .يؤمف التجريبيات مف النسػاء بمفيػكـ الكهػعية .أف جميػع المعػارؼ يمكػف فيميػا بشػكؿ
مكهكعي كيمكف الكصكؿ إلييا مف خىؿ البحث التجريبي.
كىػػك اوتجػػاه الػػذم يبحػػث عػػف دكر الم ػرأة فػػي ميػػداف العىقػػات العامػػة الدكليػػة كالسياسػػية
كتؤكػد الباح,ػة ( )Monotheia Enloمن,يػا أنمػك" أف النسػاء مكجػكدات فػي العىقػات الدكليػة مػف
خػىؿ عمميػف فػػي المؤسسػات السياسػػية كزكجػات لمدبمكماسػػييف ككمشػرفات عمػػى التبػادؿ السػػياحي
الدكلي ككسكرتيرات كىف مساىمات فػي إدارة التعػاكف الػدكلي كبنػاء مسػارات السػمـ العػالمي كبػذلؾ
مع تنامي دكر المرأة في المجاؿ السياسي(.)1
ثانياً :وجية النظر النسوية:
يعتبػػر المنظػػركف كالمنظ ػرات فػػي ىػػذا التيػػار أف النػػاس فػػي مكاهػػع الخهػػكع اوجتمػػاعي
كالمقصكد ىنا ىك خهكع المرأة لسمطة فكقية سكءا مف الخركج أك مف النظاـ البكم حيث يحاكؿ
ىػػذا اوتجػػاه معرفػػة أسػػباب سػػيطرة الرجػػاؿ عمػػى مجمػػؿ نشػػاطاتو خاصػػة السياسػػية عمػػى المسػػتكل
الخػػارجي أم إمكانيػػة بنػػاء نمػػاذج تحميميػػة قػػادرة عمػػى إعطػػاء تفسػػير بػػديؿ حػػكؿ السياسػػة العالميػػة
التي تيمش دكر المرأة في السياسة الدكلية .كمحاكلػة تطػكير تصػكرات مختمفػة كمتنكعػة أك,ػر دقػة
حػػكؿ كيفيػػة عمػػؿ كسػػير العػػالـ كقكاعػػده .أم إمكانيػػة بنػػاء نمػػاذج مفيكميػػو تحميميػػة نسػػكية قػػادرة
إعطػػاء تفسػػير أك فيػػـ بػػديؿ حػػكؿ السياسػػة العالميػػة التػػي تيمػػش دكر المػرأة فػػي السياسػػة الدكليػػة.
كتسعى المنظرات المتبنيات لكحدة النظر النسكية إلى تفكيؾ كتحطيـ مركز حقؿ العىقات الدكليػة
كتفكيض أسسو(.)2

) (1مصطفى خمؼ عبدالجكادم مرجع سابؽم ص.132
) (2مصطفي خمؼ عبدالجكادم مرجع سابؽ ،ص.187
41

ثالثاً :النسوية بعد الحداثة:
ينطمػػؽ ىػػذا اوتجػػاه مػػف فكػرة رفػػض تقسػػيـ ذكػػر  -أن,ػػى (رجػػؿ  -امػرأة) كىػػذا ىػػك المكقػػؼ
الك,ر راديكالية في النظرية النسكية ،كتعتبر النسكية رفهيا ليذا التقسيـ ككنو مصطنعا ،كييدؼ
بشػػكؿ مقصػػكد إلػػى تك ػريس عىقػػات متكافئػػة كمنػػو اوسػػتمرار فػػي الكهػػع كالحفػػاظ عمػػى فيػػـ أك
تصكر ذكرم لمعالـ بحيث رفض ىذا التيار اوعتراؼ بالتفرقة بيف رجؿ كامرأة في مختمؼ جكانػب
الحياة ،كما رفهكا فكرة أف الذكر أم الرجػؿ ىػك الػذم يسػتطيع صػناعة الحيػاة السياسػية فقػط كأف
الم ػرأة عػػاجزة عػػف ذلػػؾ مػػف خػػىؿ مىحظػػتيـ لمتصػػنيفات التػػي تصػػفي الطػػابع الػػذككرم عمػػى أم
د ارس ػػة أك تحمي ػػؿ ف ػػي العىق ػػات الدكليػ ػة .ككج ػػدكا أني ػػـ اختص ػػركا جميع ػػا – رج ػػاو كنس ػػاءا  -ف ػػي
أصػػناؼ مناسػػبة جػػدا كرجػػاؿ الدكلػػة كلػػيس نسػػاء الدكلػػة ،صػػناع الق ػرار كلػػيس صػػانعات الق ػرار،
المحاربيف ،سجناء الحرب كىػي كميػا صػفات أك تطبيقػات ذكريػة و تبػرز إطىقػا الجػنس الن,ػكم،
ك أركا كذلؾ مف خىؿ التحاليؿ كاوفتراهات العممية أف النساء مكجػكدات داخػؿ حمقػة معزكلػة عػف
الحية الداخمية أ,ناء مباشرتيف نشاطات و عىقة ليا بميػاديف تخػص العىقػات الدكليػة ،كػالحرب،
صناعة القرار خىؿ الزمات كالتجارة الدكلية .كؿ ىذا كلد ليذه الفئة أم النساء شعك ار بالىتكػاف
كعدـ المساكاة ،كلذلؾ يجب القهاء عمى ىذه التفريقات التي تعتبر مجحفة في حقيف(.)1
كبػػالنظر لفػػركض النظريػػة النسػػكية سػػنجد أنػػو تطػػكر تاريخي ػان حسػػب عػػدة محركػػات أىميػػا
التطكر اوجتماعي كال,قافي في حركة المػرأة ذاتيػا كتفاعميػا فقػد ارتكػزت النظريػة فػي بػدايتيا عمػى

) (1المرجع سابؽم ص.208
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حركة تحرر المرأة كفكرة التم,يػؿ السياسػي لممػرأة انطىقػان مػف كػكف المػرأة إنسػانان م,ميػا م,ػؿ الرجػؿ
كلدييا نفس القدرات كاوىتمامات(.)1
كخىؿ البحث سعت الباح,ة إلى محاكلة التكصؿ لتصنيؼ النظريات المختمفة التي تناكلػت
المػرأة كالتػػي وبػػد كأف تكػػكف مممػػة بالطريقػػة التػػي تطػػكرت بيػػا النظريػػات النسػػكية منػػذ نشػػأتيا حتػػى
اآلف .كىي مسألة نحاكؿ القياـ بيا في ىػذه الد ارسػة بشػكؿ يجمػع بػيف العمػؽ كالتبسػيط فػي الكقػت
نفسػو كفػي ىػػذا السػياؽ يمكػػف تحديػد ,ى,ػة أطػػر نظريػة ىامػػة تشػمؿ العديػد مػػف النظريػات النسػػكية
تحت مظمتيا ىي:
.1

النظري ػػات النس ػػكية انص ػػىحية ،كى ػػي ترك ػػز بش ػػكؿ رئ ػػيس عم ػػى عم ػػؿ النس ػػاء ف ػػي السػ ػرة
كاوقتصاد ككؿ ،كمحاكلة التكصؿ لشكاؿ اوستغىؿ المختمفة التي تتعرض ليػا المػرأة فػي
سياقات العمؿ المختمفة ،كذلؾ مف أجؿ تحسيف ظركفيا كاورتقاء بأكهاعيا المعيشية.

.2

النظريػػات النسػػكية المقاكمػػة ،كىػػي تركػػز عمػػى العنػػؼ كالقيػػر الجنسػػي المكجػػو هػػد النسػػاء،
كعمى استخداـ خبػرات النسػاء بكصػفيا عنصػ ار مركزيػا بالنسػبة لممعرفػة كال,قافػة المجتمعيػة،
أم نقميا مف حيز التداكؿ النسائي لتم,ؿ عنص ار مجتمعيا ىاما يعيد تشػكيؿ المعرفػة العامػة
كال,قافات المختمفة المشكمة لبنية المجتمع.

.3

النظريػػات النسػػكية المتمػػردة كىػػي تركػػز عمػػى العمميػػات كالرمػػكز التػػي تؤسػػس كتحػػافظ عمػػى
نسػؽ النػكع ،فاوىتمػػاـ ىنػا ينصػػب عمػى مػػا تقكلػو المػرأة ذاتيػػا كمحاكلػة انعػػىء مػف شػػأنيا
مجتمعيا ،بحيث و تخهع لمخطاب الذككرم السائد كالمييمف(.)2

) (1أحمػ ػػد زكريػ ػػا أحمػ ػػد ،الممارســــة الصــــحفية واألداء الصــــحفيم ط1م القػ ػػاىرم دار الفجػ ػػر لمنشػ ػػر كالتكزيػ ػػع،
ص.115

) (2مصطفى خمؼ عبدالجكادم مرجع سابؽ ،ص.200-188
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-

االنتقادات التي وجيت لمنظرية النسوية:

.1

ىػػي بػػدايات نظريػػة فقػػط ،بػػؿ ىنػػاؾ مػػف و يعتبرىػػا نظريػػة بػػؿ اتجاىػػا فقػػط فػػي العىقػػات
الدكليػػة عمػػى اعتبػػار أف مبادئيػػا كانػػت مجػػرد انتقػػادات لمنظريػػات الرجاليػػة المييمنػػة خاصػػة
منيا الكاقعية.

.2

تعتبر النسكية حركة اجتماعية أك,ػر منيػا اتجاىػا أك نظريػة ،لنيػا ركػزت خاصػة فػي بدايػة
ظيكرىا عمى المطالبة بالحقكؽ اوجتماعية خاصة تيميشيا في المجتمع.

.3

النسكية كنظرية تعتبر لمم,الية منيا لمكاقعية بحيث تطرح بديى كلكف ليست ليػا القػدرة عمػى
التنبؤ.

.4

ىن ػػاؾ م ػػف النق ػػاد غي ػػر المتع ػػاطفيف م ػػف يج ػػادؿ ب ػػأف تكس ػػعة الجن ػػدة السياس ػػية و تقته ػػي
تصػػحيح النظريػػات القائمػػة لمسػػمكؾ أم أف البحػػث عػػف الم ػرأة و يغيػػر فػػي جػػكىر المفػػاىيـ
التقميديػػة بشػػكؿ محػػكرم كذلػػؾ يعػػكد بشػػكؿ رئيسػػي إلػػى نظريػػات الت ػرابط المبراليػػة الجديػػدة
لمتعاكف فػي الفكهػى فقػد تكػكف د ارسػات الجػنس (المػذكر كالمؤنػث) أحػدث ىػذا التحػكؿ فػي
النمكذج لكنيا لـ تكف ىي التي بدأتو(.)1
كتأصػػيى عمػػى كػػؿ مػػا سػػبؽ استع ارهػػو مػػف أصػػكؿ كاتجاىػػات فكريػػة ككنػػت النظريػػة فػػي

صػػكرىا المختمفػػة التػي ارتبطػػت بمجػػاوت العمػػـ المتعػػددة تػػـ اوتفػػاؽ عمػػى مجمكعػػة مػػف المككنػػات
كالمسائؿ التي تشكؿ النظرية بشكؿ عاـ كىي عمى النحك التالي:
أوال :مبادئ النظرية النسوية:
-

إف الدكر الذم تمعبو المرأة في جميع مناحي الحياة و يمكف تجاىمو.

) (1سارة جامبؿم مرجع سابؽ ص.423
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-

إف التعامػؿ مػػع المػرأة فػػي مختمػؼ المجتمعػػات يػرتبط بالتعػػاليـ اننسػانية فػػي الديػاف فهػػى
عف العراؼ كالتقاليد.

-

المرأة تشكؿ جزء حقيقي مف اليكية ال,قافية لممجتمع.

-

النسكية ىي كعي فكرم كمعرفي كحهارم.

-

مفيكـ الداء الميني في النظرية النسكية يتـ في نطاؽ الحرية التي تحترـ الغير(.)1

ثانيا :افتراضات النظرية النسوية:
.1

الداء الميني (العمؿ) لممرأة يرتبط بالفركؽ الفردية بينيا كبيف الرجؿ.

.2

دكر المرأة اقتصاديا يرتبط بقيمتيا ككنيا تم,ؿ نصؼ المجتمع.

.3

طبيعة الحياة تساكم بيف حؽ المرأة في المشاركة العممية في المناحي المختمفة.

.4

تغيير الصكرة النمطية لممرأة يرتبط بالتطكير الذاتي لدائيا.

.5

إدراؾ المرأة لدكرىا في بناء المجتمع يستند إلى ال,قافة السائدة بالمجتمع.

.6

نكع عمؿ المرأة كأدائيا يتحدد كفقا لطبيعتيا كمكانتيا في المجتمع(.)2

 5.2النظرية النسوية والعمل الصحفي:
الصػػحافة كفقػػا لمنظريػػة النسػػكية يمكػػف أف تم,ػػؿ مجػػاو خصػػبا لػػيس فقػػط فػػي مجػػاؿ الصػػكرة
المقدمػػة لمم ػرأة فػػي المهػػمكف لكػػف أيهػػا مػػف خػػىؿ د ارسػػة القػػائـ باوتصػػاؿ كد ارسػػة عىقػػة الم ػرأة
بكس ػػائؿ انع ػػىـ كمني ػػا الص ػػحافة سػ ػكاء كان ػػت قائم ػػا باوتص ػػاؿ أك مكه ػػكعا لتغطي ػػة كمعالج ػػة
صػػحفية أك جميػػك ار لػػو عىقػػة بالكسػػيمة أك أك,ػػر مػػف عنصػػر مػػف العناصػػر المقدمػػة باعتبػػار إف
) (1انظػػر إلػػى (خديجػػة العزيػػزمم السػػس الفمسػػفية لمفكػػر النسػػكم الغربػػيم ط1م دار بيسػػاف لمنشػػر لبنػػاف 2005م
ص( )74نكره فرج المساعدم النسكية فكرىا كاتجاىاتيام المجمة العربية لمعموم اإلنسانيةم الككيتم العػدد 71السػنة
ال,امنة عشر ص( )18-10احمد زكريا احمدم مرجع سابؽ ،ص.)114

) (2سارة جامبؿم مرجع سابؽ ،ص.167-162-130
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الصحؼ مؤسسة اجتماعية تتأ,ر بػالتراث ال,قػافي كاوجتمػاعي لم مجتمػع فالقػائـ باوتصػاؿ إنمػا
يم,ػؿ مزيجػا مػف الػذككر كاننػاث وسػيما أف الصػحافة فػػي فتػرة مػا كانػت حكػ ار عمػى الرجػاؿ حيػػث
تنبني النظرية النسكية عمى عدـ كجكد خصكصية أك اختىفػات عمػى أسػاس النػكع فػالمرأة كالرجػؿ
يم,ىف كيانا بشريا كاحدا سكاء في الكاجبات أك اوىتمامات(.)1
كيمكننا القكؿ أف المرأة تشكؿ تصك ار لدكر الذات في إبراز القيمة كىذا يدفعنا لتحميؿ الرابط
بػػيف مكانػػة المػرأة فػػي سػػكؽ العمػػؿ كحسػػف أدائيػػا كتحػػدم صػػعكبات العمػػؿ فػػي مختمػػؼ المجػػاوت
كعمى كجو الخصكص العمؿ الصحفيم لذلؾ تقع عمى الصحفيات مسؤكلية مينية في القياـ بعمؿ
مستمر كالتغمب عمى الصعكبات التي قد تكاجييفم فمينة الصحافة تختمؼ عف غيرىا مػف الميػف
الخرل المر الذم يتطمب مف المرأة القياـ بأخطر المياـ الصحفية فػي بػؤر التػكتر كاونتقػاؿ مػف
غػػرؼ الخبػػار كالمكاتػػب إلػػى ارض الميػػدافم كبالتػػالي تكسػػيع الػػدكر المينػػي لمصػػحفيات كالخػػركج
مف الدائرة النمطية التي تحصرىا فييا المؤسسات الصحفية (.)2
توظيف النظرية النسوية في العمل الصحفي بالنسبة لمصحفيات من خالل ىذه الدراسة:
أوالً :العامل المجتمعي:
أىـ الصػعكبات اوجتماعيػة كالشخصػية التػي تكاجػو انعىميػات كتػؤ,ر عمػى أدائيػف تتم,ػؿ
في تدني تقدير المجتمع ،كتعدد اولت ازمػات لمصػحفية (الػدكر المػزدكج) خاصػة إذا رافقػو عػدـ تفيػـ
مػػف قبػػؿ الس ػرة ،العػػادات كالتقاليػػد غيػػر المشػػجعة لعمػػؿ الم ػرأة حتػػى نكاف اقتهػػت الهػػركرة ذلػػؾ
ف ػػنحف نعم ػػـ أف كج ػػكد ج ػػك اجتم ػػاعي م ػػتفيـ لعم ػػؿ الص ػػحفية يعطيي ػػا ىامش ػػا كبيػ ػ ار م ػػف الحري ػػة،

) (1احمد زكريا احمدم مرجع سابؽم ص.131،137
) (2المرجع السابؽم ص.147-144
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كيساعدىا عمى انبداع كالتميز لكف إذا كانت ىناؾ مهايقات كمعيقػات اجتماعيػة فإنيػا تحػد مػف
حرية انعىمية كمف قكة العمؿ أيها(.)1
فػػالمحيط اوجتمػػاعي قػػد يػػؤدم دك انر ميم ػان فػػي تحفيػػز الم ػرأة كدفعيػػا نحػػك العمػػؿ ،فخركجيػػا
لمعمػػؿ كتحمميػػا لمسػػؤكلية المنػػزؿ بكػػؿ م ػا يحتاجػػو مػػف رعايػػة ،تربيػػة كحيػػاة زكجيػػة قػػد يػػؤدم إلػػى
زعزع ػػة الس ػػس التربكي ػػة كالخىقي ػػة عن ػػد البن ػػاء ك ػػذلؾ ازدي ػػاد المش ػػاكؿ الزكجي ػػة التنس ػػيؽ الجي ػػد
كالمتكامؿ بيف المنزؿ كالعمؿ كتتم,ؿ المعكقات اوجتماعية فيم عدـ كجكد قطػاع خػدمات متطػكر
لرعاية أبناء اليـ العاممة هعؼ التعاكف بيف الرجؿ كالمػرأة داخػؿ اليسػرةم هػعؼ اسػتيعاب بعػض
الرجاؿ لدكر المرأة في العمؿم معارهة بعض اليسر لمشاركة المرأة في العمؿ الصحفي.
حيث أف استمرار النظرة لممرأة كفؽ الرؤية التقميدية كىي نظرة عدد كبير مف أفراد المجتمػع
لمفيػػكـ النػػكع ب ػػأف الم ػرأة ع ػػاجزة مقارنػػة بالرج ػػؿ فػػي تحم ػػؿ عػػبء مس ػػؤكلية الق ػرار فاله ػػغكطات
السرية كاوجتماعية تؤ,ر سمبان عمى قدرة المرأة عمى العمؿ انعىمي كالصحفي فالمجتمع يرفض
حقيقة أف مينة الصحافة كالعمؿ انعىمي ليما خصكصية تحتـ عمى المرأة العمػؿ لسػاعات دكاـ
طكيمة أم بمعني أنو يريد مينة الصحافة ككظيفة ليا أكقات دكاـ محددة كمتطمبات عمؿ كاهػحة
كأم مينة أخرل كلكف الحقيقة ىي أف مينة الصحافة تفرض عمى الممتينػيف ليػا العمػؿ لسػاعات
عمػػؿ طكيمػػة كأحيان ػان لكقػػات متػػأخرة إلػػى جانػػب السػػفر ،كتحتػػاج مػػف العػػامميف بيػػا نسػػج عىقػػات
كالتكاصػػؿ خػػارج حػػدكد المكتػػب فػػي أمػػاكف عامػػة ،كو يػزاؿ مجتمعنػػا و يقبػػؿ أف تتحػػرؾ المػرأة بػػى
قيكد تخكض عىقاتيا المينية كمعاركيا دكف أف تستشعر القمؽ المجتمعي إزاء تحركاتيا(.)2

(1) http://www.ahewar.org.
) (2سػػمر حػػداديف ،صـــورة المـــرأة فـــي الصـــحافة األردنيـــة ،ط ،1دار عمػػاف لمنشػػر كالتكزيػػع ،2010 ،الردف،
ص.116
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إف العػػاممكف فػػي كسػػائؿ انعػػىـ بصػػفة عامػػة كفػػي الصػػحافة بصػػفة خاصػػة يعيشػػكف منػػاخ
يمتم ػ بهػػغكط التنػػافس الشػػديد كقػػد تكػػكف تمػػؾ الهػػغكط شخصػػية أك اجتماعي ػة يتصػػؿ بعهػػيا
بالظركؼ المحيطة بيـ كيتصؿ البعض اآلخر بنكعية عمؿ المؤسسة التي يعممكف بيا ،فالقائمكف
باوتصػػاؿ يعممػػكف فػػي نطػػاؽ إطػػار اجتمػػاعي يػػؤ,ر عمػػييـ كىػػـ يتػػأ,ركف بشػػدة بػػالقيكد التنظيميػػة
كبع ػػض أنم ػػاط الس ػػيطرة م ,ػػؿ ه ػػغكط سياس ػػة الناش ػػر كظ ػػركؼ حجػ ػرة الخب ػػار كظ ػػركؼ تتعم ػػؽ
بالصحفي كغيرىا ،كىػي تتم,ػؿ فػي مػدل الهػغكط التػي يفرهػيا كاقػع البنػاء البيركق ارطػي ،أم أف
تقييـ المحرر الذاتي لمخبار ك,ي انر ما و يككف لو دكر أساسي بينما تعتبر آراء صاحب العمؿ مف
المػػؤ,رات اليامػػة التػػي تمعػػب دك انر أساسػػيان فميسػػت طبيعػػة الخبػػار أك تأ,يرىػػا المتكقػػع أك معانييػػا
اوجتماعية ىي التي تجعؿ المحرر يختار مكاد معينة كلكف الهغكط الميكانيكية ىي التي يعػاني
منيػػا المحػػرر كىػػي التػػي تػػؤ,ر عمػػى اختيػػاره لممهػػمكف الػػذم يقدمػػو أمػػا بالنسػػبة لسياسػػة الناشػػر
كتطمعػػات الصػػحفييف فيػػي تػػتمخص فػػي أنػػو كػػؿ صػػحيفة سياسػػية معينػػة سػكاء اعترفػػت بيػػذا أـ لػػـ
تعترؼ كىذا يظير كاهحان في إبراز مكهكعات إخبارية نكاىماؿ غيرىا(.)1
كتقػػكؿ الص ػػحافية زين ػػب ش ػػاىيف فػػي ى ػػذا الص ػػدد (تظ ػػؿ فقػػط مش ػػكمة المؤسس ػػات الخدمي ػػة
المفترض أف تككف مساعدة لممرأة التي غيابيا يشكؿ عائقا كبي ار في كجو الصحافية كمػرأة عاممػة.
مػػ,ى الـ مػػف أبسػػط احتياجاتيػػا حهػػانة لطفاليػػا .خاصػػة أف عمميػػا فػػي معظػػـ الكقػػات غيػػر
منػػتظـ فػػي المسػػاء ككقػػت متػػأخر مػػف الميػػؿ أحيانػػا حسػػب متطمبػػات العمػػؿ الصػػحافي .إلػػى جانػػب

) (1جيياف أحمد رشتي ،مرجع سابؽ ،ص.337 ،332
47

غيػػاب الح ػكافز الماديػػة كالمعنكيػػة .كالمنػػاخ العػػاـ كانحسػػار مسػػاحة الحريػػات ممػػا يػػدفع الصػػحافي
لبذؿ جيد مهاعؼ نيصاؿ رسالتو كانفىت مف مقص الرقيب أك الصداـ بالسمطة(.)1
ثانياً :العامل المؤسسي:
لكػػؿ مؤسسػػة صػػحيفة تقاليػػدىا كسياسػػتيا الخاصػػة بيػػا التػػي تهػػعيا لنفسػػيا كتحكػػـ آليػػات
العمػػؿ لتحقيػػؽ أىػػدافيا ،كمػػف المسػػمـ بػػو أف العمػػؿ الصػػحفي ىػػك عمػػؿ حيػػكم كدينػػاميكي يتطمػػب
المبػػادرة كاوبتكػػار لكػػف الػػذم يحػػد مػػف ىػػذا النشػػاط ىػػك البيركقراطيػػة التػػي تصػػيب بعػػض رؤسػػاء
التحرير كتتم,ؿ في الصرامة كعدـ المركنة التي تتسـ بيػا البيركقراطيػة كمكاجيتيػا لىبتكػار ،كمػف
جية أخرل و يمكف التغاهي عف ىيمنة الرجػؿ عمػى المؤسسػات انعىميػة الصػحفية ممػا يػؤدل
إلى إقصاء العنصر النسػائي لصػالح الرجػؿ ىػذا إلػى جانػب أف المؤسسػات انعىميػة تتػذرع بعػدـ
تعييف النساء بالمناصب القيادية كرئاسػة التحريػر مػ,ىن بحجػة أف العمػؿ الصػحفي الفعمػي يبػدأ فػي
ساعات المساء كىك ما يصػعب عمػى النسػاء البقػاء فػي المؤسسػات لم,ػؿ ىػذا الكقػت متغػافميف أنػو
يمكف اتباع سياسػات عمػؿ صػديقة تسػيـ بتقػدير دكر المػرأة بػالمكاقع القياديػة فػنحف نعمػـ أف نظػاـ
الربط اولكتركني يتيح لممرأة متابعة الصفحات كالتكاصؿ مع أقساـ التحرير عبػر جيػاز الكمبيػكتر
مف منزليا(.)2
كف ػػي مقابم ػػة شخص ػػية م ػػع الص ػػحافية الميبي ػػة س ػػعاد الطرابمس ػػي أش ػػارت أف المعكق ػػات الت ػػي
كاجيتيا أ,ناء ممارسػة العمػؿ الصػحفي خػىؿ مسػيرتيا التػي تتجػاكز  25عػاـ تقػكؿ (حقيقػة كانػت
معكقات تخص سياسة التحريػر حيػث كػاف يمػارس نػكع مػف انقصػاء المقصػكد لممكهػكعات التػي
كنا نرسؿ بيا لمصحيفة في مدينة طرابمس ليتـ نشػرىا ككنػا نتفػاج بعػدـ النشػر لسػباب مجيكلػةم
) (1الصحافية زينب شاىيف مقابمة شخصية يكـ الحد المكافؽ  2018/7/29عمى تماـ الساعة العاشػرة صػباحا
بييأة دعـ كتشجيع الصحافة فرع بنغازم.

) (2سمر حداديف ،المرجع السابؽ ،ص.117
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كنػػت حينيػػا مسػػؤكلة عػػف صػػفحة القهػػايا اوجتماعيػػة كىنػػاؾ نػػكع آخػػر مػػف المعكقػػات التػػي أ,ػػرت
بشكؿ سػمبي عمػى أدائػي المينػي كىػي المعانػاة التػي صػادفتني مػع زمػىء العمػؿ مػف ناحيػة كهػع
أشخاص غير مناسبيف عمى انطىؽ ليذه المينػة أرل إف بيئػة العمػؿ كالتفػاىـ كاونسػجاـ كاحتػراـ
الصحفي لمينتو كلدكاتو مف أىـ مقكمات نجاح الصحفي(.)1
فعىقػػات العمػػؿ تخمػػؽ بعػػدان اجتماعيػان كتظيػػر أىميػػة ذلػػؾ فػػي أف كظيفتػػو بحػػد ذاتيػػا كظيفػػة
تنافسية بطبيعتيػا لمػا يسػعى إليػو فػي تحقيػؽ السػبؽ الصػحفي فىبػد مػف تكامػؿ الدكار فػي العمػؿ
فعمػػى الصػػحافي كالصػػحافي أف يعرف ػكا حقػػكقيـ كمػػف ,ػػـ الكاجبػػات المنكطػػة بيػػـ مػػف اجػػؿ تكامػػؿ
العمػػؿ كتحقيػػؽ المسػػاكاةم و تمييػػز بػػيف الصػػحفييف عمػػى أسػػاس النػػكع "الجػػنس" كأف يكػػكف المعيػػار
الكحيػػد لقبػػكؿ المتقػػدـ لمكظيفػػة ىػػك الكفػػاءة كأف تكػػكف ىنػػاؾ ,قػػة لػػدل القػػائميف عمػػى المؤسسػػات
الصػػحفية بقػػدرة الم ػرأة عمػػى انبػػداع فػػي كافػػة المجػػاوت بػػأف تػػدخؿ الصػػحافية فػػي كػػؿ المجػػاوت
الصػػعبة ،بمػػا فييػػا مكهػػكعات السياسػػة كعػػدـ اوقتصػػار عمػػى المػػكر التػػي تخصػػيا فحسػػب لف
انبػػداع كالتميػػز كخصكصػػية الداءم كاننتػػاج كالقػػدرة عمػػى صػػنع الػرأم العػػاـ عىمػػات فارقػػة تميػػز
المينييف في عالـ الصحافة مف الجنسيف طبعا(.)2
كىػذا يتكافػػؽ مػع رأم الصػػحافية الميبيػة الػػدكتكرة سػكينة بػػف عػامر فػػي مقابمػة شخصػػية التػػي
عانت مف سيطرة فئة معينة سكاء بسبب النكع اوجتماعي أك بسبب اونتماء السياسي كالجيكم أك
القبػػائمي عمػػى الكظػػائؼ الرئيسػػية كعمػػى المناصػػب كعػػدـ إتاحػػة الفرصػػة لمحصػػكؿ عمػػى المناصػػب
القيادية حيث تقكؿ (أنني لـ اشغؿ أم كظيفػة قياديػة طيمػة مسػيرتي الصػحفية منػذ  1982إو مػرة

) (1الصػػحافية سػػعاد الطرابمسػػي مقابمػػة شخصػػية يػػكـ او,نػػيف المكافػػؽ  2018/7/30عمػى تمػػاـ السػػاعة العاش ػرة
صباحا بييأة دعـ كتشجيع الصحافة فرع بنغازم.
) (2سمية كامؿ أبك ماهػي ،العوامل المـؤثرة عمـى األداء المينـي لمقـائم باالتصـال فـي تغطيـة قضـية االنقسـام
الفمسطيني ،الجامعة انسىمية ،غزة ،2015 ،ص.45
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كاح ػػدة لم ػػدة عشػ ػرة أش ػػير فق ػػط عن ػػدما كمف ػػت برئاس ػػة مجم ػػة البي ػػت ( )2010 - 2009كق ػػدمت
اسػػتقالتي كاعتػػذارم بعػػد مهػػايقات كصػػعكبات لػػـ تمكنػػي مػػف أداء ميمتػػي ك ػرئيس تحريػػر إذ و
يمكػػف أف أكػػكف رئػػيس تحريػػر ميمػػش مسػػمكب الق ػرارم كمقػػص الرقيػػب الػػذم كػػاف يطػػكؿ كػػؿ مػػا
اكتبو ،مما حجـ أفكارم ككتاباتي(.)1
كتػػرم الصػػحافية أسػػماء صػػيد فػػي مقابمػػة شخصػػية التمييػػز فػػي العمػػؿ بػػيف الرجػػاؿ كالنسػػاء
العػػامميف فػػي المؤسسػػات انعىميػػة كالصػػحفية ،كبالػػذات فػػي مجػػاوت الترقيػػة كالتػػدريب كالميمػػات
الخارجية كىػذا يعنػي عػدـ تكافػؽ القػكانيف المتخػذة لصػالح المػرأة مػع التطبيػؽ الفعمػي كالعممػي ليػا.
المر الذم يتطمب إيجاد نكع مف التكازف في عممية المساكاة بيف انعىمييف كانعىميات(.)2
ثالثاً :الصحفيات أنفسين:
و يمكف أف ننكر أف جزء ميمان مف المعكقات تتحمؿ مسؤكليتو الصحفية نفسػيا فيػي قبمػت
المساحة الممنكحة ليا في المجتمع كلـ تناهؿ لمحصكؿ عمػى المزيػد كفػي أحيػاف ك,يػرة لػـ تصػمد
أماـ التحديات فأحالت المينة إلى كظيفة تبدأ بساعة معنية كتنتيي بانتيػاء سػاعات الػدكاـ كتقطػع
صػػمتيا بالمينػػة حػػاؿ إغػػىؽ بػػاب البيػػت عمييػػا ،كىنػػاؾ مػػف ىػػف غيػػر ميتمػػات بتطػػكير قػػدراتيف
كعىقاتيف كطبيعة العماؿ التي يقمف بيا كىذا نابع مف نظرتيف لمعمؿ الصحفي ككظيفة(.)3
فمينػػة الصػػحافة كانعػػىـ عمكمػان حيػػث كجػػكد العديػػد مػػف القيػػكد المينيػػة التػػي تػػؤ,ر بصػػكرة
سػػمبية عمػػى الداء المينػػي لمصػػحفيات كالسياسػػات التحريريػػة تجػػاه قهػػايا الم ػرأة كتتعمػػؽ بسػػيطرة
الطػابع السػػمطكم الحػػادم الجانػػب عمػػى عىقػة القيػػادات الصػػحفية بػػالمحرريف كالمحػػررات كغيػػاب
) (1دكتػػكرة سػػكينة بػػف عػػامر عهػػك ىيئػػة تػػدرس بكميػػة انعػػىـ جامعػػة بنغػػازم أجريػػت المقابمػػة يػػكـ 10/15ـ
 2017الحد عمى تماـ الساعة  12ظي انر بمقر كمية انعىـ جامعة بنغازم.

) (2الصحفية أسماء صيد أجريت المقابمة يػكـ الحػد المكافػؽ  2018/7/29عمػى تمػاـ السػاعة العاشػرة صػباحا
بييأة دعـ كتشجيع الصحافة فرع بنغازم.

) (3سمر حداديف ،المرجع السابؽ ،ص.118
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عنصػػر المشػػاركة كالتشػػاكر ،كو شػػؾ أف ك ,ػرة الهػػغكط النفسػػية المينيػػة كعػػدـ التشػػجيع يصػػيب
الصػػحفيات بانحبػػاط كالسػػمبية ىػػذا مػػف جانػػب بيئػػة العمػػؿ أـ مػػف جانػػب البيئػػة الس ػرية فالعمػػؿ
الصػػحفي عمػػى الخػػص يتطمػػب قػػد انر مػػف التفػػرغ كالحركػػة ممػػا يتعػػارض مػػع المسػػؤكليات الس ػرية
لمصحفيات كالذم يعتبػر الرجػؿ معفػي عنيػا تمامػان داخػؿ المنػزؿ أمػا مػف جانػب المجتمػع فػى تػزاؿ
شػ ػرائح اجتماعي ػػة عدي ػػدة تنظ ػػر إل ػػى مين ػػة الص ػػحافة لممػ ػرأة غي ػػر وئق ػػة مم ػػا يخم ػػؽ صػ ػراع ب ػػيف
الصحفيات كمنظكمة القيـ اوجتماعية(.)1
كترم الصحافية أسماء صػيد فػي ىػذا الصػدد إف الصػحفيات يػكاجيف العديػد مػف المعكقػات
أكليا أنيا تكاجو إحباطات ك,يرة مف قبؿ زمىئيا في العمؿ بالدرجة الكلى كمف قبؿ بعض شرائح
المجتمػ ػػع التػ ػػي تفػ ػػرض عمييػ ػػا طبيعػ ػػة عمميػ ػػا الصػ ػػحفي التعام ػػؿ معيػ ػػا التػ ػػي تشػ ػػكؾ فػػػي قػ ػػدرات
نكامكانيات المرأة الصحفية كو ت,ؽ بقدرتيا عمى القياـ بيذه الميمة باعتبارىا مينة صعبة كشائكة،
كىذا يشكؿ بحد ذاتو انحباط الكبر لية صحافية.

) (1عكاطؼ عبدالرحمف ،الصحفيات واإلعالميات العربيات ،ص ،1دار العربي لمنشر ،2008 ،ص.7
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الفصل الثالث
اإلطار المعرفي لمدراسة
"المرأة والعمل الصحفي"

يتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ نشػػأة الصػػحافة بصػػفة عامػػة كالصػػحافة العربيػػة كالميبيػػة بصػػفة خاصػػة
كذلؾ أىمية الصحافة كاىـ رائداتيا في الكطف العربي كفي ليبيا ,ـ إلقاء الهكء عمى أىـ معكقات
الداء المين ػػي لمصػ ػػحفيات كالمعكقػ ػػات المينيػػػة كالمعكق ػػات اوجتماعي ػػة كق ػػيـ كمعػ ػػايير المجتمػ ػػع
كتأ,يراتيػا عمػػى العمػؿ الصػػحفي لممػرأة بانهػػافة إلػى إجمػاؿ المعكقػػات التػي تكاجييػػا الصػػحافيات
الميبيات في مدينة بنغازم مف خىؿ بعض تصريحاتيف في مقابىت شخصية.
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 1.3نشأة الصحافة:
تع ػػد الص ػػحؼ م ػػف أق ػػدـ كس ػػائؿ اوتص ػػاؿ كانع ػػىـ ف ػػي الع ػػالـ عم ػػى انط ػػىؽ فق ػػد س ػػبقت
منافستييا انذاعة كالتمفزيػكف بعػدة قػركف ،حيػث أف بدايػة ظيػكر الصػحؼ بشػكميا المعاصػر يعػكد
إلى عاـ 1454ـ عندما اخترعت الطباعة عف طريؽ صؼ الحركؼ كجاءت ال,كرة الصناعية مع
مطمع القرف العشريف بإنشاء المطبعة البخارية كمف ,ـ المطبعة الكيربائية مما سػاعد عمػى خفػض
تكاليؼ طباعة الصحؼ كزيادة عدد نسخيا كزيػادة أجػكر انعىنػات عمػى صػفحاتيا ممػا سػاعدىا
عمى اونتشار الكاسع كتحكليا إلى كسيمة اتصاؿ جماىيرية رخيصة ال,مف تكزع أعداد هخمة مف
النسخ ،حيث أنو لمصحؼ خصائص تميزىا عف سكاىا مف كسائؿ اوتصاؿ الخرل فالصحيفة و
يمكنيا نقؿ الخبار بتمؾ السرعة تنقميا الكسائؿ الخرل كلكنيا تقكـ بذلؾ بشػكؿ متميػز جعػؿ مػف
الصحيفة جزء و يتج أز مف حياة الفرد المتعمـ في كؿ أنحاء العالـ(.)1
أوالً :الصحافة بمعناىا العام والمادي واالصطالحي:
تعتبػػر الصػػحافة بمعناىػػا العػػاـ مينػػة التحػػرم كالبحػػث كمتابعػػة الحػػداث كمطػػاردة كمىحقػػة
مصػػادرىا كىػػي مينػػة المتاعػػب كىػػذه أك,ػػر الميػػف التصػػاقان بحيػػاة النػػاس كىػػي غػػذاء فكػػرم يػػكمي
لصنع الق اررات كتعتبر الكممػة المكتكبػة أك,ػر قػكة مػف الكممػة المسػمكعة فالكممػات و تكتػب التػاريخ
نكانما تصنعو الكممة المكتكبػة غيػرت كقمبػت مػكازيف ك,يػرة كىامػة بخاصػة عمػى الصػعيد السياسػي،
أما الصحافة بمفيكميا المادم فيػي تعنػي صػناعة نشػر الصػحؼ الدكريػة المطبكعػة كالكتابػة فييػا
كىي كسائر الصناعات تتككف مف معامؿ اننتاج كتحتاج إلى حشد مف العماؿ كالمكظفيف كرجاؿ
اندارة بانهافة إلى المكاد الخاـ كالكرؽ كآوت الطباعػة كالحبػر كأجيػزة الصػيانة التػي تعتبػر مػف

) (1محمد البخارم ،مبادئ الصحافة الدولية والتبادل اإلعالمي الدولي ،ط ،1دار الرائد لمنشر كالتكزيػع ،القػاىرة،
1997م ص ،6ص.8
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أىػػـ أسػػس صػػناعة الصػػحؼ حتػػى يمكننػػا القػػكؿ أنػػو ليسػػت ىنػػاؾ صػػحافة دكف طباعػػة ،المفيػػكـ
اوصػػطىحي لمصػػحافة يعػػرؼ الصػػحافة عمػػى أنيػػا فػػف تسػػجيؿ الكقػػائع اليكميػػة بدقػػة كانتظػػاـ مػػع
اوسػػتجابة لرغبػػات الػرأم العػػاـ كتكجياتيػػا كاوىتمػػاـ بالجماعػػات البشػرية كتناقػػؿ أخبارىػػا ككصػػؼ
نشاطيا كتسميتيا ،فالصحافة ىي مرآة تنعكس عمييا صكرة الجماعة كآرائيا كخكاطرىا(.)1
عرفت عف الشعكب الشرقية أنيـ أسبؽ المـ إلى الصحافة فقد أعتػرؼ المػؤرخ "ىبػركدتس"
أنػػو كانػػت فػػي مصػػر جريػػدة تسػػمي الػػبىط ككجػػد أيه ػان مقػػاوت كتبػػت عمػػى كرؽ البػػردم يعػػكد
تاريخيا إلى عيد الممؾ "تخنكميس ال,الث" مجمكعة منيا معركهػة حاليػان بمتحػؼ المػكفر الفرنسػي
كقيؿ أيهان أف الصػينييف ليػـ صػحؼ صػدرت ناطقػة بػأمـ الحككمػات لػذا و يجػكز اعتبارىػا بدايػة
لمصػػحافة الحقيقيػػة لف الصػػحافة بمػػا تحممػػو التسػػمية مػػف معنػػي ىػػي صػػحافة الػػكرؽ كالحبػػر ,ػػـ
الطباعة مف الناحية الشكمية كصحافة الخبر كالمقاؿ كالمكهكع الذم ييـ كافة النػاس مػف الناحيػة
التحريرية(.)2
كعمى الرغـ مف أف ألمانيا ىي الرائدة في اختراع آلة الطباعة اآلف أف البادرة الكلى حسب
ذكػر المػػؤرخيف كانػػت بمدينػػة البندقيػػة اويطاليػػة ،كبعػد أف بػػدأت الصػػحافة تسػػير سػػيرىا اوعتيػػادم
ظيػػرت الج ارئػػد اليكميػػة فػػي بريطانيػػا ,ػػـ تمتيػػا بقيػػة الػػدكؿ الكركبيػػة كىػػذا إف دؿ عمػػى شػػيء فإنمػػا
يدؿ عمى ال,راء الذم بدأت الصػحؼ تػنعـ بػو كالمػكاؿ الطائمػة التػي بػدأت بسػخاء عمػى أصػحابيا
فك,رت بذلؾ الصحؼ كالمجاوت كتباينت أىدافيا كأصبح ليا كزنان عالميان مرمكقان(.)3

) (1أديػػب مػػركة ،الصــحافة العربيــة نشــأتيا وتطورىــا ،ط ،1منشػػكرات دار كمكتبػػة الحيػػاة ،بيػػركت لبنػػاف1961،
ص ،16ص.17

) (2عبدالعزيز الصكيعي ،بدايات الصحافة الميبية  ،1922 -1966الدار الجماىيرية لمنشر كالتكزيع كانعػىـ،
ص ،1989 ،1ص.27

) (3عبدالعزيز الصكيعي ،المرجع السابؽ ،ص.22
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ارتبط ػػت نش ػػأة الص ػػحافة بنش ػػأة المطبع ػػة كالتف ػػت الحك ػػاـ بق ػػكة إل ػػى ى ػػذا اوختػ ػراع الخطي ػػر
كفره ػكا نكع ػان مػػف الرقابػػة عميػػو كمػػف ,ػػـ ,ػػارت لكؿ م ػرة فػػي تػػاريخ البش ػرية مشػػكمة تسػػمي حريػػة
الصػػحافة" غيػػر أف سػػطكة الحكػػاـ بالغػػت فػػي العقكبػػات عمػػى الصػػحفييف حتػػى كصػػمت إلػػى عقكبػػة
انعداـ(.)1
بدايػ ػػة الصػ ػػحافة فػ ػػي العػ ػػالـ كانػ ػػت بدايػ ػػة عصػ ػػيبة فإنشػ ػػاء صػ ػػحيفة فػ ػػي زمػ ػػف كانػ ػػت فيػ ػػو
انمكانيػػات المطبعيػػة غيػػر ناهػػجة كربمػػا انعػػدمت فػػي بعػػض الكقػػات ىػػي مػػف أصػػعب المػػكر
حيػػث عػػرؼ الػػكطف العربػػي الصػػحافة لكؿ م ػرة فػػي نيايػػة القػػرف ال,ػػامف عشػػر الم ػيىدم ككانػػت
مصر ىي الدكلة العربية الكلى في ىذا المجاؿ حيث صدرت فييا أكؿ صحيفة تصدر في العالـ
العربي كىي التي أصدرىا نابميكف بكنابرت عاـ  1798باسـ "ككرية دكيمجيت"(.)2
كظي ػػرت أكؿ ص ػػحيفة أكركبي ػػة ب ػػالمعني الص ػػحيح ف ػػي فرنس ػػا باس ػػـ "جازي ػػت" أص ػػدرىا -
,يكفرست ،سنة  1631لخدمة الممؾ لكيس الرابع عشر كتكالي إصدار الصحؼ بعػد ذلػؾ فػي كػؿ
مف انجمت ار كىكلندا كغيرىا(.)3
ثانياً :الصحافة في ليبيا:
ترجػػع بػػدايات الصػػحافة الميبيػػة إلػػى عػػاـ 1866ـ عنػػدما صػػدرت أكؿ صػػحيفة ليبيػػة كىػػي
"طػرابمس الغػػرب" كالتػي أنشػػئت فػػي العيػد الع,مػػاني ككانػت تنشػػر بػػالمغتيف العربيػة كالتركيػػة ،تػكالي
بعػػدىا صػػدكر العديػػد مػػف الصػػحؼ م,ػػؿ الفنػػكف كالترقػػي كالكشػػاؼ كغيرىػػا كذلػػؾ خػػىؿ الفت ػرة مػػف

) (1إس ػػماعيؿ إبػ ػ ارىيـ ،الصـــحافة النســـائية فـــي الـــوطن العربـــي ،ط ،1ال ػػدار الدكلي ػػة لمنش ػػر ،الق ػػاىرة،1996 ،
ص.11

) (2عبير شفيؽ الرحباني ،اإلعالم رسالة ومينة ،ط ،1الردف ،دار أسامة لمنشر ،2003 ،ص.207

) (3عبدالمطيؼ حمػزة ،قصة الصحافة العربية في مصر منذ نشأتيا وحتى القـرن العشـرين ،دار الفكػر العربػي،
ط ،1985 ،2القاىرة ،ص.18
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1908ـ إلى  1911كيم,ػؿ صػدكر ىػذه الصػحؼ نقمػة ىامػة كتطػكر سػريع نحػك الرقػي كالنيػكض
فكريان ك,قافيان في ليبيا(.)1
كمما يذكر في ىذا الصدد أف عدد كبير مف الم,قفيف كالمتعمميف اتجيكا إلى ممارسة العمؿ
في مجاؿ الصحافة مجانان كدكف مقابؿ إيمانان بأف عمميـ يعد مساىمة مف أجؿ الفف كالعمـ كخدمػة
لمكطف ممػا انعكػس بشػكؿ إيجػابي عمػى ظيػكر عػدد كبيػر مػف الصػحؼ فػي العيػد الع,مػاني إذ لػـ
تكف ىذه الصػحؼ فػي حاجػة إلػى المػكاؿ الطائمػة كاقتصػرت احتياجاتيػا عمػى مصػاريؼ الطباعػة
كالكرؽ مما زاد في أعداد المتطكعيف كالقراء نتيجة انخفاض أسعار تمؾ الصحؼ مما ساعدت في
زيادة عدد النسخ المكزعة مف كؿ صػحيفة كقػد سػاعدت اتجاىػات الكتػاب النقديػة لسياسػات الكويػة
فػ ػػي ذلػ ػػؾ الكقػ ػػت فػ ػػي ركاج الصػ ػػحؼ بػ ػػيف الكسػ ػػاط الشػ ػػعبية حتػ ػػى أف الصػ ػػحؼ الت ػ ػي عرفػ ػػت
بالمعارهة كانت الك,ر إقباون م,ؿ صػحؼ "الترقػي ،الكشػاؼ ،العصػر الجديػد ،الرقيػب" كىػي فػي
مجمميػػا كانػػت ذات ممكيػػة خاصػػة بعكػػس صػػحيفة ط ػرابمس الغػػرب ذات اوتجػػاه الحكػػكمي ،كمػػف
العكامؿ التي ساعدت عمى تطكر الصحافة الميبيػة المحميػة كاتسػاع مجاوتيػا ىػك انتشػار عػدد مػف
المطابع كفؽ ما سمح بو قانكف المطبكعات الع,ماني إذ عممت ىذه المطابع عمى تػذليؿ الصػعاب
المادية حيث ساىـ كجكد ىذه المطابع فػي ازدىػار الصػحافة الميبيػة فبعػد أف كانػت عػدد الصػحؼ
و يتجػػاكز أربػػع مطبكعػػات تصػػدر فػػي فت ػرات متقطعػػة تجػػاكز العػػدد فػػي الفت ػرة مػػف  1900إلػػى
 1911إلى ما يزيد عف أربعة عشر مطبكعة ما بيف صحيفة كمجمة كػاف ليػا ال,ػر انيجػابي فػي
البىد(.)2

) (1عابديف الدردير الشػريؼ ،نماذج من الصـحافة الميبيـة بـين النقـد والتوثيـق مـن  9 196إلـى  ،1977ط،1
منشكرات جامعة قاريكنس ،بنغازم ،ليبيا ،1998 ،ص.15

) (2أحمػػد إب ػراىيـ الترىػػكني ،تــاريخ الصــحافة الميبيــة ودورىــا الــوطني 1860 ،إلــى 1943م ،بػػدكف ط ،بػػدكف
ناشر1986 ،ـ ،ص ،4ص.7
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,ػػـ جػػاءت مرحمػػة اوسػػتعمار اويطػػالي عػػاـ 1911ـ فتكقفػػت جميػػع تمػػؾ الصػػحؼ كحمػػت
محميػػا صػػحؼ اوسػػتعمار إلػػى عػػاـ 1919ـ حػػيف تػػـ التكص ػؿ إلػػى اتفػػاؽ ىدنػػة "س ػكاني بػػف آدـ"
أك سػكاني بنيػػاداـ فػػي طػرابمس كتػػىه اتفػػاؽ الرجمػػة فػػي بنغػػازم كبمقتهػػي ىػػذيف اوتفػػاقيف اسػػتعاد
الشعب أنفاسو نسػبيان كنشػطت الحركػة التعميميػة كالصػحافية كصػدرت مجمكعػة مػف الصػحؼ منيػا
"المػكاء الطرابمسػػي" -الرقيػػب  -الػػكطف  -الػبىغ" ،بعػػد ذلػػؾ مػػرت الصػحافة الميبيػػة بمرحمػػة سػػميت
بمرحم ػػة الكف ػػاح الس ػػممي ككان ػػت تم ػػؾ المرحم ػػة م ػػف ع ػػاـ  1943إل ػػى ع ػػاـ 1951ـ كى ػػي مرحم ػػة
تهػػافرت فييػػا الجيػػكد لتحقيػػؽ اوسػػتقىؿ لمػػبىد كقػػد نفخػػت الصػػحافة الػػركح فػػي الحركػػة ال,قافػػة
كالدبيػػة كبمػػث عػػدد الػػدكريات الصػػادرة فػػي العقػػد ال اربػػع مػػف القػػرف العش ػريف نحػػك خمػػس كعش ػريف
دكريػ ػػة منيػ ػػا الصػ ػػحؼ كالمجػ ػػىت ،بعػ ػػد ذلػ ػػؾ عقػ ػػدت سمسػ ػػمة مػ ػػف المػ ػػؤتمرات كالنػ ػػدكات التربكيػ ػػة
كالتاريخية كالدبية كالسياسية كمنيا مؤتمر الدباء كالكتاب الميبييف سنة 1968ـ كمؤتمر ليبيا في
التاريخ سنة 1968ـ بعد ذلؾ بدأت مرحمػة أخػرل فػي الصػحافة الميبيػة عػاـ 1977ـ كىػي مرحمػة
النقابػػات كالػػركابط كىػػي صػػحؼ تراكحػػت مػػا بػػيف السػػبكعية كالنصػػؼ شػػيرية اسػػتمر ىػػذا الكهػػع
حتػ ػػى عػ ػػاـ 1993ـ حيػ ػػث عػ ػػادت المؤسسػ ػػة العامػ ػػة لمصػ ػػحافة لمظيػ ػػكر كهػ ػػمت إلييػ ػػا صػ ػػحيفة
الجماىيرية التي كانت تصدر بشكؿ أسبكعي لتصبح صحيفة يكمية جامعة ككذلؾ صػحؼ أخػرل
كىػػي الش ػػمس كالزح ػػؼ الخه ػػر كالفج ػػر الجدي ػػد كفػػي ع ػػاـ  2007ص ػػدرت ص ػػحيفتا قكرين ػػا ف ػػي
بنغازم كأكيا في طرابمس(.)1

) (1محمػػكد محمػػد النػػاككع ،مقػػاؿ بعن ػكاف الصــحافة األدبيــة فــي ليبيــا تــاريخ حافــل بالنجــاح واإلخفــاق ،صػػحيفة
القدس العربي اولكتركنية 29 ،يكنيك .2009
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بع ػػد  ,ػػكرة الس ػػابع عش ػػر م ػػف فب اري ػػر تغي ػػر المش ػػيد الص ػػحفي ف ػػي ليبي ػػا حي ػػث كص ػػؿ ع ػػدد
المنشكرات في مدينة بنغػازم إلػى  180صػحيفة كمجمػة كتقمػص العػدد بعػد ذلػؾ ليصػؿ إلػى 120
,ـ إلى  80كلكف التركيز و يتعدل إو الصحؼ التي فرهت نفسيا بمينية كحرفية(.)1
ثالثاً :أىمية الصحافة:
يق ػػكؿ "ب ػػكؼ ىي ػػر" مؤس ػػس ص ػػحيفة ( )Lemondeالفرنس ػػية أف الص ػػحؼ اليكمي ػػة الكبيػ ػرة
كانت كستككف مؤسسة صناعية كتجارية كلكنيا يجب أو تككف مجرد ذلؾ فقط ،فيي كسيمة الفػرد
لمحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات بمعنػػي أنيػػا تػػكفر لػػو العناصػػر التػػي تمكنػػو مػػف الحكػػـ عمػػى المػػكر
كالكص ػػكؿ إل ػػى فك ػػر مع ػػيف بش ػػأنيا ك ػػذلؾ يق ػػكؿ مارش ػػؿ ماكمكى ػػاف أف الص ػػحافة كرس ػػي اعتػ ػراؼ
جمػ ػػاعي يت ػ ػػيح مش ػ ػػاركة مشػ ػػتركة إذ أف ف ػ ػػي اس ػ ػػتطاعتيا تمػ ػػكيف الح ػ ػػداث وس ػ ػػتخداميا أك ع ػ ػػدـ
استخداميا(.)2
كمػا تػػرل الباح,ػػة أف لمصػػحافة دكر ىػػاـ و يسػػتياف بػػو فػػي كػػؿ ميػػاديف الحيػػاة اليكميػػة كفػػي
كؿ المجتمعات سكاء عرفت ىذه المجتمعات تقدمان كبي انر أك نسػبيان فالغايػة مػف الصػحافة ىػي جمػع
الخبػػار التػػي تمػػس المجتمػػع كتيمػػو فالخبػػار ىػػي حجػػر السػػاس لم كسػػيمة إعىميػػة كخاصػػة
الصػحافة كمػف ىػذا المنطمػؽ تصػدر جميػع المػكاد الصػحفية كالمقػاؿ كالتحقيػؽ كغيرىػا مػف اللػكاف
الصحفية الخرل.
كتقػكؿ عبيػر شػفيؽ الرحبػاني أف فػي أكركبػػا كانػت تعتبػػر الصػحافة مينػة الدبػػاء فػإذا خمػػت
مف المكاهيع كالغراض الدبية كالتاريخية أك اوقتصادية كانت تسمي مينة هعيفة في سياستيا

) (1عبدالسػػىـ الزغيبػػي ،الصــحافة الميبيــة بــين عيــدين مقــال منشــور فــي صــحيفة المنــارة الميبيــة االلكترونيــة،
الجمعة  29يكليك 2011ـ.

) (2خميؿ صابات ،وسائل اإلعالم نشأتيا وتطورىا ،ط ،1مكتبة اونجمك المصرية ،القػاىرة1987 ،ـ ،ص،332
ص.335
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كلكف بعد اندوع الحرب العالمية الكلى أصبح لمصحافة في أكركبا أىمية كاسعة في نشر النبػاء
كالحداث ،كبعد الحربيف العالميتيف الكلى كال,انيػة أخػذت الصػحافة حيػ انز ىامػان ككاسػعان فػي ألمانيػا
بحيػػث أصػػبحت ت ػػدرس بانتظػػاـ ممػػا أدل إل ػػى ظيػػكر التخص ػػص كبػػدأ العػػالـ يمتف ػػت إلػػى أىمي ػػة
الصػػحافة كبالتػػالي أىميػػة التػػدريب المينػػي لمصػػحافييف فػػى يمكػػف لم رسػػالة إعىميػػة أف تتمتػػع
بمب ػػادئ المص ػػداقية كالدق ػػة كالتػ ػكازف كالمكه ػػكعية كالعدال ػػة كالمان ػػة دكف كج ػػكد مين ػػة تمت ػػزـ بتم ػػؾ
المبػػادئ ،لف الرسػػالة انعىميػػة تعتمػػد اعتمػػادا كميػان عمػػى مينػػة القػػائـ باوتصػػاؿ لػػذا فػػإف التػكازف
بيف الرسالة كالمينة يتطمب اولتزاـ بأخىقيات المينػة كالرقابػة الذاتيػة لتػؤدم الرسػالة دكرىػا الفعػاؿ
فػػي مجتمعيػػا كلتكسػػب ,قػػة الجمػػاىير بيػػا مػػا يمكنيػػا مػػف الكصػػكؿ ليػػدفيا بشػػكؿ قػػكم كفعػػاؿ ،أمػػا
عػػف الصػػحافة اولكتركنيػػة فيػػي تتػػأرجح مػػا بػػيف أىميتيػػا كمسػػؤكليتيا فػػى شػػؾ أف العمػػؿ الصػػحفي
كانعىمػػي يتجػػو بشػػكؿ سػػرم كمت ازيػػد نحػػك اوعتمػػاد عمػػى التكنكلكجيػػة الحدي,ػػة كوسػػيما الصػػحافة
اولكتركنية التي أهحت رم انز كاهحان ل,كرة المعمكمات التي يشيدىا العالـ في الكقت الحالي حيث
يعكد ذلؾ لبيئة العمؿ الصحفي المفتكح في اونترنت المر الذم جعميا كسيطاي إعىميان كجماىيريان
لما تمتاز بو مف مزايا كخصائص ك,يرة استطاعت مف خىليػا تمكػيف الفػراد مػف إرسػاؿ كاسػتقباؿ
المعمكمػػات كالخبػػار عبػػر أم مسػػافة كفػػي أم كقػػت كفػػي أم مكػػاف كعمػػى الػػرغـ ممػػا تتمتػػع بػػو
الصحافة اولكتركنية مف خصائص كمميزات تميزىا عف الكسائؿ التقميدية الخرل كتغطية الحدث
مػػف مكقعػػة كلحظػػة كقكعػػو كمي ػزة السػػبؽ الصػػحفي إو أننػػا أيه ػان نجػػد أنػػو وبػػد لمصػػحفي أف يعػػي
جيػػدان شػػركط اورتقػػاء بالمينػػة كالتػػي و تتحقػػؽ إو بإيجػػاد ق ػكانيف لهػػبطو كتنظيمػػو هػػمف إطػػار
محدد كقانكف مكحد ليككف لو أجنده كرسالة كاهحة(.)1

) (1عبير شفيؽ الرحباني ،مرجع سابؽ ،ص .2014 ،209
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رابعاً :صحافة المرأة وأىم رائداتيا في الوطن العربي وفي ليبيا:
تش ػػير الدبي ػػات انعىمي ػػة أف المػ ػرأة المصػ ػرية م ػػف أكائ ػػؿ النس ػػاء العربي ػػات الىئ ػػي ام ػػتيف
العمؿ الصحفي كذلؾ في عاـ 1892ـ عندما أصدرت ىنػد نكفػؿ ،مجمػة الفتػاة كفػي لبنػاف أصػدر
"جرجػػي نقػػكو بػػاز" أكؿ صػػحيفة لممػرأة فػػي لبنػػاف عػػاـ  1901كحتػػى ذلػػؾ الكقػػت لػػـ يكػػف المجتمػػع
يتقبؿ أف تكتب المرأة في الصػحافة ممػا جعػؿ عػدد مػنيف ينشػرف بعػض المكهػكعات التػي يعبػرف
فييا عف آرائيف بشأف أكهاع المرأة في تحرير عدد مف الصحؼ كذلؾ في منتصؼ الخمسينيات
صػػدرت العديػػد مػػف المجػػىت فػػي دكؿ الخمػػيج تيػػـ المػرأة أىميػػا مجمػػة "أسػرتي" التػػي صػػدرت فػػي
الككيت عاـ 1965ـ.
أما في السعكدية فقد تأخر دخكؿ المرأة في مجػاؿ العمػؿ الصػحفي كذلػؾ لعػدة عكامػؿ كػاف
أىميػػا تػػأخر تعمػػيـ الم ػرأة السػػعكدية حيػػث كػػاف التعمػػيـ لمػػدة عش ػريف عػػاـ قبػػؿ  1960كقف ػان عمػػى
البنػػيف فقػػط لعػػدة اعتبػػارات مػػف أىميػػا العامػػؿ اوجتمػػاعي حيػػث أف الدكلػػة لػػـ تبػػدأ بإنشػػاء مػػدارس
رسمية لتعميـ البنات إو عاـ  1960حيث كػاف التعمػيـ مقتصػ انر عمػى بعػض العػائىت ككػاف تعمػيـ
البنات يتـ داخؿ دار السرة ،كؿ ذلؾ أدل إلى تأخر تحرؾ المرأة في ىذا اوتجاه كبالرغـ مف كؿ
تم ػ ػػؾ التح ػ ػػديات إو أف بداي ػ ػػة انطىق ػ ػػة المػ ػ ػرأة الس ػ ػػعكدية ف ػ ػػي المج ػ ػػاؿ انعىم ػ ػػي م ػ ػػف منتص ػ ػػؼ
السػبعينيات مػف القػػرف العشػريف حيػػث قػاـ ركاد الحركػػة ال,قافيػة كالدبيػػة فػي السػػعكدية بالكتابػة فػي
الصحؼ بأسماء مستعارة كما فعػؿ السػتاذ "أحمػد السػباعي" الػذم كػاف يكتػب باسػـ "فتػاة الحجػاز"
كلـ يكف ذلؾ إو كعيان في جيؿ تمؾ المرحمة ال,قافية بهركرة حهكر المرأة كلك رمزيػان فػي محاكلػة
خمؽ ,قافة كطنية جديدة مما جعؿ الك,ير مف السماء تظير ،كترل الدكتكرة خيرية السػقاؼ كالتػي
شغمت منصب مديرة تحريػر صػحيفة الريػاض كالػدكتكرة فكزيػة أبػك خالػد كىػي صػحيفة سػعكدية أف
تج ػػارب تم ػػؾ الس ػػماء م ,ػػؿ ال ػػدكتكرة ف ػػاتف أم ػػيف ش ػػاكر كال ػػدكتكرة فكزي ػػة البك ػػر كال ػػدكتكرة س ػػمطانة
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السكرم كدكتكرة سعاد المانع كدكتكرة ابتساـ الحمكاني كؿ ىذه أسماء تكمف أىميتيا في إبداعية ما
طرحتػػو ككػػذلؾ أىميػػة حهػػكرىا فػػي المجتمػػع كػػاف و يػزاؿ حينئػػذ يعتبػػر اسػػـ المػرأة عػػكرة و يعبػػر
عنو إو رمزيان في مجالس الرجاؿ(.)1

 2.3نماذج من الصحفيات الرائدات قديما وحديثا:
-

السيدة خديجة الجيمي:
التػ ػػي تعتبػ ػػر مػ ػػف أكائػ ػػؿ النسػ ػػاء العربيػ ػػات الميبيػ ػػات الىتػػػي دخمػ ػػف إلػػػى المجػ ػػاؿ انذاعػ ػػي

كالصحفي إهافة إلى ككنيا شاعرة ترتبت في بيئة أتاحت ليا أف تعمف عف نفسػيا كعػف حهػكرىا
كعػػف مكاىبيػػا السػػيدة خديجػػة الجيمػػي اسػػـ يعرفػػو الك,يػػركف اسػػـ رسػػـ فػػي الذىػػاف كالفكػػار اسػػـ
ومرأة خرجت إلى العمؿ انذاعي كالصحفي في الكقت الذم كاف فيو عمػؿ المػرأة فػي ذلػؾ الكقػت
يعتبػػر كار,ػػة اجتماعيػػة ككػػاف خركجيػػا عػػف العػػادات كالتقاليػػد لػػيس مػػف أجػػؿ تغييػػر كهػػعية المػرأة
فقط بؿ مػف أجػؿ تغييػر كعػي سػائد فػي المجتمػع آنػذاؾ ،كلػدت السػيدة خديجػة الجيمػي فػي مدنيػة
بنغازم عاـ 1920ـ بدأت عمميا الفعمي كصحيفة عاـ 1967ـ عند تأسيس مجمة "المرأة" ككانت
تعد المؤسس الكؿ ليا كىي أكؿ مجمة تيـ المرأة.
-

السيدة لطفية بشير القبائمي:
كػػذلؾ مػػف أبػػرز السػػماء التػػي لمعػػت فػػي سػػماء انعػػىـ كالصػػحافة فػػي ليبيػػا ىػػي السػػيدة

لطيفػػة بشػػير القبػػائمي "التػػي عممػػت فػػي حقػػؿ انعػػىـ مػػف خػػىؿ إدارة تحريػػر مجمػػة البيػػت ككمفػػت
بمياـ المػيف المسػاعد لرابطػة الدبػاء كالكتػاب فػي طػرابمس حيػث صػدر ليػا كتػاب بعنػكاف "أمػاني
معمبة" عاـ 1977ـ كنالت العديد مف الكسمة في ليبيا كتكنس كشػاركت فػي عػدة مػؤتمرات أدبيػة
فػػي كػػؿ مػػف القػػاىرة كالج ازئػػر كتػػكنس كبغػػداد كتبػػت القصػػة كالمقالػػة كالخػػاطرة كمػػف أىػػـ مؤلفاتيػػا
) (1صابر حارص ،عزة عبدالعزيز ،مرجع سابؽ ،ص.96 ،80
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"الم ػرأة التػػي اسػػتنطقت الطبيعػػة" "حػػاجز الحػػزك" "اعت ارفػػات أخػػرل" اسػػـ آخػػر فػػي عػػالـ الصػػحافة
الميبي ػػة كى ػػي الس ػػيدة "مره ػػية النع ػػاس" كل ػػدت بمدين ػػة درن ػػة ع ػػاـ 1949ـ كتب ػػت ف ػػي العدي ػػد م ػػف
الصحؼ كالمجىت كمجمػة البيػت كصػحيفة الفجػر الجديػد كالجماىيريػة كغيرىػا كػذلؾ مجمػة المػؿ
الميبية تحصمت عاـ 1975ـ عمى كساـ رائدة الصحافة فػي ليبيػا حيػث تكلػت رئاسػة تحريػر مجمػة
البيػػت كمجمػػة المػػؿ كنائبػػة رئػػيس بتحريػػر لصػػحيفة البيػػاف فػػي ركمػػا ،كتبػػت عػػدة ب ػرامج لهذاعػػة
المسمكعة م,ؿ برنامج صباح الخير كأسعد الكقػات كمػف أىػـ مؤلفاتيػا "شػيء مػف الػدؼء" "رجػاؿ
كنساء".
-

السيدة مسعودة سعد الدغباجي:
ىػػي تعتبػػر أكؿ ام ػرأة ليبيػػة تعمػػؿ كمصػػكرة صػػحفية مػػف خػػىؿ عمميػػا فػػي مجػػىت الم ػرأة

كالبيػػت كالمػػؿ حيػػث كانػػت تحمػػؿ شػػيادة التقنيػػة فػػي فػػف التصػػكير ال,ابػػت رافقػػت مجمتػػي البيػػت
كالمػػؿ فػػي مسػػيرتيا الصػػحفية منػػذ سػػنة 1969ـ التػػي كانػػت بػػدايتيا الحقيقيػػة فػػي ىػػذا المجػػاؿ
كتحديػػدان فػػي التصػػكير كالتحمػػيض كطبػػع الصػػكر كالتػػي كانػػت حريصػػة كػػؿ الحػػرص أف تقػػكـ بيػػا
بنفسيا(.)1
ليبيا عمى اتساع رقعتيا قدمت رائدات مف نسائيا جيكدىف مف أجؿ نشر الكعي المجتمعػي
لمنيػػكض بكهػػع المػرأة الميبيػػة كتشػػجيعيا عمػػى اونخػراط فػػي المشػػركع النيهػػكم فمػػف قػػادت شػػغؿ
محػػك الميػػة كتعمػػيـ الفتيػػات تخػػرجف مػػف المدرسػػة الرشػػيدية الع,مانيػػة أكاخػػر القػػرف التاسػػع عشػػر
المػػيىدم أك مػػف عػػدف مػػف ميجػػرىف إبػػاف سػػنكات اوحػػتىؿ اويطػػالي لمػػبىد كأحػػداث الح ػربييف
العالميتيف الكلى كال,انية م,اؿ السيدة زكية شعباف كالسيدة الرائدة حميدة العنيزم كجميمة الزمرلي
كفتحيػػة عاشػػكر كصػػالحة ظػػافر كغيػػرىف نكاف كانػػت السػػيدة حميػػدة العنيػػزم مػػف أبػػرز مػػف اكتمػػؿ
) (1عابديف الدردير الشريؼ ،صحافة المرأة واألسرة في ليبيا ،ط ،1دار النخمة لمنشر ،2006 ،ص.55 ،53
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مشركعيا كاتسع كقد حممت سؤاليا كىميا ما خطتو في مقاليا بمجمة ليبيا المصكرة (كاف ىمي أف
أرل التعمػػيـ ينتشػػر بػػيف الميبيػػات كلقػػد عممػػت كػػؿ مػػا فػػي كسػػعي لتشػػجيع ىػػذه الحركػػة) كقػػد تميػػز
أشغاليا المؤسسي كحراكيا السنكم التطكيع كبتعدده كتنكعو فمف افتتاح مدرسة التعميـ البنات عػاـ
 1917إلػػى رعايتيػػا لمبنػػات اليتػػاـ إلػػى تأسػػيس جمعيػػة النيهػػة النسػػائية نكاصػػدار مجمػػة رسػػالة
الجمعية كىي مف ساندت تأسيس النكاة الكلى لحركة المرشدات في ليبيا سنة  1960نكاحياء أكؿ
اتحػػاد نسػػائي ليبػػي عػػاـ  1965كتأسػػيس جمعيػػة النيهػػة ببنغػػازم ،كمػػا شػػيدت بػػدايات النصػػؼ
ال ,ػػاني م ػػف الق ػػرف العشػ ػريف نش ػػاطا ص ػػحفيان كأدبيػ ػان بب ػػركز م ػػف تع ػػديف مرحم ػػة التأس ػػيس التعميم ػػي
كمشركع تجذيرم لغرس الرعي كمحرؾ مؤ,ر كمفصؿ لمتشػريعات القانكنيػة التػي تخصػيا كمكاطنػة
ليا مكانو كدكر اجتماعييف يتطمب حصكليا عمى حقكقيا إلػى مػا ىػك محػرؾ لممجتمػع ككػؿ ،فمػف
كتابة المقاؿ النقدية إلى الخاطرة كالقصة ,ـ الركاية(.)1
-

الصحافية سكينة إبراىيم سالم بن عامر:
مكاليد بنغػازم 1960/12/8 :أسػتاذ مشػارؾ بكميػة انعػىـ جامعػة بنغػازم /قسػـ الصػحافة

متحصمو عمى ليسانس إعػىـ -شػعبة صػحافة 1982 :كدبمػكـ د ارسػات عميػا فػي انعػىـ -شػعبة
صػػحافة 1992 :كماجسػػتير فػػي انعػػىـ -تخصػػص صػػحافة (صػػحافة الطفػػؿ كدكرىػػا فػػي تنميػػة
القػػيـ التربكيػػة لػػدل الطفػػاؿ :د ارسػػة تحميميػػة عمػػي مجمػػة المػػؿ الميبيػػة )1986-1973 :جامعػػة
(قاريكنس) -قسـ انعىـ.1994 -
كذلؾ دكتكراه في انعىـ البيئي مف معيد الدراسات كالبحػكث البيئيػة بجامعػة عػيف شػمس،
الق ػػاىرة2006 -م بعنػ ػكاف (فاعمي ػػة اس ػػتخداـ النش ػػطة كبع ػػض كس ػػائط ال,قاف ػػة ف ػػي تنمي ػػة المعرف ػػة

) (1مقتطفػػات منشػػكرة مػػف كتػػاب نسػػاء فػػي العزلػػة تػػـ نشػػرىا مػػف قبػػؿ مركػػز د ارسػػات الجنػػكب الميبػػي لهعىميػػة
كالباح,ة فاطمة غندكر بتاريخ  2015 /6/14مكقع المركز اولكتركني south.hy/rc
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كالسمكؾ البيئي لدل الطفاؿ في مرحمة التعمػيـ الساسػي بميبيػا) كمػا عممػت كصػحافية فػي الك,يػر
مف المؤسسات الصحافية الميبية مف أبرزىا صحفية بمجمة ال,قافة العربية (.)1992 -1982
كرئ ػػيس تحري ػػر مجم ػػة البي ػػت ( )2010 -2009ككاتب ػػة كمح ػػررة ف ػػي الص ػػحؼ كالمج ػػىت
الميبيػ ػػة الصػ ػػادرة عػػػف الييػ ػػأة العامػ ػػة لمص ػػحافة ( )2011 -1992ككاتب ػػة كمحػ ػػررة فػػػي مجػ ػػىت
(خطكة) ك(الطفكلة كالتنمية) الصادرة عف المجمس العربي لمطفكلة كالتنمية بالقاىرة ( -2003إلى
تاريخو).
كمستشػػار عػػامي بمجمػػة (خطػػكة) الصػػادرة عػػف المجمػػس العربػػي لمطفكلػػة كالتنميػػة بالقػػاىرةم
ككاتبة كمحررة في مجمة الكشاؼ العربي الصادرة عف المنظمة الكشفية العربية بالقاىرة (-2003
إلى تاريخو).
-

كتابة سمسمة تحقيقات كمقاوت صحفية بمجمة ال,قافة العربية (.)1992 -1982

-

انشراؼ عمى ممؼ التراث العربي بمجمة ال,قافة العربية (.)1992 -1982

-

كتابػػة سمسػػمة د ارسػػات حػػكؿ التػراث العربػػي تحػػت عنػكاف (لقػػاءات مػػف الماهػػي) نشػػرت فػػي
مجمة ال,قافة العربية (.1992-1982

-

تحريػػر صػػفحة أسػػبكعية لمطفػػاؿ بعن ػكاف (ممتقػػى الطفػػؿ العربػػي) بصػػحيفة أخبػػار المدينػػة
(أخبار بنغازم اآلف) (.)1994 -1988

-

تحري ػ ػػر ص ػ ػػفحة أس ػ ػػبكعية متخصص ػ ػػة ف ػ ػػي الفن ػ ػػكف الكش ػ ػػفية لمطف ػ ػػاؿ بص ػ ػػحيفة الكش ػ ػػافة
كالمرشدات بعنكاف (أشباؿ كزىرات) (.)1995 -1984

-

كتابة عمكد أسبكعي ,ابت بعنكاف (بصكت ىادم) بصحيفة الجماىيرية (.)2011-1998

-

كتابػػة عمػػكد أسػػبكعي ,ابػػت بصػػحيفة قكرينػػا متخصػػص فػػي ال,قافػػة البيئيػػة بعن ػكاف (ربيػػع
أكطاف) (.)2011 -2006
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-

كتابة مجمكعة قصص كمسمسىت لمطفاؿ بمجمة المؿ (.)1998 -1982

-

كتابة مجمكعة قصص بمجمة بسمة لممكفكفيف (.)2003 -1997

-

كتابػػة مجمكعػػة مقػػاوت متخصصػػة فػػي التكعيػػة البيئيػػة ،كتنميػػة المجتمػػع كالقيػػادة نشػػرت
همف منشكرات المنظمة الكشفية العربية – القاىرة منذ  2003إلى تاريخو.

-

كتابة مجمكعة مقاوت في التربية البيئية بمجمة الكشاؼ العربي منذ  2003إلى تاريخو.

-

كتابة سمسمة دراسات حكؿ ,قافة الطفؿ نشرت همف أعداد مجمة البيت.

-

كتابة سمسمة دراسات تربكية حكؿ ,قافة الطفؿ نشرت بمجمة خطػكة كمجمػة الطفكلػة كالتنميػة
التابعة لممجمس العربي لمطفكلة كالتنمية بالقاىرة ( 2003إلى تاريخو).

-

الصحافية زينب شاىين:
تخرجػػت فػػي جامعػػة قػػاريكنس قسػػـ انعػػىـ شػػعبة صػػحافة 84 /83ـ .كعممػػت محػػررة فػػي

مجمػػة ال,قافػػة العربيػػة كمش ػرفة عمػػى بػػاب الق ػراء فييػػا .كمحػػرره صػػحافية فػػي مجمػػة البيػػت .كمػػدير
مكت ػ ػػب ص ػ ػػحيفة الجماىيري ػ ػػة كمح ػ ػػررة لص ػ ػػفحة أس ػ ػػبكعية "قه ػ ػػايا اجتماعي ػ ػػة" كنش ػ ػػرت عشػ ػ ػرات
اوستطىعات كالحكارات كالتحقيقات .كشاركت عهكا في عديد المجاف كحهرت عديد المػؤتمرات
في الػداخؿ كالخػارج .كمػف مؤسسػي صػحيفة أخبػار بنغػازم كعممػت كعهػك المانػة العامػة لرابطػة
الصحفييف مف عاـ  96حتى 2004ـ .كنائب نقيب الصحفييف  2005حتى  .2013كنائب فػرع
المؤسسة العامػة لمصػحافة .ككػذلؾ عهػك اتحػاد الصػحفييف العػرب .المكتػب الػدائـ .كعهػك لجنػة
الحريات اتحاد الصحفييف العرب .كعهك اتحاد الصحفييف الدكلي .كعهك اتحاد صػحفيي البحػر
المتكسط كمف أىـ إصداراتيا.
-

ىنا إذاعة بنغازم المحميةم طمي دمى الن,ى.
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-

الصحافية أسماء موسى صيد:
تػ ػػاريخ كمح ػ ػػؿ المػ ػػيىد 22 :يكني ػ ػػك  -1977بنغ ػ ػػازم ليسػ ػػانس آداب – جامع ػ ػػة ق ػ ػػاريكنس

"بنغػػازم" قس ػػـ انعػػىـ  -ش ػػعبة صػػحافة (2002ـ) العم ػػؿ فػػي المج ػػاؿ الصػػحفي ف ػػي عػػدد م ػػف
المجىت كالصحؼ الميبية ،كبعض الصحؼ اولكتركنية منذ العاـ (2006ـ) كحتػى اآلف 2018
عممت كمنسقة التحرير في صحيفة قكرينا مف ( )2006كالعمؿ في قسػـ التحقيقػات الصػحفية فػي
ص ػػحيفة قكرين ػػا من ػػذ ( )2006كمح ػػررة ص ػػفحة البيئ ػػة – ص ػػحيفة قكرين ػػا كف ػػي المؤسس ػػة العام ػػة
لمصحافة مف ( )2010كالعمؿ في مجمة ،البيت ،الجماىيرية ،الشمس (.)2010
كالعمػؿ فػػي صػػحيفة برنيػػؽ ( )2012كالعمػػؿ فػػي مرصػػد انعػػىـ الميبػػي -المجمػػس الػػكطني
اونتقػػالي ( )2011كمػػديرة تحريػػر صػػحيفة "ليبيػػا الػػكطف" أ,نػػاء فتػرة ال,ػػكرة كالعمػػؿ فػػي مجمػػة رؤل
,قافيػة ( ،)2013كلغايػة اآلف كالعمػػؿ كم ارسػمة صػػحفية مػع مكقػع المنػػارة خػىؿ الفتػرة مػا قبػػؿ 17
فب ارير.2011
-

الصحافية مني خميفة الفالح:
منى خميفة الفىح مكاليػد  1971بنغػازم المؤىػؿ العممػي :ماجسػتير فػي انعػىـ  /صػحافة

مف الكاديمية الميبية 2012ـ.
ليسػػانس كميػػة اآلداب كالتربيػػة قسػػـ انعػػىـ  /صػػحافة /جامعػػة بنغػػازم (قػػاريكنس سػػابقا)
1997ـ.
-

العمؿ الرسمي معممة نشاط طىبي في التعميـ.

-

أستاذة متعاكنة في جامعة بنغازم /كمية انعىـ بنغازم ك /قسـ المرج.

-

العمؿ انعىمي عممت في :صحيفة الحياة في  2011كالتي لـ تستمر إو بهعة أشير.

67

-

صحيفة برنيؽ ما بيف .2014 :2012

-

صحيفة المجمس في .2014

-

عممت عمى الفنكف الصحفية اآلتية :اوستطىعات كالخبار.

-

م ارسػػمة كمسػػؤكلة الصػػفحة الخي ػرة كالصػػفحة اوقتصػػادية لفت ػرة محػػدكدة فػػي صػػحيفة برنيػػؽ
الرسمية.

-

اليكايات :القراءة كجمع الكتب .اىتماـ خاص بقراءة الشعر كاوستماع لو.

-

الدكرات في :الميارات الصحفية مف معيد الحرب كالسىـ .2012

-

في التنمية البشرية التفكير انبداعي .2012

-

دكرة في الميارات انذاعية كالتمفزيكنية في إذاعة المنارة .2014

-

كرشة عمؿ في إدارة الحمىت انعىمية.

-

النشاطات في الجمعيات الىمية.

-

متعاكنة سابقان مع مؤسسة رسالتي الخيرية لرعاية اليتاـ.

 3.3معوقات األداء الميني لمصحفيات:
-

األداء الميني:
ىػػك العمميػػة التػػي يقػػكـ بيػػا الف ػراد داخػػؿ المينػػة كالتػػي تتهػػمف تحديػػد ىيكػػؿ معرفػػي يحػػدد

مجاؿ الخبرة المينية كزيادة اليكية الجماعية ،كصياغة رمكز تىئـ السمكؾ الميني كتطكر اولتزاـ
بقكاعد المينة داخؿ المؤسسات انعىمية (.)1

) (1صابر حارص ،عزة عبدالعزيزممرجع سابؽ ص.59
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-

المعوقات المينية والمعوقات غير المينية:
المعكقات المينية ىي مجمكعة مػف المتغيػرات داخػؿ بيئػة العمػؿ الصػحفي التػي تػؤ,ر عمػى

التغطيػػة الصػػحفية لمحػػداث م,ػػؿ سياسػػة التحريػػر كشخصػػية رئػػيس التحريػػر كمصػػادر المعمكمػػات
كتقنية العمؿ الصحفي ،أما المعكقات غير المينية فيي مجمكعة مف المتغيرات خػارج بيئػة العمػؿ
الصحفي التي تؤ,ر عمى التغطية الصحفية م,ؿ النظاـ السياسي كقيـ المجتمع ك,قافتو(.)1
-

كيف يحدث األداء بصفو عامة:
يحػػدث الداء نتيج ػػة تفاع ػػؿ عنصػ ػريف ى ػػاميف كىمػػا الق ػػدرة عم ػػى الداء كالرغب ػػة ف ػػي الداء

حيػػث أف القػػدرة عمػػى الداء تتم,ػػؿ فػػي إمكانيػػات الفػػرد فػػي القيػػاـ بعمػػؿ مػػا كىػػي تكتسػػب بػػالتعميـ
كالتدريب كالخبرة العممية بانهافة إلى اوستعداد الشخصي التي يمنحيا التعميـ كالتدريب كبالتػالي
فالقدرة ىػي المحصػمة لعنصػريف أساسػيف ىمػا المعرفػة كالميػارة أم أف القػدرة ة المعرفػة × الميػارة
فالمعرفة ىي حصيمة المعمكمات التي تكجد عند الفرد تجػاه بشػيء معػيف ،كػذلؾ الرغبػة فػي الداء
كىي القكل الكامنة التي تحرؾ الفرد كي يسمؾ سمككا معينػا لتأديػة العمػؿ كتػنعكس ىػذه القػكل فػي
درجة الم,ابرة كانتقاف كتتأ,ر رغبة الفرد في العمؿ ب,ى,ة عناصر كىي:
-

ظركؼ العمؿ المادية كظركؼ الفرد اوجتماعية كحاجات كرغبات الفرد في العمؿ.
العكامؿ المؤ,رة عمى الداء الميني لمقائيـ باوتصاؿ عكامؿ فنية كتشمؿ التقدـ التكنكلػكجي

 المػكاد الخػػاـ  -الييكػػؿ التنظيمػػي كطػػرؽ كأسػػاليب العمػػؿم كعكامػػؿ إنسػػانية كتشػػمؿ القػػدرة عمػػىالداء الفعمي لمعمؿ كتحدد اآلتي:

) (1المرجع السابؽ ،ص.64
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-

المعرفػػة ،التعمػػيـ ،الخب ػرة ،بانهػػافة إلػػى التػػدريب كالميػػارة كالقػػدرة الشخصػػية كالرغبػػة فػػي
العمؿ(.)1

 3.4المرأة ومينة الصحافة:
تختم ػػؼ مين ػػة الص ػػحافة ع ػػف غيرى ػػا م ػػف المي ػػف الخ ػػرل كي ػػأتي ى ػػذا الخ ػػىؼ م ػػف طبيع ػػة
الكظػػائؼ التػػي تقػػكـ بيػػا الصػػحافة فػػي المجتمعػػات فيػػي إلػػى جانػػب كسػػائؿ انعػػىـ الخػػرل تعمػػـ
أفػراد المجتمػػع كتخبػػرىـ بػػأىـ مػػا يجػػرم فػػي مجػػتمعيـ محممػػة ىػػذه المجريػػات تػػارة كشػػارحة ليػػا تػػارة
أخرل كمكهحة السباب التي أدت إلييا كمفسػرة لخمفياتيػا التاريخيػة كعكاقبيػا المسػتقبمية لتتجػاكز
بيػذا مجػػرد الخػػكض فيمػػا حػػدث فػػي الماهػػي أك مػػا يحػػدث فػػي الحاهػػر إلػػى التنبػػؤ بمػػا يمكػػف أف
يحدث في المستقبؿ.
مف أك,ػر الصػعكبات التػي تكاجػو المػرأة العاممػة بصػفة عامػة كالصػحفية بصػفة خاصػة أنيػا
تقكـ بالعديد مف الدكار كأف عمييا التكفيؽ بيف ىذه الدكار التي تتم,ػؿ فػي دكرىػا المينػي كدكرىػا
في المنزؿ كزكجة ككأـ كقياميا بالعماؿ المنزلية كمف ناحية أخرل عمييا اوعتناء بنفسيا لتتمكف
مػػف اوس ػػتمرار فػػي العط ػػاء كػػؿ ذل ػػؾ يحت ػاج إل ػػى كقػػت كجي ػػد كتخطػػيط س ػػميـ كالتعامػػؿ بعقىني ػػة
كميارة ،كذلؾ مف التحديات التػي تكاجييػا المػرأة تحػديات اجتماعيػة ك,قافيػة تعػزم إلػى المكرك,ػات
التاريخيػػة التػػي تكػػرس فك ػرة الػػنقص الن,ػػكم كدكنيػػة الم ػرأة كو ت ػزاؿ ىػػذه المكرك,ػػات تػػؤ,ر بصػػكرة
عمنية كخفية عمى المجتمعاتم أم أف المرأة تحاكؿ أف تتخذ ق اررات ذاتية تتعمؽ بالكسائؿ الممكنػة
لتحقيؽ أىدافيا كىػي أف تقػكـ بعمميػا الخػارجي كعمميػا فػي المنػزؿ دكف كجػكد معكقػات أك عقبػات
أماميػػا كو يحػػدث الص ػراع بػػيف أدكارىػػا التػػي تقػػكـ بيػػا كيقيػػد دكرىػػا القيػػر المكجػػو إلييػػا مػػف قبػػؿ

) (1سامي خركيش ،محددات الرضا الوظيفي وأثرىا عمى الموظفين في المؤسسـة  -د ارسػة حالػة ال,انكيػة امزيػؿ
أحمد في الجزائر ،رسالة ماجستير منشكرة2008 ،م ص .46 ،42
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المجتمع كاليسرة كالكهاع التنظيمية مف قبػؿ عمميػا الػذم و يحقػؽ ليػا اوسػتقرار النفسػي بسػبب
عدـ كجكد مف يرعى أبنائيا لعدـ تكفر دكر لحهانة أبنائيا كىي في عمميام فسػمكؾ الػدكر تحػدده
قيـ المجتمع كمعػاييره المتكحػدة مػع اوتجاىػات كالشخصػية, ،ػـ قػدرات الفػراد الذاتيػة ،كيكػكف أداء
الدكر ناتجان عف عممية التنشئة اوجتماعية كالتعميـ(.)1
-

المعايير االجتماعية:
إف المعايير اوجتماعية ىي ما يقبمو المجتمع مف قكاعد كعادات كاتجاىات كقيـ كغير ذلؾ

مف محددات ،كتعتبر ىذه المعايير بم,ابة أيطر يرجع إلييا الفرد كي تككف مرشدان لو لما ينبغي أف
يكػػكف سػػمككو عميػػو .كتحػػدد المعػػايير اوجتماعيػػة السػػاليب السػػمككية المختمفػػة المتداكلػػة كالمقبكلػػة
ب ػػيف أفػ ػراد الجماع ػػة كالت ػػي تيس ػػر لمفػ ػراد تع ػػامميـ بعه ػػيـ م ػػع بع ػػض ،أم الت ػػي تس ػػيؿ التفاع ػػؿ
اوجتماعي ،كيتسع مفيػكـ المعػايير ليشػمؿ جميػع اوتجاىػات كالقػيـ كالعػادات التػي تنتشػر كيطمػؽ
عمييا ال,قافة .كتحدد المعايير اوجتماعية ما ىك "صكاب" كما ىك "خطأ" كما ىك "جػائز" كمػا ىػك
"غي ػػر ج ػػائز" ،كباختص ػػار تح ػػدد ك ػػؿ م ػػا يج ػػب أف يك ػػكف كم ػػا يج ػػب ىأو يك ػػكف ف ػػي س ػػمكؾ أفػ ػراد
الجماعػ ػػة .كتحػػػدد الدكار اوجتماعيػ ػػة كتػػػنظـ سػ ػػمكؾ أف ػ ػراد الجماع ػػة فػ ػػي المكاقػ ػػؼ اوجتماعيػ ػػة،
كيكتسب الفرد المعايير اوجتماعية كيتعمميا كيتشربيا مف خىؿ التنشئة اوجتماعية(.)2
-

القيم:
إف القػػيـ ىػػي "تصػػكرات لمتفهػػيؿ كىػػي جػػزء مػػف ال,قافػػة" ،كالقػػيـ تتم,ػػؿ فػػي مجمكعػػة مػػف

المعتقدات الشائعة بيف أعهاء المجتمع الكاحد كخاصة بما ىك حسف كقبيح ،كبما ىك مرغكب أك
غير مرغكب ،كبمعنى آخر ىي عبارة عف نظاـ معقد يتهػمف أحكامػان تقكيميػة (إيجابيػة أك سػمبية

) (1سامي خركيشم المرجع السابؽ ،ص.54
) (2مختار حمزة ،أسس عمم النفس االجتماعي( ،جدة :دار المجمع العممي1399 ،ىػ) ،ص ص.142-141
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تبدأ مف القبكؿ إلى الرفض) ذات طابع فكرم كم ازجػي نحػك الشػياء كمكهػكعات الحيػاة المختمفػة
بؿ نحك الشػخاص .كتعكػس القػيـ أىػدافنا كاىتماماتنػا كحاجتنػا كالنظػاـ اوجتمػاعي كال,قػافي الػذم
تنشا فيو ،لما تتهمنو مف نكاحي دينية كاقتصادية كعممية(.)1
كيمكف أف ننظر إلػى القيمػة عمػى أنيػا اىتمػاـ أك اختيػار كتفهػيؿ أك حكػـ يصػدره اننسػاف
عمى شيء ما ميتديان بمجمكعة المبادئ كالمعػايير التػي كهػعيا المجتمػع الػذم يعػيش فيػو ،كالػذم
يحػػدد المرغػػكب فيػػو كالمرغػػكب عنػػو مػػف السػػمكؾ .كىنػػاؾ نظػػـ مشػػتركة لمقػػيـ داخػػؿ كػػؿ مجتمػػع،
كتعمؿ كإطار مرجعي مشترؾ في مكاقؼ متعددة ،بحيث تك,ؽ بيف اوتجاىات المختمفػة فػي نظػاـ
متكامؿ(.)2
كىناؾ الك,ير مف الصعكبات كالتحديات التي تكاجػو المػرأة العاممػة بصػفة عامػة ممػا ييعيقيػا
عف مكاصمة سيرىا الكظيفي كىي كالتالي:
.1

القيود األسرية :المرأة تكاجو العديد مف القيكد العائمية التػي تحػد مػف مسػاىمتيا فػي العمػؿ،
فيي عند الػزكاج معرهػة لف يطمػب منيػا زكجيػا تػرؾ العمػؿ ،أك أف و تبحػث عػف العمػؿ
أصىن ،ككذلؾ الب أك الخ قد يسمككف نفس مسمؾ الزكج.

.2

قمة الفرص المتاحة :فرص العمؿ المتاحػة فػي المػرأة فػي مجتمعنػا نجػدىا تنحصػر أمػا فػي
المجػػ ػػاوت التعميميػ ػ ػػة كمػ ػ ػػديرة أك مش ػ ػ ػرفة أك معممػػ ػػة كغيرىػ ػ ػػا ،أك فػ ػ ػػي المجػ ػ ػػاوت الطبيػ ػ ػػة
كاوجتماعيػػة ،أك بعػػض العمػػاؿ انداريػػة ،كتعتبػػر القطاعػػات الحككميػػة المكظػػؼ ال ػرئيس
لممرأة.

) (1محمكد السيد أبك النيؿ ،عمم النفس االجتماعي :دراسات مصرية وعالمية ،ط( ،2القاىرة :الجيػاز المركػزم
لمكتب الجامعية كالمدرسية1978 ،ـ) ،ص.144

) (2حمزة ،مرجع سابؽ ،ص.155
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.3

الخـوف مـن اإلشـاعات :تتعػرض العاممػة التػي تعمػؿ فػي مكػاف كاحػد مػع الرجػاؿ إلػى نظػرة
دكنية ،حيث يعتبر عمميا مف العماؿ الغير مقبكلة كالغير مناسبة ليا في المجتمع.

.4

نــدرة مراكــز الرعايــة ألطفــال العــامالت- :غالبػان -و يتػػكفر فػػي القطاعػػات التػػي تعمػػؿ فييػػا
المرأة دكر حهانة لمعناية بأطفاليا أ,ناء عمميا ،كأف كجدت و تككف عمى مستكل عاؿ مف
التنظيـ كالمسئكلية بحيث تيمكف الـ العاممة مف اوطمئناف عمى أطفاليا أ,ناء عمميا.

.5

صعوبة توفر المواصالت :عدد كبير مف السر و تحبذ استقداـ السائقيف.

.6

يعػػد مػػف أك,ػػر الصػػعكبات كالمشػػكىت التػػي تكاجييػػا الم ػرأة
الت ـوازن بــين العمــل والمنــزل :ي
العاممػة ،فيػػي تقػػكـ بالعديػػد مػػف الدكار كيجػػب عمييػا التكفيػػؽ بينيػػا كىػػي تتم,ػػؿ فػػي :دكرىػػا
المينػػي ،كدكرىػػا فػػي المنػػزؿ كزكجػػة فعمييػػا التكاصػػؿ مػػع زكجيػػا ،كدكرىػػا أيهػان كػػأـ فعمييػػا
كاجبات تجاه أطفاليػا ،بانهػافة إلػى قياميػا بالعمػاؿ المنزليػة ،كلكػي تحقػؽ المػرأة العاممػة
التكازف بيف المنزؿ كالعمؿ فعمييا التخطيط السميـ لذلؾ كالتعامؿ بعقىنية كميارة(.)1
كبنػػاء عمػػى مػػا سػػبؽ ذك ػره يمكننػػا أف نسػػتعرض ابػػرز المعكقػػات اوجتماعيػػة كالمينيػػة التػػي

تؤ,ر عمى الداء الميني لمصحفيات.
أوالً :المعوقات االجتماعية:
يمكف القكؿ أف دخكؿ المرأة ميداف الصحافة لـ يكػف بػالمر السػيؿ إذ كانػت تيػاب التعبيػر
عػػف مشػػاعرىا كأفكارىػػا خكفػان مػػف العػػادات كالتقاليػػد التػػي كانػػت تقيػػدىا إهػػافة إلػػى أف المجتمػػع لػػـ
يكػػف مييئ ػان لتقبػػؿ الم ػرأة الصػػحفية ،كعمكم ػان فػػإف رحمػػة الم ػرأة العربيػػة بصػػفة عامػػة مػػع الصػػحافة
تجمػػت فػػي العديػػد مػػف المحطػػات كالمظػػاىر مػػف أىميػػا احتػراؼ العمػػؿ الصػػحفي حيػػث ارتفػػع عػػدد
) (1أنهػػر إلػػى حفصػػة طيبػػاكم ،دور الم ـرأة الصــحفية فــي تفعيــل العمــل اإلذاعــي المحمػػي ،رسػػالة ماجسػػتير،
جامعػػة قاصػػدم مربػػاح ،كرقمػػة ،2013 ،ص  48 ،46كسػػعيد محمػػد السػػيد ،الضــغوط المينيــة واإلداريــة لمقــائم

باالتصال ،بحث منشكر في المجمة العممية ،كية انعىـ ،جامعية القاىرة ،العدد الكؿ ،1989 ،ص.28
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الصػػحفيات بػػالتزامف مػػع ارتفػػاع نسػػبة قػػكة العمػػؿ النسػػائي فػػي العمػػكـ عممػان بأنػػو مػػف غيػػر الممكػػف
فصػػؿ مفيػػكـ الم ػرأة العاممػػة عػػف المػػكر الخػػرل مػػف بينيػػا العكامػػؿ التعميميػػة كالسياسػػية كالدينيػػة
كال,قافيػػة ،مػػع بدايػػة التسػػعينيات مػػف القػػرف العش ػريف كمػػع دخػػكؿ التطػػكر التقنػػي كالعكلمػػة بػػرزت
الصحفيات كقكة إعىمية عكست حهك انر أن,كيان صحافيان كلكنو كمي فقط بمعني أف العػامىت فػي
قطاع الصحافة ازداد عددىف بيد أف قمة منيف كصمف إلى مراتب عميػا عمػى مسػتكل كهػع القػرار
كبالرغـ مػف النجاحػات النسػبية التػي حققتيػا المػرأة فػي المجػاؿ انعىمػي كالصػحفي فإنػو و يعنػي
أنيػػا لػػـ تكاجػػو صػػعكبات كعكائػػؽ فػػي ىػػذا الميػػداف لف الم ػرأة بطبيعتيػػا تخهػػع لمختمػػؼ التقاليػػد
كالعراؼ اوجتماعية التي تحد في معظـ الحياف مف مزاكلتيا ليذه المينة(.)1
كم ػػف أى ػػـ الص ػػعكبات الت ػػي تتع ػػرض لي ػػا الص ػػحفيات ى ػػي الع ػػادات كالتقالي ػػد اوجتماعي ػػة
المكرك,ػػة السػػائدة فػػي معظػػـ المجتمعػػات العربيػػة بصػػفة عامػػة التػػي تحػػكؿ دكف خػػركج الم ػرأة إلػػى
العمػػؿ كالتػػي تعتبػػر أف الم ػرأة لػػدييا كظػػائؼ محػػددة يجػػب عمييػػا مزاكلتيػػا كالتػػدريس مػػ,ىن ،كػػذلؾ
التربية في بعض السر التي يتـ التفرقة فييا بيف الجنسيف كالذم يعتبر المرأة أقؿ شأنان مف الرجؿ
الذم بدكره يم,ؿ عائقان حقيقان أماـ مساىمة المرأة فػي الداء المينػي الصػحفي كعنػدما تتحػدث عػف
العرقم ػػة ف ػػي تط ػػكر العم ػػؿ كالمين ػػة الص ػػحفية خاص ػػة فك,ي ػػر م ػػف الص ػػحفيات يط ػػالبف المؤسس ػػات
الصػػحفية بعػػدـ القيػػاـ بتغطيػػات فػػي سػػاعات متػػأخرة مػػف الميػػؿ كأيهػان عػػدـ العمػػؿ فػػي أيػػاـ العطػػؿ
كالمناسبات ككذلؾ مما يعيؽ الصحفيات عف تأدية العمؿ الصحفي ىك قمة الكسػائؿ لمكصػكؿ إلػى
مصػػدر الخبػػر ،كلك ػػف بػػالرغـ مػػف مختم ػػؼ الصػػعكبات كالمعيق ػػات التػػي تعرقػػؿ المػػرأة بكجػػو ع ػػاـ

) (1حفصة طيباكم ،مرجع سابؽ ،ص .48 ،46
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كالصػػحفية بكجػػو خػػاص تحػػاكؿ الم ػرأة أف تتحػػدم كػػؿ المعيقػػات ن,بػػات كجكدىػػا كمكانتيػػا عمػػى
مختمؼ الصعدة(.)1
تكاجػػو الم ػرأة العربيػػة بشػػكؿ عػػاـ مػػف المعكقػػات التػػي تحػػكؿ دكف أدائيػػا الم ,ػؿ فػػي مجػػاؿ
العمػػؿ انعىمػػي بصػػفة عامػػة كالصػػحفي بصػػفة خاصػػة لف العمػػؿ فػػي مجػػاؿ انعػػىـ مػػف عمػػؿ
متكاصػػؿ يحتػػاج إلػػى متابعػػة دائمػػة كمسػػتمرة كغيػػر محػػددة بأكقػػات دكاـ كمػػا يتطمػػب التعػػاكف مػػع
أعػػداد كبي ػرة مػػف الفنيػػيف أغمػػبيـ مػػف الرجػػاؿ ،كمػػا أف طبيعػػة المكاقػػؼ اوجتماعيػػة فػػي العديػػد مػػف
المجتمعات المحمية فػي الػدكؿ العربيػة تػرفض بشػكؿ هػمني أك صػريح تمػؾ الظػركؼ اوجتماعيػة
المحيطة بالعمؿ مما يربؾ انعىميات كيؤ,ر عمػى عىقػاتيف السػرية كأدائيػف بشػكؿ عػاـ ،إذ أف
مينػػة الص ػػحافة كمتاعبي ػػا المعركفػػة ف ػػي ح ػػاؿ كػػكف المػ ػرأة مح ػػررة أك مخرجػػة ص ػػحفية أك رئيس ػػة
تحرير مػف العمػؿ لػـ يعتػد عمييػا المجتمػع فػي معظػـ منظكماتػو كفئاتػو اوجتماعيػة ،فػدخكؿ المػرأة
فػػي ىػػذا الفهػػاء انعىمػػي كتحديػػدان الصػػحافة مػػر بالعديػػد مػػف الم ارحػػؿ فقػػد كاجيػػت الك,يػػر مػػف
التح ػػديات اوجتماعي ػػة أكو  ,ػػـ الميني ػػة م ػػرك انر بع ػػدد م ػػف المعكق ػػات الت ػػي بالتأكي ػػد لي ػػا ت ػػأ,ير عم ػػى
ممارسة المينػة ،فػالمرأة المكظفػة مػف الممكػف أف تكاجػو مشػاؽ كمتاعػب خػىؿ عمميػا اليػكمي ،إو
أف عمؿ المرأة في مجاؿ الصحافة كانعىـ يفرض عمييا الك,ير مف الجيد كالعطاء كالكقت كذلؾ
مرركان بكؿ التحديات كالمعكقات في المجتمع مف الممكف أف يؤدل إلػى عزكفيػا عػف ممارسػة ىػذه
المينة حيث يػرل متخصصػكف أف العػادات كالتقاليػد كنظػرة المجتمػع تقػؼ كراء عػزكؼ المػرأة عػف
ممارسػػة مينػػة الصػػحافة فبػػالرغـ ممػػا يشػػيده المجتمػػع مػػف انفتػػاح كتطػػكر إو أف نظػرة عػػدـ الرهػػا
إلى المرأة العاممة في المجاؿ الصحفي انعىمي و زالت تسيطر عمى عقكؿ الك,ير الحػاؿ يصػؿ

) (1المرجع السابؽ ،ص.48 ،46
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إلػػى اومتنػػاع عػػف الػػزكاج مػػف الفتػػاة التػػي تعمػػؿ فػػي المجػػاؿ انعىمػػي فػػنحف نعػػيش فػػي مجتمػػع
شرقي تعـ فيو ال,قافة الذككرية التي ترل أف الصحافة كانعىـ مينة رجالية و تميؽ بالمرأة(.)1
ثانياً :المعوقات المينية:
و ازلػػت المػ ػرأة العامم ػػة ف ػػي مجػػاؿ انع ػػىـ بص ػػفة عام ػػة كالصػػحافة بص ػػفة خاص ػػة تكاج ػػو
الك,يػػر مػػف المصػػاعب منيػػا معارهػػة قسػػـ كبيػػر مػػف الرجػػاؿ عمميػػا الػػذم يتطمػػب إجػراء مقػػابىت
كاتصػػاوت ىاتفيػػة مػػع رجػػاؿ ،فمػػع كػػؿ النجاحػػات التػػي تحققيػػا المػرأة فػػي مجػػاؿ الصػػحافة ما ازلػػت
المراكز القيادية بعيدة عنيػا رغػـ أنيػا تسػعى إلييػا ففػي د ارسػة مسػحية حػكؿ كاقػع المػرأة الصػحافية
في الردف تبيف أف نسبة انعىميات في مجمس النقابة كالمراكز القيادية و تبمث سػكل  %2ا,نػاف
فػػي المائػػة كتعمػػؽ الباح,ػػة ليػػذه الد ارسػػة أف فرصػػة الصػػحافية فػػي الحصػػكؿ عمػػى منصػػب داخػػؿ
المؤسسة انعىمية هئيمة جدان مقارنة بزميميا الصحفي كذلؾ و يرجع إلى أسباب تتعمؽ بالكفاءة
نكانما إلى طبيعة العمؿ التي تفرض التكاجد في الصحيفة في أم كقت كحتى ساعات متأخرة ليىن،
كػػذلؾ أف المجتمػػع لػػـ يصػػؿ إلػػى قناعػػة تغييػػر الدكار كتقسػػيميا بػػيف الم ػرأة كالرجػػؿ داخػػؿ الس ػرة
فيكػػكف الجم ػػع ب ػػيف المنصػػب كالمس ػػؤكلية المنزلي ػػة تفػػكؽ طاقتي ػػا كتعيقي ػػا عػػف التف ػػرع لمس ػػؤكليات
المنصب كما أنو و يجب النظر إلى مسألة كجكد المرأة في انعىـ الصحفي خاصة مػف الناحيػة
الكميػػة فقػػط بػػؿ ىنػػاؾ هػػركرة لمبحػػث فػػي نكعيػػة ىػػذا الكجػػكد نكاذا كانػػت لممػرأة مشػػاركة فعميػػة فػػي
العمؿ الصحفي كاعتىء مناصب قيادية في الصحؼ كرئاسة التحرير نكادارة التحرير م,ىن في ظؿ
المعتقدات السائدة عف عمؿ المرأة في مجاؿ الصحافة(.)2

) (1محاسف انماـ ،رئيسـة مركـز اإلعالميـات العربيـات ،كرقػة عمػؿ مقدمػة لمركػز انعىميػات العربيػات بعنػكاف
الكهع انعىمي كالقانكني لممرأة العربية كالنكع اوجتماعي ،الرابط المغرب ،2005 ،ص.4

) (2محاسف انماـ ،المرجع السابؽ ،ص.6
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إدماج المػرأة فػي التعمػيـ كالتػدريب المينػي كالتقنػي يعطييػا الحػؽ فػي اختيػار أدكارىػا كالتنػكع
في الدكار كما يسيـ في تمكينيا اقتصػاديان نكاسػياميا فػي سػكؽ العمػؿ بػؿ إف ىػذا اندمػاج سػكؼ
يسػػاعدىا عمػػى تجػػاكز الدكار أك المناشػػط التقميديػػة المناطػػة بيػػا كالكاقػػع أف انحصػػاءات المتػكافرة
تشير إلى تكاجد انناث في التعميـ الفنػي كالمينػي كبنسػبة  %33.9إنػاث مقابػؿ  %66.1لمػذككر
عػػاـ  1996 /1995كلكػػف بالتػػدقيؽ فػػي ىػػذه النسػػب كجػػد أف التعمػػيـ التجػػارم كالصػػحي نكاعػػداد
المعممػات يتػػأ,ر بالنسػبة العاليػػة أمػػا تكاجػدىف فػػي المجػاوت ذات الخبػرة الفنيػػة كالتقنيػة فيػػك تكاجػػد
محدكد لمغاية إف لـ يكف معدكمان في بعض المناطؽ(.)1
كدخمت المرأة عالـ انعىـ كالصػحافة منػذ عقػكد كتعػددت أدكارىػا فيػو كلف الصػحافة تم,ػؿ
السمطة الرابعة كلنيا يجب أف تمعب دكرىا الفعمي ليس فقط في نقؿ الخبار كتغطية الحداث بؿ
في تكجيو كقكلبت الكعي العاـ كفي رسـ السياسات الكبرل لمدكؿ ارتأت المرأة الصحفية أف تكسػع
دائػ ػرة تخصص ػػيا كو تتكق ػػؼ عن ػػد اوختصاص ػػات الت ػػي تحص ػػرىا فيي ػػا المجتمع ػػات كالمؤسس ػػات
انعىميػ ػػة التػ ػػي تحػ ػػتـ عمييػ ػػا العمػ ػػؿ فػ ػػي مجػ ػػاوت المكهػ ػػة كالتجميػ ػػؿ كالترفيػ ػػو كأخبػ ػػار النجػ ػػكـ
كالمكاهػػيع اوجتماعيػػة ،شػػيئان فشػػيئان تكجيػػت الصػػحفيات لمعمػػؿ فػػي مجػػاوت كانػػت تحسػػب مػػف
اختصاص زمىئيا الرجاؿ ليمعبف دكرىف الحقيقي كيم,مف كلك جزء بسيطان مف نفكذ السمطة الرابعة
فباشرت العمؿ في الميداف اوقتصادم كالسياسي ككانت ليف فيو نجاحات حيث تركت العديد مػف
الصحفيات أسمائيف كبصماتيف فػي ىػذه التخصصػات انعىميػة كرغػـ أف أعػداد الصػحفيات فػي

) (1زينب منصكر حبيب ،اإلعالم وقضايا المرأة ،دار أسامة لمنشر ،ط ،1الردف ،عماف ،2001 ،ص.159
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رئاسػػة نكادارة المؤسسػػات الصػػحفية خاصػػة فػػي العػػالـ العربػػي قميمػػة إو أف المػرأة الصػػحفية تكاصػػؿ
الكفاح(.)1
كالمػرأة الصػػحفية تأمػػؿ أف تعامػػؿ عمػػى حػػد سػكاء مػػع زميميػػا الصػػحفي كتخػػاطر لجػػؿ ذلػػؾ
بحياتيػػا لت,بػػت أنيػػا قػػادرة عمػػى القيػػاـ بػػأخطر الميػػاـ الصػػحفية فػػي بػػؤر التػػكتر كرغػػـ ذلػػؾ و ازلػػت
المجتمعات العربية إلى اليػكـ تػنقص مػف قػدرات ككفػاءة المػرأة فػي ميػداف الصػحافة كترمقيػا بنظػرة
اس ػػتيانة إو أف الصػ ػػحفيات كاصػػػمف انقبػ ػػاؿ عم ػػى العمػ ػػؿ فػػػي ى ػػذا المج ػػاؿ كعمػػػى د ارسػػػة كنيػ ػػؿ
الشػػيادات العميػػا فيػػو بػػؿ كيقػػدمف أك,ػػر نحػػك التغطيػػة الصػػحفية الميدانيػػة التػػي تحػػررىف مػػف قيػػكد
كركتيف العمػؿ المكتبػي كأيهػان اقػتحمف المػاكف السػاخنة التػي تشػيد حركبػان كن ازعػات مسػمحة بكػؿ
شػػجاعة كج ػرأة ،كسػػجمت الصػػحفيات الم ارسػػىت حهػػك انر وفت ػان فػػي الػػدكؿ التػػي تشػػيد اهػػطرابات
أمنية أك حركبان م,ؿ فمسطيف كالعراؽ كسكريا كليبيا كاليمف ككاف لتطكر الحداث كزيادة التكتر في
العػػالـ العربػػي الػػدكر الساسػػي ونتقػػاؿ الصػػحفية مػػف اوسػػتكديكىات كالمكاتػػب إلػػى أرض الصػراع
كتزايد أعداد الصػحفيات الم ارسػىت كذلػؾ حسػب منظمػة م ارسػمكف بػى حػدد التػي أطمقػت فػي أخػر
تقرير ليا عاـ  2015في تقريرىا السنكم أف منطقة الشرؽ الكسط مف أك,ر المناطؽ خطكرة فػي
العػػالـ بالنسػػبة لعمػػؿ الصػػحفيات كانعىميػػات لمػػا تشػػيده المنطقػػة مػػف ص ػراعات سياسػػية عنيفػػة
ككصػػفت المنظمػػة عػػاـ  2014بالعػػالـ السػػكد عمػػى الصػػحافة حيػػث قتػػؿ أك,ػػر مػػف  66صػػحفيان
كاختطؼ حكالي  119صحفيان كصحفية كفي لبناف دفعت الصحفية "مى شدياؽ" ,منػان غاليػان كمفيػا
جسػػدىا كمينتيػػا عنػػدما اسػػتيدفت سػػيارتيا بعبػػكة ناسػػفة فقػػدت عمػػى أ,رىػػا طرفييػػا اليسػػارييف كبعػػد

) (1سػػماح بػػف عبػػادة ،مقػػاؿ منشػػكر بصػػحفية العػػرب اولكتركنيػػة لعن ػكاف "ىـــل تســـتيدف المـــرأة الصـــحفية فـــي
المناطق الساخنة بسـبب جنبييـا أو مينتيـا ،نشػرت فػي  2015 /7/19العػدد  ،9981ص ،20صػحيفة عربيػة

تأسست عاـ  1977في لندف alarab-co0uk

78

يأسػػيا مػػف العػػىج اعتزلػػت مينػػة الصػػحافة كتم,ػػؿ "مػػى" نمكذج ػان لمصػػحفية التػػي تتعػػرض لمخطػػر
بسبب عمميا اوستقصائي ككشفيا لبعض الحقائؽ اليامة(.)1
فمينػػة الصػػحافة كانعػػىـ عمكمػان حيػػث كجػػكد العديػػد مػػف القيػػكد المينيػػة التػػي تػػؤ,ر بصػػكرة
سػػمبية عمػػى الداء المينػػي لمصػػحفيات كالسياسػػات التحريريػػة تجػػاه قهػػايا الم ػرأة كتتعمػػؽ بسػػيطرة
الطػابع السػػمطكم الحػػادم الجانػػب عمػػى عىقػة القيػػادات الصػػحفية بػػالمحرريف كالمحػػررات كغيػػاب
عنصػػر المشػػاركة كالتشػػاكر ،كو شػػؾ أف ك ,ػرة الهػػغكط النفسػػية المينيػػة كعػػدـ التشػػجيع يصػػيب
الصػػحفيات بانحبػػاط كالسػػمبية ىػػذا مػػف جانػػب بيئػػة العمػػؿ أـ مػػف جانػػب البيئػػة الس ػرية فالعمػػؿ
الصػػحفي عمػػى الخػػص يتطمػػب قػػد انر مػػف التفػػرغ كالحركػػة ممػػا يتعػػارض مػػع المسػػؤكليات الس ػرية
لمصحفيات كالذم يعتبػر الرجػؿ معفػي عنيػا تمامػان داخػؿ المنػزؿ أمػا مػف جانػب المجتمػع فػى تػزاؿ
شػ ػرائح اجتماعي ػػة عدي ػػدة تنظ ػػر إل ػػى مين ػػة الص ػػحافة لممػ ػرأة غي ػػر وئق ػػة مم ػػا يخم ػػؽ صػ ػراع ب ػػيف
الصحفيات كمنظكمة القيـ اوجتماعية(.)2
كىنا تجدر انشارة إلى الحقائؽ التي أجمعت عمييا كؿ الدراسات كحمقػات النقػاش كالػدكرات
التدريبي ػػة الت ػػي ب ػػادرت بعق ػػدىا منظم ػػة اليكنس ػػكك من ػػذ ع ػػاـ  1994كش ػػارؾ فيي ػػا م ػػا يق ػػارب 250
صػػحفية مػػف مصػػر كالردف كالج ازئػػر كتػػكنس كالمغػػرب كالتػػي كشػػفت عػػف العديػػد مػػف المعكقػػات
كالصعكبات التي تتعرض المسيرة المينية لمصحفيات العربيات كتعزم إلى المناخ ال,قافي الذككرم
الذم يسيطر عمى بيئة العمؿ انعىمي كالعمؿ الصحفي بصفة خاصة كما كشفت ىذه الدراسات
عف تحيز القيادات انعىمية كمعاناة الصحفيات مف الصكرة التقميديػة السػائدة لػدل رؤسػائيـ عػف
المرأة الصحافية إذ يعتبركنيا أقؿ مف مستكل القدرات المينية مع زمىئيػف كلػذلؾ يفهػمكف الرجػؿ

) (1سماح بف عبادة ،المرجع السابؽ ،ص.21
) (2عكاطؼ عبدالرحمف ،الصحفيات واإلعالميات العربيات ،ص ،1دار العربي لمنشر ،2008 ،ص.7
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لمدكرات التدريبية كلمسفر إلى الخارج كالمناصب القيادية كذلؾ كشفت الد ارسػات عػف افتقػار معظػـ
الصحفيات العربيات إلى الكعي ال,قافي كالمجتمعي بقهية المرأة كالدفاع عػف حقػكقيف المجتمعيػة
كالمينية(.)1

) (1عبدا﵀ العممػي ،امرأة خارجة عن األعراف "المرأة السعودية الواقع والتحـديات" ،ط ،1دار السػاقي،،2015 ،
ص.93
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الفصل الرابع
الدراسة الميدانية
1.4

تحميل بيانات الدراسة.

2.4

النتائج والتوصيات.
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الفصل الرابع
الدراسة الميدانية
يتهػػمف الفصػػؿ ال اربػػع الد ارسػػة الميدانيػػة حيػػث تػػـ تقسػػيـ جػػداكؿ الد ارسػػة لعػػدة محػػاكر عمػػى
النحك التالي:
المحور األول :المعوقات المينية وعالقتيا باألداء الميني لمصحفيات:
م ػػف حي ػػث السياس ػػات التحريري ػػة كطبيع ػػة العم ػػؿ كمص ػػادر المعمكم ػػات كالمعكق ػػات الميني ػػة
كتأ,ير المجاؿ الصحفي.
المحور الثاني :طبيعة الصحفيات وأثره عمى األداء الميني لمصحفيات:
مف حيث طبيعتيا كأكقات العمؿ كالبيئة اوجتماعية كالبيئة اوقتصادية كأخىقيات المينة.
المحور الثالث :المعمومات وبيئة العمل وعالقتيا باألداء الميني لمصحفيات الميبيات:
مف حيث المعمكمات كالعمؿ الميػداني كبيئػة العمػؿ الماديػة كالصػحافية كتأ,يرىػا عمػى الداء
الميني لمصحفيات.
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 1.4تحميل بيانات الدراسة:
المحور األول :المعوقات المينية وعالقتيا باألداء الميني لمصحفيات الميبيات:
جدكؿ ()9
السياسات التحريرية كتأ,يرىا عمى الداء الميني لمصحفيات الميبيات

الدرجة

1

2

3

التكرار

18

31

70

%

%15.1

%26.1

%58.8

التكرار

36

31

52

%

%30.3

%26.1

%43.7

التكرار

37

31

51

%

%31.1

%26.1

%42.6

التكرار

34

31

54

سياسة الصحيفة

%

%28.6

%26.1

%45.4

و تتيح الصحيفة قدر

التكرار

40

36

43

%

%33.6

%30.3

%36.1

التكرار

42

34

43

يتـ نشرىا مسبقا

%

%35.3

%28.6

%36.1

إجبارم عمى كتابة

التكرار

60

26

33

مكهكعات معينة

%

%50.4

%21.8

%27.7

المس بجكىر

التكرار

51

28

40

%

%42.9

%23.5

%33.6

يؤ,ر الصراع بيف قيمي

التكرار

20

27

72

كسياسة الصحيفة عمى

%

%16.8

%22.7

%60.5

المعوقات
عدـ سماح سياسة

التحرير بالنقد المباشر

لمحداث أك الشخاص
لسياسة الصحفية تأ,ير

سمبي في تناكؿ كمعالجة
المكهكعات

أكاجو تعديؿ في العديد
مف المكهكعات قبؿ
النشر

تكظيؼ الحداث كفؽ

كاؼ مف الحرية
لمصحفيات

تحديد المكهكعات التي

المكهكعات التي اكتبيا
مع إبقاء تكقيعي عمييا
كاتجاىاتي الفكرية
أدائي الميني

البدائل

غير

محايد

موافق

موافق
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المتوسط

ا ال ن ح را ف

الوزن

الحسابي

ا ل م ع ي ا ري

النسبي

2.4370

2.1345

0.74377

0.75295

0.812

0.711

األىمية

2

4

2.1176

0.85546

0.705

5

2.1681

0.84692

0.722

3

2.252

0.83830

0.675

6

2.0084

0.84869

0.669

7

1.7731

0.85303

0.591

9

1.9076

2.4370

0.87325

0.76622

0.635

0.812

8

1

تكش ػػؼ البيان ػػات الػ ػكاردة بالج ػػدكؿ الس ػػابؽ كباس ػػتخداـ المع ػػامىت انحص ػػائية ع ػػف ت ػػأ,ير
السياسات التحريرية في الداء الميني لمصحفيات حيث احتؿ فػي المرتبػة الكلػى معػكؽ (الصػراع
بيف القيـ كاوتجاىات الفكرية كسياسة التحرير) بتػأ,ير قػكل بمػث ( )%60.5كبمتكسػط ()%22.7
كهعيؼ ( )%16.8كبمتكسط إجمالي التأ,ير بمث (.)2.4370
كفػي الىميػػة ال,انيػة جػػاء معػكؽ (عػػدـ سػماح سياسػػة التحريػر بالنقػػد المباشػر) بتػػأ,ير قػػكل
بمػ ػ ػػث ( )%58.8كمتكسػ ػ ػػط ( )%26.1كهػ ػ ػػعيؼ ( )%15.1كبمتكسػ ػ ػػط إجمػ ػ ػػالي التػ ػ ػػأ,ير بمػ ػ ػػث
(.)2.4370
كفي الترتيب ال,الث لمىمية جاء معػكؽ (تكظيػؼ الحػداث كفػؽ سياسػة الصػحيفة) بتػأ,ير
ق ػػكل بم ػػث ( )%54.4كمتكس ػػط ( )%26.1كه ػػعيؼ ( )%28.6كبمتكس ػػط إجم ػػالي الت ػػأ,ير بم ػػث
(.)2.1681
كفي الترتيب الرابع لمىمية جاء معكؽ (التأ,ير السمبي لسياسة التحرير في تنػاكؿ كمعالجػة
المكهػػكعات) بتػػأ,ير قػػكل بمػػث ( )%43.7كمتكسػػط ( )%26.1كهػػعيؼ ( )%30.3كبمتكسػػط
إجمالي التأ,ير بمث (.)2.1345
جػػاء فػػي الترتيػػب الخػػامس لمىميػػة معػػكؽ (تعػػديؿ العديػػد مػػف المكهػػكعات قبػػؿ النشػػر)
بتػػأ,ير قػػكل بمػػث ( )%42.9كمتكسػػط ( )%26.1كهػػعيؼ ( )%31.1كبمتكسػػط إجمػػالي التػػأ,ير
بمث (.)2.1176
فػ ػػي المرتبػ ػػة السػ ػػادس لمىميػ ػػة جػ ػػاء معػ ػػكؽ (و تتػ ػػيح الصػ ػػحفية قػ ػػدر كػ ػػاؼ مػ ػػف الحريػ ػػة لمقػ ػػائـ
باوتص ػػاؿ) بت ػػأ,ير ق ػػكل بم ػػث ( )%36.1كمتكس ػػط ( )%30.3كه ػػعيؼ ( )%33.6كبمتكس ػػط إجم ػػالي
التأ,ير بمث (.)2.0252
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في الترتيب السابع لمىمية جاء معكؽ (تحديد المكهكعات التي يتـ نشرىا مسػبقان) بتػأ,ير
ق ػػكل بم ػػث ( )%36.1كمتكس ػػط ( )%28.6كه ػػعيؼ ( )%35.3كبمتكس ػػط إجم ػػالي الت ػػأ,ير بم ػػث
(.)2.0084
في الىميػة مػا قبػؿ الخيػر جػاء معػكؽ (المػس بجػكىر المكهػكعات التػي اكتبيػا مػع إبقػاء
تػػكقيعي عمييػػا) بتػػأ,ير قػػكل بمػػث ( )%33.6كمتكسػػط ( )%23.5كهػػعيؼ ( )%42.9كبمتكسػػط
إجمالي التأ,ير بمث (.)1.9076
كفػػي المرتبػػة الخي ػرة لمىميػػة جػػاء معػػكؽ (إجبػػارم عمػػى كتابػػة مكهػػكعات معينػػة) بتػػأ,ير
ق ػػكل بم ػػث ( )%27.7كمتكس ػػط ( )%21.6كه ػػعيؼ ( )%50.4كبمتكس ػػط إجم ػػالي الت ػػأ,ير بم ػػث
(.)1.7731
خمصت الدراسة إلى جػكد تػأ,يرات لمسياسػات التحريريػة عمػى الداء المينػي لمصػحفيات مػف
أىميا "الصراع بيف القيـ كاوتجاىات الفكرية كسياسة الصحفية حيػث يػرل المنظػركف فػي النظريػة
النسكية إف طبيعة الحياة تساكم بيف حؽ المرأة فػي المشػاركة العمميػة كأم إقصػاء لحػؽ المػرأة فػي
حرية اختيار المكهكعات كالمعالجات الصحافية نكابداء رأييا فييا مف شأنو أف يخمؽ نكع الصراع
بيف اوتجاىات الفكرية كالسياسات التحريرية.
كالذم أكدتو د .سكينة بف عامر

()1

في ككنيا شػعرت بهػبابية السياسػات التحريريػة التػي و

تسػػاعد فػػي تحديػػد المكهػػكعات المناسػػبة لمتغطيػػة انعىميػػة كأف ىػػذا شػػكؿ ليػػا إزعاج ػان كهػػغطان
عمييا شخصيان كعمى الصحفيات.

) (1د .سػػكينة بػػف عػػامر عهػػك ىيػػأة التػػدريس بكميػػة انعػػىـ جامعػػة بنغػػازم مقابمػػة شخصػػية يػػكـ الحػػد المكافػػؽ
 2017/10/15بمقر كمية انعىـ بجامعة بنغازم الساعة  12ظي انر.
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جدكؿ ()10

جدكؿ يكهح تأ,ير مصادر المعمكمات التي تعتمد عمييا الصحفيات عمي أدائيف الميني
مصادر

المعمومات
الشخاص

المسئكلكف في

كافة المجاوت
مكاتب

العىقات العامة
بالمؤسسات

ككاوت النباء
انذاعات

كالصحؼ
اننترنت
الكتب

ال يوجد

تأثير إلي

تأثير

تأثير

حد ما

قوي

الدرجة

1

2

3

التكرار

18

64

37

%

%15.1

%53.8

%31.1

التكرار

16

62

41

%

%13.4

%52.1

%34.5

التكرار

19

33

67

%

%16.0

%27.7

%56.3

التكرار

9

21

89

%

%7.6

%17.6

%74.8

التكرار

24

24

71

%

%20.2

%20.2

%59.7

التكرار

28

46

54

%

%23.5

%38.7

%37.8

البدائل

المتوسط

الحسابي

2.3866

ا ال ن ح را ف

ا ل م ع ي ا ري

0.73772

الوزن

النسبي

0.795

األىمية

4

2.4118

0.71795

0.830

2

2.4034

0.57149

0.801

5

2.6723

0.61215

0.890

1

2.3950

0.80484

0.798

3

1.8571

0.77335

0.619

6

تكشػػؼ البيانػػات الػكاردة بالجػػدكؿ السػػابؽ كباسػػتخداـ المعػػامىت انحصػػائية تػػأ,ير مصػػادر
المعمكم ػػات الت ػػي تعتم ػػد عميي ػػا الص ػػحفيات عم ػػي أدائي ػػف المين ػػي حي ػػث ج ػػاء ف ػػي المرتب ػػة الكل ػػى
لمىمية انذاعات كالصحؼ كمصدر لممعمكمات يؤ,ر تأ,ير قكم بنسبة بمغت ( )%74.8كبتأ,ير
متكسػ ػ ػػط مػ ػ ػػا بنسػ ػ ػػبة ( )%17.6كبتػ ػ ػػأ,ير هػ ػ ػػعيؼ ( )%7.6كبمتكسػ ػ ػػط إجمػ ػ ػػالي التػ ػ ػػأ,ير بمػ ػ ػػث
(.)2.6723
في المرتبة ال,انيػة جػاءت مكاتػب العىقػات العامػة بالمؤسسػات كمصػدر لممعمكمػات بتػأ,ير
قكم بمث ( )%34.5كتأ,ير متكسط بمث ( )%52.1كتأ,ير هعيؼ ( )%13.4كبمتكسػط إجمػالي
التأ,ير (.)2.4118
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في الترتيب ال,الث اونترنت بتأ,ير قكم بمث ( )%59.7كتأ,ير متكسط ( )%20.2كتأ,ير
هعيؼ ( )%20.2كبمتكسط إجمالي التأ,ير بمث (.)2.3950
فػػي الترتيػػب ال ارب ػػع جػػاء الشػػخاص المس ػػئكلكف فػػي كافػػة المج ػػاوت كمصػػدر لممعمكم ػػات
بت ػػأ,ير ق ػػكم بم ػػث ( )%31.1كت ػػأ,ير متكس ػػط ( )%53.8كت ػػأ,ير ه ػػعيؼ ( )%15.1كبمتكس ػػط
إجمالي التأ,ير (.)2.3866
ف ػ ػػي الترتي ػ ػػب الخ ػ ػػامس ج ػ ػػاءت كك ػ ػػاوت النب ػ ػػاء كمص ػ ػػدر لممعمكم ػ ػػات بت ػ ػػأ,ير ق ػ ػػكم بم ػ ػػث
( )%56.3كتػ ػػأ,ير متكسػ ػػط ( )%27.7كتػ ػػأ,ير هػ ػػعيؼ ( )%16.0كبمتكسػ ػػط إجمػ ػػالي التػ ػػأ,ير
(.)2.4034
فػي الترتيػب الخيػر جػاءت الكتػب كمصػدر لممعمكمػات بتػأ,ير قػكم بمػث ( )%37.8كتػأ,ير
متكسط ( )%38.7كتأ,ير هعيؼ ( )%23.5كبمتكسط إجمالي التأ,ير بمث (.)1.8571
تدؿ ىذه النتائج عمى تصػدر الصػحؼ كانذاعػات المصػادر التػي تعتمػد عمييػا الصػحفيات
فػػي جمػػع المعمكمػػات كىنػػاؾ نم ػاذج مػػف الصػػحفييف الػػذيف اعتمػػدكا عمػػى اسػػتخداـ مكاقػػع التكاصػػؿ
اوجتمػػاعي لمحصػػكؿ عمػػى أفكػػار لمكهػػكعاتيـ الص ػحفية أك لمحصػػكؿ عمػػى معمكمػػاتيـ أك مػػف
خػػىؿ الصػػحؼ كانذاعػػات كمػػا يسػػتطيعكف مػػف خىليػػا إعطػػاء خمفيػػة معمكماتيػػة لمكهػػكعاتيـ أك
لزيادة مصادرىـ.
كلكف تكمف المشكمة الحقيقية في اوعتماد عمى ما تنشره ىذه الشػبكات عمػى أنيػا حقػائؽ،
كقياـ الصحفييف بعرهيا عمػى رؤسػائيـ كينشػركنيا فػي المكاقػع انلكتركنيػة التابعػة لصػحفيـ ظنػا
مػػنيـ أنيػػـ حصػػمكا عمػػى انفػراد صػػحفي لػػيس لػػو م,يػػؿ ،كلكػػنيـ بػػذلؾ يسػػيمكف فػػي إ,ػػارة الشػػائعات
كالبمبمػػة .كمػػف ىنػػا يجػػب عمػػييـ تقصػػي الحقػػائؽ كس ػؤاؿ مصػػادرىـ قبػػؿ نشػػر أيػػة معمكمػػات قػػامكا
بقراءتيا عمى إحدل ىذه المصادر.
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جدكؿ ()11

المعكقات المينية كتأ,يرىا عمى الداء الميني

الدرجة

1

2

3

التكرار

6

11

102

%

%5.0

%9.2

%85.7

التكرار

11

17

91

تراجع في الداء الميني

%

%9.2

%14.3

%76.5

أجد صعكبة في الكصكؿ

التكرار

15

40

64

إلى مصادر الخبار

%

%12.6

%33.6

%53.8

أشعر بعرقمة الزمىء

التكرار

11

25

83

%

%9.2

%21.0

%69.7

التكرار

9

31

79

أ,ر عمى أدائي الميني

%

%7.6

%26.1

%66.4

تحكـ الكساطة كالعىقات

التكرار

10

37

72

%

%8.4

%31.1

%60.5

التكرار

19

31

69

%

%16.0

%26.1

%58.0

العبء الزائد لمعمؿ (إسناد

التكرار

41

28

50

مف إمكانياتي) أ,ر عمى

%

%34.5

%23.5

%42.0

قمة العبء في العمؿ

التكرار

36

19

64

%

%30.3

%16.0

%53.8

المعوقات المينية
عدـ استخداـ التقنيات

الحدي,ة كتأ,يره عمى الداء
الميني

غياب التدريب سبب لي

الصحفييف لنجاحي لنني
أن,ي.

الكهع السياسي الراىف

الشخصية في عممية تكزيع
الميمات

تأ,ر شخصية رئيس
التحرير عمى الداء
الميني لؾ

مياـ تتطمب قدرات أك,ر
أدائي الميني

(إسناد مياـ تتطمب قدرات
اقؿ مف إمكانياتي) ا,ر
عمى أدائي الميني

البدائل

غير

محايد

موافق

موافق
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المتوسط

الحسابي

ا ال نح را ف

ا ل م ع ي ا ري

الوزن

النسبي

األىمية

2.8067

0.50886

0.935

1

2.6723

0.63924

0.890

2

2.4118

0.70605

0.803

7

2.6050

0.65378

0.868

3

2.5882

0.62993

0.862

4

2.5210

2.4202

2.756

2.2353

0.64897

0.75348

0.87488

0.88973

0.840

0.806

0.691

0.745

5

6

9

8

بينػػت البيانػػات ال ػكاردة بالجػػدكؿ السػػابؽ كباسػػتخداـ المعػػامىت انحصػػائية تػػأ,ير المعكقػػات
المينية عمى الداء الميني لمصحفيات حيث جاء في المرتبة الكلى لمىمية تأ,ير (عدـ استخداـ
التقنيػػات الحدي,ػػة) بتػػأ,ير قػػكل بمػػث ( )%85.7كمتكسػػط ( )%9.2كهػػعيؼ ( )%5.0كبمتكسػػط
إجمالي التأ,ير بمث (.)2.8067
كفي المرتبة ال,انية لمىمية جاء تأ,ير (غياب التػدريب سػبب لػي ت ارجػع فػي الداء المينػي)
بتأ,ير قكل بمث ( )%76.5كمتكسط ( )%14.3كهعيؼ ( )%9.2كبمتكسط إجمالي التأ,ير بمث
(.)2.6723
جػػاء فػػي المرتبػػة ال,ال,ػػة لمىميػػة (أشػػعر بعرقمػػة الػػزمىء الصػػحفييف نجػػاحي لننػػي أن,ػػي)
بتأ,ير قكل بمث ( )%69.7كمتكسط ( )%21.0كهعيؼ ( )%9.2كبمتكسط إجمالي التأ,ير بمث
(.)2.6050
كفػػي المرتبػػة الرابعػػة لمىميػػة جػػاء تػػأ,ير (الكهػػع السياسػػي الػراىف أ,ػػر عػػف أدائػػي المينػػي)
بتأ,ير قكل بمث ( )%66.4كمتكسط ( )%26.1كهعيؼ ( )%7.6كبمتكسط إجمالي التأ,ير بمث
(.)2.5882
كفي المرتبة الخامسػة لمىميػة جػاء تػأ,ير (تحكػـ الكسػاطة كالعىقػات الشخصػية فػي عمميػة
تكزيع الميمات) بتأ,ير قكل بمػث ( )%60.5كمتكسػط ( )%31.11كهػعيؼ ( )%8.4كبمتكسػط
إجمالي التأ,ير بمث (.)2.5210
كفػػي المرتبػػة السادسػػة لمىميػػة جػػاء تػػأ,ير (شخصػػية رئػػيس التحريػػر عمػػى الداء المينػػي)
بتػػأ,ير قػػكل بمػػث ( )%58.0كمتكسػػط ( )%26.1كهػػعيؼ ( )%16.0كبمتكسػػط إجمػػالي التػػأ,ير
بمث (.)2.4202
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كفي المرتبة السابعة لمىميػة جػاء تػأ,ير (صػعكبات الكصػكؿ إلػى مصػادر الخبػار) بتػأ,ير
ق ػػكل بم ػػث ( )%53.8كمتكس ػػط ( )%33.6كه ػػعيؼ ( )%12.6كبمتكس ػػط إجم ػػالي الت ػػأ,ير بم ػػث
(.)2.4118
كفػػي المرتبػػة مػػا قبػػؿ الخي ػرة لمىميػػة جػػاء تػػأ,ير (قمػػة عػػبء العمػػؿ نسػػناد الميػػاـ تتطمػػب
قدرات أك,ر مف إمكانياتي) بتأ,ير قكل بمث ( )%53.8كمتكسط ( )%16.0كهػعيؼ ()%30.3
كبمتكسط إجمالي التأ,ير بمث (.)2.2353
كفػػي المرتبػػة الخي ػرة لمىميػػة جػػاء تػػأ,ير (العػػبء ال ازئػػد لمعمػػؿ إسػػناد لميػػاـ تتطمػػب قػػدرات
أك,ػ ػػر مػ ػػف إمكانيػ ػػاتي) بتػ ػػأ,ير قػ ػػكل بمػ ػػث ( )%42.0كمتكسػ ػػط ( )%23.5كهػ ػػعيؼ ()%34.5
كبمتكسط إجمالي التأ,ير بمث (.)2.0756
خمصت الدراسة إلػى كجػكد معكقػات مينيػة مػف أىميػا التقصػير فػي تػكفير التقنيػات الحدي,ػة
كغي ػػاب الت ػػدريب ال ػػذم أدل ب ػػدكره إل ػػى الت ػػأ,ير عم ػػى الداء ال ػػكظيفي المين ػػي لمص ػػحفيات كك ػػذلؾ
 %69.7مػػف المبحك,ػػات ي ػكاجيف مشػػكمة عرقمػػة الػػزمىء الصػػحفييف لنجاحػػاتيف المينيػػة كىػػذا مػػا
أكدتو دراسة عمياء تفاحػة( .)1التػي خمصػت دارسػتيا إلػى كجػكد عرقمػة نجاحػات الصػحفية مػف قبػؿ
زمىئيػػا الػػذككر فػػي تغطيػػة نكعيػػة معينػػة مػػف المكهػػكعات كمػػا أكػػدت دكتػػكرة سػػكينة

( )

عمػػى أف

طبيعة المجتمع الذككرم الذم و يعترؼ بقيادة المرأة لممراكز العميػا خاصػة فػي المجػاؿ انعىمػي
كسيطرة فئة معينة سكاء بسبب النكع اوجتماعي أك بسبب اونتمػاء السياسػي كالجيػكم أك القبػائمي
عمى الكظائؼ الرئيسية كعدـ إتاحة الفرصة لمحصكؿ عمى المناصب فمـ اشػغؿ أم كظيفػة قياديػة
طيمػػة مسػػيرتي الصػػحفية منػػذ  1982إو مػرة كاحػػدة كلمػػدة عشػرة أشػػير فقػػط عنػػدما كمفػػت برئاسػػة
) (1عمياء تفاحو ،مرجع سابؽ ص.155

( )د .سػػكينة بػػف عػػامر عهػػك ىيئػػة التػػدريس بكميػػة انعػػىـ جامعػػة بنغػػازم مقابمػػة شخصػػية يػػكـ الحػػد المكافػػؽ
 2017/10/15بمقر كمية انعىـ بجامعة بنغازم الساعة  12ظي انر.
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تحري ػ ػػر مجم ػ ػػة البي ػ ػػت ( )2010 - 2009كقم ػ ػػت بتق ػ ػػديـ اس ػ ػػتقالتي كاعت ػ ػػذارم بع ػ ػػد مه ػ ػػايقات
كصػػعكبات لػػـ تمكنػػي مػػف أداء مينتػػي كرئيسػػة تحريػػر إذ و يمكػػف أف أكػػكف رئػػيس تحريػػر ميمػػش
مسمكب القرار.
جدكؿ ()12
جدكؿ يكهح العىقة بيف المجاؿ الصحفي الذم تعمؿ بو الصحفيات كتحقيؽ طمكحيف الميني
المجال

البدائل

عالقة

عالقة

عالقة

ضعيفة

متوسطو

قوية

الدرجة

1

2

3

التكرار

6

12

101

اوجتماعي

%

%5.0

%9.1

%85.8

المجاؿ

التكرار

10

72

37

السياسي

%

%8.4

%31.1

%60.5

المجاؿ

التكرار

19

36

64

ال,قافي

%

%16.0

%30.3

%53.8

المجاؿ

التكرار

9

79

31

القانكني

%

%7.6

%26.1

%66.4

المجاؿ

التكرار

15

40

64

الطبي

%

%12.6

%33.6

%53.8

المجاؿ

التكرار

20

37

62

%

%16.8

%31.1

%52.1

الصحفي
المجاؿ

المني

المتوسط

الحسابي

ا ال ن ح را ف

الوزن

األىمية

ا ل م ع ي ا ري

النسبي

2.8067

0.50886

0.935

1

2.5210

0.64897

0.840

3

2.2353

0.88973

0.745

6

2.5882

0.67993

0.862

2

2.4118

0.70605

0.803

5

1.6471

0.75451

0.549

7

تكهػػح البيانػػات ال ػكاردة بالجػػدكؿ السػػابؽ كباسػػتخداـ المعػػامىت انحصػػائية العىقػػة بػػيف
المجػػاؿ الصػػحفي الػػذم تعمػػؿ بػػو الصػػحفيات كتحقيػػؽ طمػػكحيف المينػػي حيػػث جػػاء فػػي الترتيػػب
الكؿ المجػ ػػاؿ اوجتمػ ػػاعي بعىقػ ػػة قكيػ ػػة بمغػ ػػت ( )%85.8كعىقػ ػػة متكسػ ػػطة ( )%9.1كعىقػ ػػة
هعيفة ( )%5.0كمتكسط حسابي (.)2.8067
كفي الترتيب ال,ػاني جػاء المجػاؿ القػانكني بعىقػة قكيػة بمغػت ( )%66.4كعىقػة متكسػطة
( )%26.1كعىقة هعيفة بمغت ( )%7.6كمتكسط حسابي (.)2.5882
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ف ػػي الترتي ػػب ال,ال ػػث المج ػػاؿ السياس ػػي بعىق ػػة قكي ػػة بمغ ػػت ( )%60.5كعىق ػػة متكس ػػطة
( )%31.1كعىقة هعيفة ( )%8.4كمتكسط حسابي (.)2.5210
فػػي الترتي ػػب ال ارب ػػع المج ػػاؿ اوقتص ػػادم بعىق ػػة قكي ػػة بمغ ػػت ( )%58.0كعىق ػػة متكس ػػطة
( )%26.1كعىقة هعيفة ( )%16.0كمتكسط حسابي (.)2.4202
فػػي الترتيػػب الخػػامس جػػاء المجػػاؿ الطبػػي بعىقػػة قكيػػة بمغػػت ( )%53.8كعىقػػة متكسػػطة
( )%33.6كعىقة هعيفة ( )%12.6كمتكسط حسابي (.)2.4118
ف ػػي الترتي ػػب الس ػػادس المج ػػاؿ ال,ق ػػافي بعىق ػػة قكي ػػة بمغ ػػت ( )%53.8كعىق ػػة متكس ػػطة
( )%30.3كعىقة هعيفة ( )%16.0كمتكسط حسابي (.)2.2353
كالترتيػػ ػػب الخيػ ػ ػػر المجػ ػ ػػاؿ المنػ ػ ػػي بعىقػ ػ ػػة قكيػ ػ ػػة بمغػ ػ ػػت ( )%52.1كعىقػ ػ ػػة متكسػ ػ ػػطة
( )%31.1كعىقة هعيفة ( )%16.8كمتكسط حسابي (.)1.6471
تػدؿ النتػػائج السػػابقة عمػػى ارتفػػاع نسػػبة المجػاؿ اوجتمػػاعي كػػأك,ر مجػػاؿ يعممػػف بػػو كحققػػف
مػػف خىلػػو نجػػاحيف المينػػي حيػػث تػػرم الباح,ػػة فػػي ىػػذا الصػػدد ككنيػػا صػػحافية ممارسػػة لمينػػة
الص ػػحافة إف بع ػػض الص ػػحؼ تح ػػدد ن ػػكع مع ػػيف م ػػف المكه ػػكعات كالخب ػػار الت ػػي ينبغ ػػي عم ػػى
الصحفية أف تجمبيا لمصحيفة كبالتالي قد يمجػأ الػبعض إلػى كتابػة أخبػار خفيفػة أك اوعتمػاد عمػى
ما بتداكلو نشطاء مكاقع التكاصؿ اوجتماعي كتقديميا عمى أنيا أخبار مك,كقة.
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المحور الثاني :طبيعة الصحفيات وأثره عمى أدائين الميني الصحفي:
جدكؿ ()13

جدكؿ يكهح تأ,ير طبيعة المرأة عمى العمؿ الصحفي
التأثيرات

البدائل

ال يوجد
تأثير

تأثير إلي
حد ما

تأثير
قوي

الدرجة

1

2

3

التكرار

20

27

72

%

%16.8

%22.7

%60.5

التكرار

18

31

70

%

%15.1

%26.1

%58.8

التكرار

37

31

51

في الكقت

%

%31.1

%26.1

%42.4

تؤ,ر في عممية

التكرار

26

60

33

%

%21.8

%50.4

%27.7

تؤ,ر في طبيعة
اختيارم

لممكهكعات
تؤ,ر في أكقات
تكاجدم

بالمؤسسة
تؤ,ر عمى

تغطية الحداث
المناسب

اوستمرار في
التغطية

الصحافية

المتوسط

ا ال ن ح را ف

الوزن

الحسابي

ا ل م ع ي ا ري

النسبي

2.4370

2.4376

2.1176

1.7731

0.76622

0.74377

0.85546

0.85303

0.812

0.814

0.722

0.591

األىمية

1

2

4

5

لممكهكعات
تؤ,ر عمى

عممي الصحفي
ككؿ

التكرار

39

23

57

%

%32.8

%19.3

%47.9

2.2857

0.7717

0.761

3

كشػػفت البيانػػات الػكاردة بالجػػدكؿ السػػابؽ كباسػػتخداـ المعامػػؿ انحصػػائي عػػف تػػأ,ير طبيعػػة
المرأة عمى العمؿ الصحفي حيث جاء في الىمية الكلي طبيعة اختيار الصحافيات لممكهكعات
بتػػأ,ير قػػكم بمػػث ( )%60.5كتػػأ,ير إل ػى حػػد مػػا ( )%22.7كتػػأ,ير هػػعيؼ ( )%16.8كمتكسػػط
إجمالي التأ,ير بمث (.)2.4370
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في المرتبة ال,انية تؤ,ر في أكقات تكاجد الصحافيات بالمؤسسة بتأ,ير قكم بمث ()%58.8
كتأ,ير إلى حد ما ( )%21.1كتأ,ير هعيؼ ( )%15.1كمتكسط إجمالي التأ,ير(.)2.4376
كالترتي ػػب ال,ال ػػث ج ػػاء ت ػػأ,ير طبيع ػػة المػ ػرأة عم ػػى عمم ػػي الص ػػحفي كك ػػؿ بت ػػأ,ير ق ػػكم بم ػػث
( )%47.9كتػػأ,ير متكسػػط ( )%19.3كتػػأ,ير هػػعيؼ ( )%32.8كمتكسػػط إجمػػالي التػػأ,ير بمػػث
(.)2.2857
في المرتبة ما قبؿ الخيرة تؤ,ر عمى تغطية الحػداث فػي الكقػت المناسػب بتػأ,ير قػكم بمػث
( )%42.4كتػ ػػأ,ير متكسػ ػػط ( )%26.1كتػ ػػأ,ير هػ ػػعيؼ ( )%31.1كبمتكسػ ػػط إجمػ ػػالي التػ ػػأ,ير
(.)2.1176
ف ػػي المرتب ػػة الخيػ ػرة ج ػػاء الت ػػأ,ير عممي ػػة اوس ػػتمرار ف ػػي التغطي ػػة الص ػػحافية لممكه ػػكعات
بتػ ػػأ,ير قػ ػػكم بمػ ػػث ( )%27.7كتػ ػػأ,ير متكسػ ػػط ( )%50.4كتػ ػػأ,ير هػ ػػعيؼ ( )%21.8كمتكسػ ػػط
إجمالي التأ,ير بمث (.)1.7731
تب ػػيف النتػ ػػائج السػ ػػابقة إف طبيعػ ػػة النػػػكع اوجتمػ ػػاعي لمصػ ػػحفيات ت ػػؤ,ر بشػ ػػكؿ كبيػ ػػر فػػػي
تكاجػػدىف فػػي المؤسسػػة كتقػػكؿ الصػػحافية ىػػدم العبػػدلي فػػي مقابمػػة شخصػػية معيػػا (بالنسػػبة لػػي
العمؿ في مجاؿ الصػحافة كػاف ممتػع جػدا كلػـ التفػت لنظػرة النػاس أك الرجػاؿ ..اعػرؼ بػأف ىنػاؾ
نظػرة غيػر مرهػية لنػا كو أقػكؿ نظػرة دكنيػة كرغػػـ ذلػؾ لػـ تكػف عػائؽ بالنسػبة لػي العػائؽ الحقيقػػي
ىػي قػدرتي عمػى الػذىاب لمػػاكف العمػؿ فظػركؼ المدينػة غيػر عاديػػة صػعكبة فػي الحصػكؿ عمػػى
المكاصػػىت كو يكجػػد مػػردكد مػػادم أغمػػب أعمػػالي فػػي الصػػحؼ كانػػت لكجػػو ا﵀ ..ككػػذلؾ تعبػػر
النظرية النسكية إف ىناؾ ارتباط قكم بيف الداء الميني لممرأة كالفركؽ الفردية بينيا كبيف الرجؿ.
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جدكؿ ()14

جدكؿ يكهح أكقات العمؿ المناسبة لمعمؿ الصحفي لمصحفيات
غير

مناسب إلي

مناسب

مناسب

حد ما

جدا

الصحفي

الدرجة

1

2

3

جميع

التكرار

65

22

32

الكقات

%

%54.6

%18.5

%26.9

الفترة

التكرار

10

19

90

%

%8.4

%16.0

%75.6

التكرار

22

25

72

%

%18.5

%21.0

%60.5

التكرار

71

24

24

%

%59.7

%20.2

%20.2

التكرار

72

36

11

%

%60.5

%30.36

%9.2

أوقات
العمل

الصباحية
فترة الظييرة
الفترة

المسائية
الفترة الميمية

البدائل

المتوسط

الحسابي

ا ال ن ح را ف

الوزن

األىمية

ا ل م ع ي ا ري

النسبي

1.7227

0.75451

0.549

5

2.6723

0.62585

0.890

1

2.3950

0.81530

0.798

2

2.3952

0.80484

0.789

3

2.1526

0.66212

0.837

4

كشفت البيانػات الػكاردة بالجػدكؿ السػابؽ كباسػتخداـ المعامػؿ انحصػائي عػف أكقػات العمػؿ
المناسبة لمعمػؿ الصػحفي لمصػحفيات كتأ,يرىػا عمػى الداء المينػي حيػث جػاء فػي الىميػة الكلػى
الفترة الصباحية كفترة مناسبة لمصحفيات بنسبة ( )%75.6كمناسبة إلى حد ما ( )%16.0كغير
مناس ػػبة بنس ػػبة ( )%8.4كبمتكس ػػط حس ػػابي بم ػػث ( .)2.6723ف ػػي الترتي ػػب ال ,ػػاني ج ػػاءت فتػ ػرة
الظيي ػرة كفت ػرة مناسػػبة بنسػػبة ( )%60.5كمناسػػبة إلػػى حػػد مػػا بنسػػبة ( )%21.0كغيػػر مناسػػبة
( )%18.5كمتكس ػػط حس ػػابي ( .)2.3950ف ػػي الترتي ػػب ال,ال ػػث ج ػػاء فتػ ػرة المس ػػاء كفتػ ػرة مناس ػػبة
بنس ػػبة ( )%20.2كمناس ػػبة إل ػػى ح ػػد م ػػا بنس ػػبة ( )%20.2كغي ػػر مناس ػػبة ( )%59.7كمتكس ػػط
حسابي ( .)2.3952في الترتيب ال اربػع جػاء الفتػرة الميميػة كفتػرة مناسػبة بنسػبة ( )%9.2كمناسػبة
إلى حد ما بنسبة ( )%30.36كغير مناسبة ( )%60.5كمتكسط حسابي (.)2.1526
كفي الترتيب الخير جاءت فترة (جميع الكقات) كفترة مناسبة بنسػبة ( )%26.9كمناسػبة
إلى حد ما ( )%18.5كغير مناسبة ( )%54.6كمتكسط حسابي (.)1.7227
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نس ػػتخمص م ػػف النت ػػائج الس ػػابقة إف الفتػ ػرة الص ػػباحية ى ػػي أك ,ػػر الفتػ ػرات المناس ػػبة لمعم ػػؿ
الصحفي لمصحفيات.
كتػػرم الباح,ػػة إف عػػدـ تػػكفر الهػػمانات الكافيػػة لمصػػحفيات لممارسػػة عمميػػف "حيػػث تعػػاني
الصػػحفيات مػػف نقػػص الحمايػػة الىزمػػة أ,نػػاء ممارسػػة مينػػتيـ بسػػبب عػػدـ فيػػـ المجتمػػع لطبيعػػة
العمػػؿ الصػػحفي لػػذلؾ تعتبػػر الفتػرة الصػػباحية كفتػرة الظييػرة ىػػي الفتػرات التػػي تػػىءـ خػػركج المػرأة
لمعمؿ بصفة عامة.
دكؿ ()15

تأ,ير المعكقات اوقتصادية عمى الداء الميني
المعوقات
الهغط

اوقتصادم يسبب
لي تراجع في

الداء الميني
راتبي الشيرم و

يتناسب مع الجيد

البدائل

ال يوجد
تأثير

تأثير عمى
حد ما

تأثير
قوي

الدرجة

1

2

3

التكرار

11

36

72

%

%9.2

%30.36

%60.5

التكرار

7

31

81

الذم أبذلو كو
يتناسب مع

متطمبات الحياة

%

%5.9

%26.1

%68.1

المتوسط

ا ال ن ح را ف

الوزن

الحسابي

ا ل م ع ي ا ري

النسبي

2.5126

2.6218

0.66212

0.59648

0.837

0.873

األىمية

3

2

اليكمية

هعؼ الراتب
يدفعني لمعمؿ

التكرار

24

24

71

بكظائؼ أخرل

إلى جانب عممي
كصحفية مما

%

%20.2

%20.2

%59.7

2.3950

0.80484

0.798

4

يؤ,ر سمبا عمى
أدائي الميني
تدني الراتب

كتأخر المكافآت
المالية

التكرار

4

20

95

%

%3.4

%16.8

%79.8

96

2.7647

0.49925

0.921

1

بينػػت البيانػػات ال ػكاردة بالجػػدكؿ السػػابؽ كباسػػتخداـ المعػػامىت انحصػػائية تػػأ,ير المعكقػػات
اوقتصػػادية عمػػى الداء المينػػي لمصػػحفيات حيػػث جػػاء فػػي الترتيػػب الكؿ لمىميػػة معػػكؽ (تػػدني
ال ارت ػػب كت ػػأخر المكاف ػػآت المالي ػػة) بت ػػأ,ير ق ػػكل بم ػػث ( )%79.81كمتكس ػػط ( )%16.8كه ػػعيؼ
( )%3.4كبمتكس ػػط إجم ػػالي الت ػػأ,ير بم ػػث ( .)2.7647ت ػػىه ف ػػي الترتي ػػب ال ,ػػاني مع ػػكؽ (راتب ػػي
الشيرم و يتناسب مع الجيد الذم أبذلو كو يتناسب مع متطمبات الحياة اليكميػة) بتػأ,ير قػكل بمػث
( )%68.1كمتكسػػط ( )%26.1كهػػعيؼ ( )%5.9كبمتكسػػط إجمػػالي التػػأ,ير بمػػث (.)2.6218
كفي المرتبة ما قبؿ الخيرة جػاء معػكؽ (الهػغط اوقتصػادم سػبب لػي ت ارجػع فػي الداء المينػي)
بتأ,ير قكل بمث ( )%60.5كمتكسط ( )%30.3كهعيؼ ( )%9.2كبمتكسط إجمالي التأ,ير بمث
( .)2.5126فػػي المرتبػة الخيػرة جػػاء معػػكؽ (هػعؼ ال ارتػػب يػػدفعني لمعمػػؿ بكظػػائؼ أخػػرل ممػػا
يؤ,ر عمػى أدائػي المينػي) بتػأ,ير قػكل بمػث ( )%59.7كمتكسػط ( )%20.2كهػعيؼ ()%20.2
كبمتكسػػط إجمػػالي التػػأ,ير بمػػث ( .)2.3950تتمحػػكر المشػػكىت اوقتصػػادية كمػػا بينػػت البيانػػات
السػػابقة فػػي جػػكىر تػػدني ال ارتػػب التػػي تتقاهػػاه الصػػحفيات كعبػػرت  %79.8مػػف المبحك,ػػات عػػف
عػػدـ رهػػاىف عػػف دخميػػف الشػػيرم ممػػا أنعكػػس سػػمبيان عمػػى أدائيػػف المينػػي فيػػي ب ػرأييف أجػػكر
منخفهة و يمكف مف مكاجية متطمبات الحياة المت ازيػدة المػر الػذم جعػؿ  %59.7مػنيف يفكػرف
جػػديان فػػي العمػػؿ بكظػػائؼ أخػػرل بجانػػب عمميػػف فػػي مجػػاؿ الصػػحافة لممسػػاعدة فػػي سػػد تكػػاليؼ
الحياة اليكمية كىذا ما أكدتو نتائج الدراسة التي أجرتيا عمياء تفاحة

()1

عاـ  2003حيث تكصػمت

الد ارسػة إلػى عػدـ رهػا الصػحفيات عػف دخميػػف الشػيرم الػذم و يتناسػب كمتطمبػات الحيػاة كػػذلؾ

) (1عميػ ػػاء تفاحػ ػػو ،الم ػ ػرأة الصػ ػػحفية العاممػ ػػة فػ ػػي الصػ ػػحؼ اليكميػ ػػة الردنيػ ػػة د ارسػ ػػة ميدانيػ ػػة ،2003 ،الردف،
ص.155
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اهطرار الصحفية إلػى اننفػاؽ عمػى عمميػا مػف مكردىػا الخػاص .كمػا إف المنظػركف فػي النظريػة
النسكية يركف بأف دكر المرأة اقتصاديا يرتبط بقيمتيا ككنيا تم,ؿ نصؼ المجتمع.
جدكؿ ()16
المعكقات اوجتماعية كتأ,يرىا عمى الداء الميني
ال يوجد

تأثير عمى

تأثير

الدرجة

1

2

3

التكرار

25

22

72

%

%21.0

%18.5

%60.5

التكرار

18

37

64

%

%15.1

%31.1

%53.8

التكرار

16

38

65

كالقياـ بالكاجبات

%

%13.4

%31.9

%54.6

تعدد الدكار بيف

التكرار

16

41

62

اوجتماعية

%

%13.4

%34.5

%52.1

التكرار

19

33

67

%

%16.0

%27.7

%56.3

التكرار

23

39

57

سمبا عمى أدائي

%

%19.3

%32.8

%47.9

و تكفر الصحيفة

التكرار

33

22

64

لمطفاؿ مما يؤ,ر

%

%27.7

%18.5

%53.8

المعوقات

االجتماعية
صعكبة في

اونهباط لمحهكر
اليكمي لمعمؿ

ساعات العمؿ غير
المنتظمة خاصة

أ,ناء العمؿ الميداني
هيؽ الكقت

لمتنسيؽ بيف العمؿ
المنزلية

العمؿ كالعىقات

كالمتطمبات اليكمية
تؤ,ر بعض عادات
كتقاليد المجتمع

عمى أداني الميني
و أتمتع بأم دعـ

اجتماعي مما يؤ,ر
الميني

دكر حهانة

عمى أدائي الميني

البدائل

تأثير

قوي

حد ما

98

المتوسط

الحسابي

2.3950

2.3866

2.4118

2.3866

2.4034

2.2857

2.2605

ا ال ن ح را ف

ا ل م ع ي ا ري

0.81530

0.73772

0.71795

0.71437

0.57149

0.77178

0.86810

الوزن

النسبي

0.798

0.795

0.830

0.795

0.801

0.761

0.753

األىمية

1

4

3

6

2

7

5

كش ػػفت البيان ػػات ال ػ ػكاردة بالج ػػدكؿ السػػػابؽ كباس ػػتخداـ المع ػػامىت انحصػ ػػائية ع ػػف تػ ػػأ,ير
المعكقات اوجتماعية عمى الداء الميني لمصحفيات حيث جاء في المرتبة الكلى لمىمية معكؽ
(ص ػ ػػعكبة فػ ػ ػي اونه ػ ػػباط لمحه ػ ػػكر الي ػ ػػكمي لمعم ػ ػػؿ) بت ػ ػػأ,ير ق ػ ػػكل بم ػ ػػث ( )%60.51كمتكس ػ ػػط
( )%18.5كهعيؼ ( )%21.0كبمتكسط إجمالي التأ,ير بمث (.)2.3950
كفػػي الترتيػػب ال,ػػاني لمىميػػة جػػاء معػػكؽ (تػػأ,ير بعػػض العػػادات كالتقاليػػد المجتمعيػػة عمػػى
الداء المينػػي) بتػػأ,ير قػػكل بمػػث ( )%56.3كمتكسػػط ( )%27.7كه ػعيؼ ( )%16.0كبمتكسػػط
إجمالي التأ,ير بمث (.)2.3866
جاء في الىمية ال,ال,ة معكؽ (هيؽ الكقت لمتنسيؽ بيف العمؿ كالقياـ بالكاجبػات المنزليػة)
بتػػأ,ير قػػكل بمػػث ( )%54.6كبتػػأ,ير متكسػػط ( )%31.9كهػػعيؼ ( )%13.4كبمتكسػػط إجمػػالي
التأ,ير بمث (.)2.4118
جاء في الترتيب الرابع معكؽ (ساعات العمؿ غير المنتظمػة خاصػة أ,نػاء العمػؿ الميػداني)
بتػػأ,ير قػػكل بمػػث ( )%53.8كمتكسػػط ( )%31.1كهػػعيؼ ( )%15.9كبمتكسػػط إجمػػالي التػػأ,ير
بمث (.)2.3866
فػػي الترتيػػب الخػػامس لمىميػػة جػػاء معػػكؽ (و تػػكفر الصػػحيفة دكر حهػػانة لمطفػػاؿ ممػػا
يؤ,ر عمػى أدائػي المينػي) بتػأ,ير قػكل بمػث ( )%53.8كمتكسػط ( )%18.5كهػعيؼ ()%27.7
كبمتكسط إجمالي التأ,ير بمث (.)2.2605
كف ػػي المرتب ػػة م ػػا قب ػػؿ الخيػ ػرة لمىمي ػػة ج ػػاء مع ػػكؽ (تع ػػدد الدكار ب ػػيف العم ػػؿ كالعىق ػػات
اوجتماعيػػة كالمتطمبػػات اليكميػػة) بتػػأ,ير قػػكل بمػػث ( )%52.11كمتكسػػط ( )%34.51كهػػعيؼ
( )%13.4كبمتكسط إجمالي التأ,ير بمث (.)2.3866
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كفي المرتبة الخيرة جاء معكؽ (و أتمتع بأم دعـ اجتماعي مما يؤ,ر عمى أدائي الميني)
بتػػأ,ير قػػكل بمػػث ( )%47.9كمتكسػػط ( )%32.8كهػػعيؼ ( )%19.3كبمتكسػػط إجمػػالي التػػأ,ير
بمث (.)2.2857
نستخمص مف النتػائج السػابقة معانػاة الصػحفيات الميبيػات مػف صػعكبة اونهػباط لمحهػكر
اليكمي لمعمؿ هيؽ الكقت لمتنسيؽ بيف العمؿ كالقياـ بالكاجبات المنزلية حيث أف ازدكاجيػة الػدكر
بػػيف العمػػؿ الصػػحفي كالعبػػاء المنزليػػة تػػؤ,ر سػػمبان عمػػى الداء المينػػي لمصػػحفيات كىػػذا مػػا أكدتػػو
د ارسػ ػػة أجرتيػ ػػا المنظمػ ػػة الدكليػ ػػة لمنسػ ػػاء انعىميػ ػػات( .)1حيػ ػػث خمصػ ػػت الد ارس ػ ػة إلػ ػػى أف أىػ ػػـ
الصػػعكبات التػػي تكاجػػو الصػػحفيات ىػػي صػػعكبة التكفيػػؽ بػػيف العمػػؿ الصػػحفي كالحيػػاة العائميػػة
كاولت ازمػػات المجتمعيػػة كأف ىنػػاؾ هػػغط نفسػػي يمػػارس هػػد المػرأة الصػػحفية مػػف قبػػؿ الػػزكج ممػػا
يجعميػػا تت ارجػػع عػػف اوسػػتمرار فػػي العمػػؿ الصػػحفي كانبقػػاء عمػػى حياتيػػا الخاصػػة العائميػػة كػػذلؾ
ته ػػيؼ الكاتب ػػة الص ػػحفية د .فكزي ػػة البك ػػر الس ػػعكدية ف ػػي ى ػػذه الجزئي ػػة أف نظػ ػرة المجتم ػػع لممػ ػرأة
الصػػحفية كمكقفػػو منيػػا يػػنعكس عمػػى أدائيػػا المينػػي س ػكاء سػػمبان أك إيجابػان فينػػاؾ سػػمطة اجتماعيػػة
كرسمية كذككرية تغمؼ المساحة الهيقة التي تتحرؾ فييا الصحفيات.

) (1عبدا﵀ العممي ،مرجع سابؽ ،ص.80
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المحور الثالث :المعمومات وبيئة العمل وعالقتيا باألداء الميني:
جدكؿ ()17

المعكقات التي تكاجو الصحفيات أ,ناء
ممارسة العمؿ الصحفي ميدانيا كتأ,يرىا عمى الداء الميني
المعوقات العمل

البدائل

غير موافق

محايد

موافق

المتوسط

ا ال ن ح را ف

الوزن

الميداني لمصحفيات

الدرجة

1

2

3

الحسابي

ا ل م ع ي ا ري

النسبي

صعكبة أجراء

التكرار

31

30

58

%

%26.05

%25.21

%38.74

التكرار

18

27

74

%

%15.13

%22.69

%62.18

التكرار

20

26

72

المكاصىت لمعمؿ

%

%16.81

%21.85

%61.34

عدـ القدرة عمى

التكرار

18

21

75

%

%20.00

%27.89

%63.22

التكرار

17

28

74

%

%18.89

%31.11

%61.22

المقابىت الشخصية
مع المسؤكليف

صعكبة تغطية

الحداث في الماكف
البعيدة

صعكبة النقؿ بسبب

عدـ تكفير الصحفية
الميداني

التكاجد في الماكف
غير اآلمنة

صعكبة التأخر

لساعات أطكؿ مف
الكقات الرسمية

لمعمؿ بسبب العمؿ

2.2269

2.47.6

2.4454

2.4790

2.4790

0.83805

0.74588

0.76687

0.74616

0.73472

0.742

0.824

0.815

0.826

0.826

األىمية

6

3

4

1

2

الميداني

صعكبة الكصكؿ إلى

المعمكمات في الكقت
المناسب

التكرار

19

38

62

%

%15.97

%31.93

%52.10

2.3613

0.74482

0.787

5

تكهح البيانػات الػكاردة بالجػدكؿ السػابؽ كباسػتخداـ المعػامىت انحصػائية أك,ػر المعكقػات
تأ,ي انر عمى الداء الميني لمصحفيات أ,نػاء قيػاميف بالعمػؿ الميػداني ،إذا يػأتي فػي الىميػة الكلػى
معػػكؽ (عػػدـ القػػدرة عمػػى التكاج ػػد فػػي المػػاكف الغيػػر آمن ػػة) بتػػأ,ير قػػكل بمػػث ( )%83.2كت ػػأ,ير
متكسط ( )%28.8كتأ,ير هعيؼ ( )%20.0كبمتكسط إجمالي التأ,ير بمث (.)2.4790
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كالترتيب ال,اني جاء معكؽ (التأخير لسػاعات أطػكؿ مػف الكقػات الرسػمية بسػبب العمػؿ الميػداني،
بتػػأ,ير ق ػػكل بم ػػث ( )%82.2كمتكس ػػط ( )%31.1كهػػعيؼ ( )%18.8كبمتكس ػػط إجم ػػالي الت ػػأ,ير بم ػػث
( .)2.4790كفي المرتبة ال,ال,ة جاء معكؽ (صعكبة تغطية الحداث في المػاكف البعيػدة) بتػأ,ير
قػ ػ ػػكل بمػ ػ ػػث ( )%62.1كمتكسػ ػ ػػط ( )%22.6كهػ ػ ػػعيؼ ( )%15.1كمتكسػ ػ ػػط إجمػ ػ ػػالي التػ ػ ػػأ,ير
( )2.4706فػ ػػي الىميػ ػػة الرابعػ ػػة جػ ػػاء معػ ػػكؽ (صػ ػػعكبة التنقػ ػػؿ بسػ ػػبب عػ ػػدـ تػ ػػكفير الصػ ػػحيفة
المكاصػ ػ ػػىت لمعمػ ػ ػػؿ الميػ ػ ػػداني) بتػ ػ ػػأ,ير قػ ػ ػػكل بمػ ػ ػػث ( )%61.3كمتكسػ ػ ػػط ( )%21.8كهػ ػ ػػعيؼ
( )%16.8كبمتكسػػط إجمػػالي التػػأ,ير بمػػث ( .)2.4454فػػي المرتبػػة مػػا قبػػؿ الخي ػرة جػػاء معػػكؽ
(ص ػػعكبة الكص ػػكؿ إل ػػى المعمكم ػػات ف ػػي الكق ػػت المناس ػػب) بت ػػأ,ير ق ػػكل بم ػػث ( )%52.1كمتكس ػػط
( )%31.9هػػعيؼ ( .)%15.9كفػػي المرتبػػة الخيػرة لمىميػػة جػػاء معػػكؽ (صػػعكبة إجػراء المقػػابىت
الشخص ػػية م ػػع المسػ ػؤكلية) بت ػػأ,ير ق ػػكل بم ػػث ( )%48.7كمتكس ػػط ( )%25.2كه ػػعيؼ بم ػػث ()%260
كبمتكسط إجمالي التأ,ير بمث ( .)2.2269كنستخمص مف ىذه النتائج أف أك,ر المعكقػات التػي تػؤ,ر
عمػػى الداء المينػػي لمصػػحفيات أ,نػػاء قيػػاميف بالعمػػؿ الميػػداني ىػػك صػػعكبة التكاجػػد فػػي المػػاكف
غير اآلمنة بنسبة بمغت  %33.2كىي نتيجة منطقية تعكسيا الكهاع السياسية كالمنية السائدة
كىذا ما أكدتو الصحفية السعكدية نشكل طاىر( .)1مشيرة إلػى أف العراقيػؿ و تكجػد مػف قبػؿ المػرأة
نفسيا بؿ أف طمكح المرأة كبير لمخركج لمعمؿ الصحفي الميداني كلكف المؤسسة الصحفية خاصة
في العالـ العربي تتبني تفهيؿ عمؿ المرأة في المكاتب أك,ر مػف العمػؿ الميػداني كذلػؾ يػأتي مػف
خمفيات اجتماعية مازالت تخشي خركج المرأة خاصة في م,ؿ الكهع السياسي كالمني في معظـ

) (1نشكم طاىر ،مقاؿ بعنكاف العمؿ الميداني لممرأة معطؿ ،صحيفة الرياض اولكتركنية ،الحد  7يناير 2017
(.)www.alryadh
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دكؿ العػػالـ العربػػي كمػػا شػػددت عمػػى هػػركرة أف يكػػكف لممػرأة دكر كبيػػر فػػي العمػػؿ الميػػداني الػػذم
مف شأنو أف يزيد مف ,قتيا بنفسيا كيؤ,ر تأ,ي انر إيجابيان عمى أدائيا الميني.
جدكؿ ()18
يكهح تأ,ير الصعكبات التي تكاجو الصحفيات في الحصكؿ عمى المعمكمات لمتغطية الصحافية
الصعوبات

البدائل

ال يوجد
تأثير

تأثير إلي
حد ما

تأثير
قوي

الدرجة

1

2

3

التكرار

7

31

81

%

%5.9

%26.1

%68.1

صعكبة اوتصاؿ

التكرار

4

20

95

بمكهكع التغطية

%

%3.4

%16.8

%79.8

صعكبة الحصكؿ

التكرار

22

33

64

صعكبة التغطية

المباشرة لمحداث
مف مكقعيا
بالمعنييف

الصحافية

عمى البيانات

كالك,ائؽ الرسمية
الصادرة عف

الييئات ذات

%

%18.5

%27.7

%53.8

المتوسط

االنح را ف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

2.6218

2.7647

2.2605

0.5964

0.4992

0.8681

0.873

0.921

0.753

األىمية

2

1

4

الصمة بالمكهكع
صعكبة اوعتماد
عمى المصادر
الشخصية

التكرار

10

37

72

%

%8.4

%31.1

%60.5

2.4202

0.7534

0.806

3

تكهح البيانات الكاردة بالجدكؿ السػابؽ كاسػتخداـ المعػامىت انحصػائية تػأ,ير الصػعكبات
التػػي تكاجػػو الصػػحفيات فػػي الحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات لمتغطيػػة الصػػحافية حيػػث جػػاءت صػػعكبة
اوتصػػاؿ بػػالمعنييف بمكهػػكع التغطيػػة الصػػحافية فػػي الترتيػػب الكؿ بتػػأ,ير قػػكم بمػػث ()%79.8
كتأ,ير متكسط بمث ( )%16.8كتأ,ير هعيؼ ( )%3.4كمتكسط إجمالي التأ,ير بمث ()2.7647
صػػعكبة التغطيػػة المباش ػرة لمحػػداث مػػف مكقعيػػا فػػي الترتيػػب ال,ػػاني تػػأ,ير قػػكم بمػػث ()%68.1
كتأ,ير متكسط بمث (.)%26.1
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فػ ػػي الترتيػػػب ال,ػ ػػاني تػ ػػأ,ير قػ ػػكم بمػ ػػث ( )%68.1كتػ ػػأ,ير متكسػ ػػط بمػ ػػث ( )%26.1كتػ ػػأ,ير
هعيؼ ( )%5.9كمتكسط إجمالي التأ,ير بمث (.)2.6218
في الترتيػب ال,الػث صػعكبة اوعتمػاد عمػى المصػادر الشخصػية تػأ,ير قػكم بمػث ()%60.5
تأ,ير متكسط بمث ( )%31.1كتأ,ير هعيؼ ( )%5.9كمتكسط إجمالي التأ,ير بمث (.)2.6218
في الترتيب الخير صعكبة الحصكؿ عمى البيانات كالك,ائؽ الرسمية الصادرة عػف الييئػات
ذات الصػػمة بالمكهػػكع بتػػأ,ير قػػكم بم ػػث ( )%53.8كتػػأ,ير متكسػػط ( )%27.7كتػػأ,ير ه ػػعيؼ
( )%18.5كمتكسط إجمالي التأ,ير بمث (.)2.2605
نسػػتخمص مػػف النتػػائج السػػابقة صػػعكبة الحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات مػػف المعنيػػيف كصػػعكبة
الكصكؿ إلػى المعمكمػات كاوطػىع عمػى الك,ػائؽ كالبيانػات ،حيػث تتػذرع بعػض الجيػات كالييئػات
بمبررات غامهة لمنع الصحفييف مف انطىع عميو.
جدكؿ ()19

جدكؿ يكهح أك,ر بيئات العمؿ الصحفي تأ,ي ار عمى الداء الميني لمصحفيات
ال يوجد

تأثير إلي

تأثير

تأثير

حد ما

قوي

الدرجة

1

2

3

التكرار

19

38

62

%

%15.97

%31.93

%52.10

التكرار

18

21

75

في العمؿ

%

%20.00

%27.89

%83.22

البيئة التخصصية

التكرار

20

26

72

لمعمؿ

%

%16.81

%21.85

%61.34

هكابط كقكانيف

التكرار

31

30

58

بيئة العمؿ

%

%26.05

%25.05

%48.74

البيئة المجتمعية

التكرار

42

34

43

%

%35.3

%28.6

%36.1

بيئات العمل
الصحفي

البيئة المينية
البيئة اوجتماعية

لمعمؿ

البدائل

114

المتوسط

الحسابي

االنح را ف

الوزن

األىمية

المعياري

النسبي

2.3613

0.7448

0.787

3

2.4790

0.7347

0.826

1

2.2269

0.8380

0.742

4

2.4454

0.7668

0.815

2

2.0084

0.8486

0.669

5

تبيف البيانات الكاردة بالجدكؿ السابؽ كباستخداـ المعامىت انحصػائية تػأ,ير بيئػات العمػؿ
الص ػػحفي عم ػػى الداء المين ػػي لمص ػػحفيات حي ػػث ج ػػاء ف ػػي الترتي ػػب الكؿ لمىمي ػػة ت ػػأ,ير البيئ ػػة
اوجتماعيػة فػي العمػؿ بتػأ,ير قػكم بمػث ( )%83.22كتػأ,ير متكسػط ( )%27.89كتػأ,ير هػعيؼ
( )%20.00كمتكسط إجمالي التأي,ير بمػث ( .)2.4790تمتيػا فػي الترتيػب ال,ػاني هػكابط كقػكانيف
بيئة العمؿ بتأ,ير قكم بمث ( )%48.74كتأ,ير متكسط ( )%25.05كتأ,ير هعيؼ ()%26.05
كمتكس ػػط إجم ػػالي الت ػػأ,ير بم ػػث ( .)2.4454ف ػػي الترتي ػػب ال,ال ػػث البيئ ػػة الميني ػػة بت ػػأ,ير ق ػػكم بم ػػث
( )%52.10كتػػأ,ير متكسػػط ( )%31.93كتػػأ,ير هػػعيؼ ( )%15.97كمتكسػػط إجمػػالي التػػأ,ير
بم ػ ػػث ( .)2.3613ف ػ ػػي الترتي ػ ػػب م ػ ػػا قب ػ ػػؿ الخي ػ ػػر البيئ ػ ػػة التخصص ػ ػػية لمعم ػ ػػؿ بت ػ ػػأ,ير ق ػ ػػكم بم ػ ػػث
( )%61.34كتػػأ,ير متكسػػط ( )%21.85كتػػأ,ير هػػعيؼ ( )%16.81كمتكسػػط إجمػػالي التػػأ,ير
( .)2.2269في الترتيب الخير البيئة المجتمعية لمعمؿ بتأ,ير قػكم ( )%36.11كتػأ,ير متكسػط
( )%28.65كتػػأ,ير هػػعيؼ ( )%35.33كمتكسػػط إجمػػالي التػػأ,ير ( .)2.0084تشػػير النتػػائج
السابقة إلى تأ,ير البيئػة اوجتماعيػة لمعمػؿ عمػى الداء المينػي إذا كنػت تقػكـ بػأداء مينػي كتػؤدل
عممػؾ بإتقػػاف ،فينطبػػؽ عميػػؾ مػا يعانيػػو الك,يػػر مػػف الصػػحفيات مػف هػػغكط بيئػػة العمػػؿ الصػػحفي
بدءا مف الهغكط اوجتماعية التي تكاجو الصحفيات منذ المحظات الكلى لتفكيرىف في اولتحػاؽ
بالعمؿ الصحفي حيث تكاجو العديد مف المكانع اوجتماعية كتقكؿ الصحافية ابتساـ أغفيػر عنػدما
سػألتيا عػػف رأييػا فػػي مػا تعانيػػو الصػحفية الميبيػػة فػي مدنيػػة بنغػازم ككنيػػا صػحفية ممارسػػة لمينػػة
الصحافة منذ أك,ر مف  15عػاـ أجابػت بأنػو بالتأكيػد وبػد مػف كجػكد معكقػات تكاجػو المػرأة الميبيػة
التي تعمؿ في مجاؿ انعػىـ كالصػحافة بصػفة خاصػة كو تنحصػر فػي الجكانػب المينيػة فقػط بػؿ
تتجاكزه إلى عدة جكانب غير أف الجانب اوجتمػاعي كىػك الػذم يحكػـ مجتمعنػا كػاف الك,ػر قسػكة
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عمػػى الم ػرأة الصػػحافية أكليػػا نظػػرة النػػاس كخاصػػة الرجػػاؿ إلػػى الم ػرأة الصػػحفية لمجػػرد أف عمميػػا
يسمح ليا بالخركج في أم الكقت كالتكاجد في أم مكاف خاصة أ,ناء العمؿ الميداني(.)1
جدكؿ ()20
جدكؿ يكهح تأ,ير البيئة الصحافية عمى الداء الميني لمصحفيات
ال يوجد

تأثير إلي

تأثير

الدرجة

1

2

3

التكرار

17

28

74

مناسبة

%

%18.89

%31.11

%61.22

بيئة صحافية

التكرار

36

31

52

هاغطة

%

%30.34

%26.18

%43.71

بيئة صحافية

التكرار

18

27

74

متناقهة

%

%15.13

%22.69

%62.81

بيئة صحافية

التكرار

11

20

88

%

%9.02

%16.08

%73.90

بيئة العمل
الصحفي

بيئة صحافية

خطره

البدائل

تأثير

حد ما

قوي

المتوسط

الحسابي

ا ال ن ح را ف

الوزن

األىمية

ا ل م ع ي ا ري

النسبي

2.4790

0.7347

0.826

3

2.1345

0.7529

0.711

4

2.4706

0.7458

0.824

2

2.6723

0.6121

0.882

1

كش ػػفت البيان ػػات الػ ػكاردة بالج ػػدكؿ الس ػػابؽ كباس ػػتخداـ المع ػػامىت انحص ػػائية ت ػػأ,ير البيئ ػػة
الصحافية عمى الداء الميني لمصحفيات حيث جاءت البيئػة الصػحافية الخطػرة كبيئػة تػؤ,ر تػأ,ير
قػػكم بم ػػث ( .)%73.90كتػػأ,ير متكس ػػط ( )%16.8كتػػأ,ير ه ػػعيؼ ( )%9.2كمتكسػػط إجم ػػالي
الت ػ ػػأ,ير بم ػ ػػث ( .)2.6723ف ػ ػػي الترتي ػ ػػب ال ,ػ ػػاني البيئ ػ ػػة الص ػ ػػحافية المتناقه ػ ػػة بت ػ ػػأ,ير ق ػ ػػكم بم ػ ػػث
( )%62.81كتػػأ,ير متكسػػط ( )%22.69كتػػأ,ير هػػعيؼ ( )%15.13كمتكسػػط إجمػػالي التػػأ,ير
( .)2.4706ف ػػي الترتي ػػب م ػػا قب ػػؿ الخي ػػر ج ػػاءت البيئ ػػة الص ػػحافية المناس ػػبة بت ػػأ,ير ق ػػكم بم ػػث
( )61.22كتأ,ير متكسط بمث ( )%31.11كتأ,ير هعيؼ ( )%18.89كمتكسط إجمػالي التػأ,ير
(.)2.4790

) (1أ .ابتساـ غفير أستاذة بكمية انعىـ جامعة بنغازم كصحافيةم مقابمة شخصية يػكـ الحػد  21ينػاير 2018
عمى تماـ الساعة  11ظي انر بمقر كمية انعىـ جامعة بنغازم.
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في الترتيب الخير البيئة الصحافية الهاغطة بتأ,ير قكم بمث ( )%43.71كتأ,ير متكسط
( )%26.18كتأ,ير هعيؼ ( )%30. 34كمتكسط إجمالي التأ,ير بمث (.)2.1345
نسػػتخمص مػػف النتػػائج السػػابقة إف البيئػػة الصػػحافية الخط ػرة مػػف أك,ػػر البيئػػات تػػأ,ي ار عمػػى
الداء الميني لمصحفيات ككذلؾ البيئة الهاغطة فهغكط عمميات التػدفؽ انخبػارم" كالتػي تحػتـ
عمى الصحفيات أف ينجزف المياـ المطمكبة منيف عمى أكمؿ كجو بدكف النظر بعيف اوعتبار إلى
معانػػاة الصػػحفيات مػػع المصػػادر ،ممػػا يجعػػؿ الصػػحفيات يمجػػأف لحػػد الصػػدقاء فػػي الصػػحؼ
الخ ػػرل وس ػػتكماؿ الخب ػػر ،أك يس ػػتكمؿ مكه ػػكعو م ػػف أخب ػػار منش ػػكرة عم ػػى اننترن ػػت ق ػػد تك ػػكف
مغمكطة.
جدكؿ ()21

تأ,ير بيئة العمؿ المادية عمى الداء الميني لمصحفيات

الدرجة

1

2

3

التكرار

10

19

90

%

%8.4

%16.0

%75.6

التكرار

11

20

88

%

%9.2

%16.8

%73.9

التكرار

9

21

89

لدعـ العمؿ

%

%7.6

%17.6

%74.8

اونقطاع المتكرر

التكرار

18

25

76

%

%15.1

%21.0

%63.3

المعوقات
عدـ تكفر أجيزة

حاسكب شخصية
لمصحفيات

عدـ تكفير شبكة
انترانت في
الصحيفة

عدـ تكفر

إمكانيات متطكرة
الصحفي
لمكيرباء

البدائل

غير

محايد

موافق

موافق
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المتوسط

الحسابي

2.6723

2.6471

2.6723

0.74635

ا ال ن ح را ف

ا ل م ع ي ا ري

0.62585

0.64556

0.61215

0.74635

الوزن

النسبي

0.890

0.882

0.890

0.829

األىمية

1

3

2

4

تشػػير البيانػػات ال ػكاردة بالجػػدكؿ السػػابؽ كباسػػتخداـ المعػػامىت انحصػػائية إلػػى تػػأ,ير بيئػػة
العمػػؿ الماديػػة عمػػى الداء المينػػي لمصػػحفيات حيػػث جػػاء فػػي الىميػػة الكلػػى تػػأ,ير (عػػدـ تػػكفير
أجيػزة حاسػػكب شخصػػية لمصػػحفيات) بتػػأ,ير قػػكل بمػػث ( )%75.6كمتكسػػط ( )%16.0كهػػعيؼ
( )%8.4كبمتكسط إجمالي التأ,ير بمث (.)2.6723
تمتيػػا فػػي الترتيػػب ال,ػػاني لمىميػػة جػػاء معػػكؽ (عػػدـ تػػكفير إمكانيػػات متطػػكرة لػػدعـ العمػػؿ
الصحفي) بتأ,ير قكل بمث ( )%74.8كمتكسط ( )%17.6كهعيؼ ( )%7.6كبمتكسػط إجمػالي
التأ,ير بمث (.)2.6723
في الىمية ما قبػؿ الخيػرة جػاء تػأ,ير (عػدـ تػكفر شػبكة انترنػت فػي الصػحيفة) تػأ,ير قػكل
بم ػ ػ ػػث ( )%73.9كمتكس ػ ػ ػػط ( )%16.8كهػػ ػ ػػعيؼ ( )%9.3كبمتكس ػ ػ ػػط إجم ػ ػ ػػالي الت ػ ػ ػػأ,ير بمػػ ػ ػػث
(.)2.6471
فػػي الترتيػػب الخيػػر لمىمي ػػة جػػاء معػػكؽ (اونقطػػاع المس ػػتمر لمكيربػػاء) بت ػأ,ير قػػكل بم ػػث
( )%63.3كمتكسط ( )%21.0كهعيؼ ( )%15.1كبمتكسط إجمالي التأ,ير بمث (.)2.4874
نستخمص مف النتائج السابقة تأ,ير بيئة العمؿ الماديػة مػف الداء المينػي لمصػحفيات حيػث
جاءت النتائج متقاربة مف حيػث مكافقػة المبحك,ػات عمػى عػدـ تػكفير الصػحيفة نمكانيػات متطػكرة
لػػدعـ العمػػؿ الصػػحفي كتػػكفيره أجي ػزة الحاسػػكب كاونترنػػت بنسػػبة كبي ػرة بمغػػت  %75فغيػػاب ىػػذه
انمكانيػػات لػػو تػػأ,ير سػػمبي عمػػى العمػػؿ انعىمػػي بصػػفة عامػػة إذ لػػـ تتػػكفر انمكانيػػات لمسػػاعدة
الصحفيات لمزاكلة ىذه المينة بطريقة مينية متطكرة كىذا ما أكدتو د ارسػة ركو ابػك الػركس

()1

عػف

مشكىت انعىميات في انذاعة كالتمفزيكف الردني عف هركرة تكفير كافة انمكانيات فالخبػار
كىػػي (صػػناعة الصػػحافة) ىػػي سػػمعة س ػريعة الب ػكار فمػػا يسػػعى إليػػو الصػػحفي كيحصػػؿ عميػػو مػػف
) (1عبدا﵀ العممي ،مرجع سابؽ ص.75
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معمكمات ككقائع تشكؿ اليػكـ سػبقان صػحفيان ميمػا و قيمػة لػو غػدان كأف غيػاب اونترنػت مػ,ىن يعتبػر
كػػار,ى فػػي مجػػاؿ انعػػىـ كالصػػحافة اليػػكـ خاصػػة بعػػد ال,ػػكرة الراىنػػة فػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات
كاوتصػػاؿ التػػي أدت إلػػى ت ارجػػع كسػػائؿ انعػػىـ المطبكعػػة بالفعػػؿ حيػػث أف الصػػحؼ المطبكعػػة
كالمنشكرة عمى شبكة اونترنت تعتبر تحديان مينيان لمصحفي.

 2.4النتائج والتوصيات:
-

النتائج:

نتائج المحور األول :المعوقات المينية وعالقتيا باألداء الميني لمصحفيات الميبيات:
.1

خمصت الدراسة إلى جكد تػأ,يرات لمسياسػات التحريريػة عمػى الداء المينػي لمصػحفيات مػف
أىميػا "الصػراع بػيف القػيـ كاوتجاىػات الفكريػة كسياسػة الصػحفية حيػث يػرل المنظػركف فػي
النظرية النسكية أف طبيعة الحياة تسػاكم بػيف حػؽ المػرأة فػي المشػاركة العمميػة كأم إقصػاء
لحؽ المرأة في حرية اختيار المكهكعات كالمعالجات الصحافية نكابداء رأييا فييا مف شػأنو
أف يخمػػؽ نػػكع الصػراع بػػيف اوتجاىػػات الفكريػػة كالسياسػػات التحريريػػةم كمػػا جػػاء فػػي مبػػادئ
النظريػػة النسػػكية التػػي اعتمػػدت عمييػػا الد ارسػػة ف ػي الجانػػب النظػػرم عمػػى أف مفيػػكـ الداء
الميني في النظرية النسػكية يػتـ فػي نطػاؽ الحريػة التػي تحتػرـ الغيػر كاف المػرأة تشػكؿ جػزء
حقيقي مف اليكية ال,قافية لممجتمع.

.2

تػػدؿ النتػػائج عمػػى تصػػدر الصػػحؼ كانذاعػػات المصػػادر التػػي تعتمػػد عمييػػا الصػػحفيات فػػي
جمع المعمكمات.

.3

خمصت الدراسة إلى كجػكد معكقػات مينيػة مػف أىميػا التقصػير فػي تػكفير التقنيػات الحدي,ػة
كغياب التدريب الذم أدل بدكره إلى التأ,ير عمى الداء الكظيفي الميني لمصحفيات ككذلؾ
 %69.7مف المبحك,ات يكاجيف مشكمة عرقمة الزمىء الصحفييف لنجاحاتيف المينيةم كىذا
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مػا جػاء فػػي أىػـ افت ارهػػات النظريػة النسػكية كالػػذم يعتبػر أف الداء المينػػي (العمػؿ) لممػرأة
يرتبط بالفركؽ الفردية بينيا كبيف الرجؿ.
.4

ارتفػػاع نسػػبة المجػػاؿ اوجتمػػاعي كػػأك,ر مجػػاؿ يعممػػف بػػو كحققػػف مػػف خىلػػو الص ػػحفيات
نجػػاحيف المينػػيم كتؤكػػد النظريػػة النسػػكية فػػي احػػد فرهػػياتيا أف نػػكع عمػػؿ الم ػرأة كأدائيػػا
ككذلؾ ميكليا كاختياراتيا الصحفية ترتبط كتتحدد كفقا لطبيعتيا كمكانتيا في المجتمع.

نتائج المحور الثاني :طبيعة الصحفيات وأثره عمى أدائين الميني الصحفي:
.1

بينػػت النتػػائج أف طبيعػػة النػػكع اوجتمػػاعي لمصػػحفية (ككنيػػا أن,ػػى) تػػؤ,ر بشػػكؿ كبيػػر فػػي
تكاجدىا في المؤسسة الصحفيةم حيث يؤكد المنظركف فػي النظريػة النسػكية أف إدراؾ المػرأة
لدكرىا في بناء المجتمع يستند إلى ال,قافة السائدة في المجتمع.

.2

تكص ػػمت الد ارس ػػة إل ػػى أف الفتػ ػرة الص ػػباحية ى ػػي أك ,ػػر الفتػ ػرات المناس ػػبة لمعم ػػؿ الص ػػحفي
لمصػحفيات تمتيػػا مباشػرة فتػرة الظييػرة كجػػاءت فتػرة الميػػؿ كفتػرة غيػر مناسػػبة لمعمػػؿ بالنسػػبة
لمصحفيات.

.3

تدني الراتب التي تتقاهاه الصحفيات كعبرت  %79.8مف المبحك,ات عف عػدـ رهػاىف
عف دخميف الشيرم مما أنعكس سمبيان عمى أدائيػف المينػي فيػي بػرأييف أجػكر منخفهػة و
يمكف مف مكاجية متطمبات الحيػاة المت ازيػدة المػر الػذم جعػؿ  %59.7مػنيف يفكػرف جػديان
فػػي العمػػؿ بكظػػائؼ أخػػرل بجانػػب عمميػػف فػػي مجػػاؿ الصػػحافة لممسػػاعدة فػػي سػػد تكػػاليؼ
الحيػػاة اليكميػػةم كمػػف أىػػـ فرهػػيات النظريػػة النسػػكية التػػي تتكافػػؽ مػػع ىػػذه النتيجػػة أف دكر
المرأة اوقتصادم داخؿ السرة يرتبط بقيمتيا ككنيا تم,ؿ نصؼ المجتمع.
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.4

معانػػاة الصػػحفيات الميبيػػات مػػف صػػعكبة اونهػػباط لمحهػػكر اليػػكمي لمعمػػؿ كهػػيؽ الكقػػت
لمتنسيؽ بيف العمؿ كالقياـ بالكاجبات المنزلية حيث أف ازدكاجية الدكر بػيف العمػؿ الصػحفي
كالعباء المنزلية تؤ,ر سمبان عمى الداء الميني لمصحفيات.

نتائج المحور الثالث :المعمومات وبيئة العمل وعالقتيا باألداء الميني:
.1

أف أك,ر المعكقات التي تؤ,ر عمى الداء الميني لمصحفيات أ,ناء قيػاميف بالعمػؿ الميػداني
ىػػك صػػعكبة التكاجػػد فػػي المػػاكف غيػػر اآلمنػػة بنسػػبة بمغػػت  %33.2كىػػي نتيجػػة منطقيػػة
تعكسيا الكهاع السياسية كالمنية السائدة.

.2

صػ ػػعكبة الحصػ ػػكؿ عمػ ػػى المعمكمػ ػػات مػ ػػف المعنيػ ػػيف كصػ ػػعكبة الكصػ ػػكؿ إلػ ػػى المعمكمػ ػػات
كاوطػػىع عمػػى الك,ػػائؽ كالبيانػػات ،حيػػث تتػػذرع بعػػض الجيػػات كالييئػػات بمبػػررات غامهػػة
لمنع الصحفييف مف انطىع عمييا.

.3

تأ,ير البيئة اوجتماعية لمعمؿ عمى الداء الميني إذا كنت تقكـ بػأداء مينػي كتػؤدل عممػؾ
بإتقػػاف ،فينطبػػؽ عميػػؾ مػػا يعانيػػو الك,يػػر مػػف الصػػحفيات مػػف هػػغكط بيئػػة العمػػؿ الصػػحفي
بػػدءا مػػف الهػػغكط اوجتماعيػػة التػػي تكاجػػو الصػػحفيات منػػذ المحظػػات الكلػػى لتفكيػػرىف فػػي
اولتحػػاؽ بالعمػػؿ الصػػحفي حيػػث تكاجػػو العديػػد مػػف المكانػػع اوجتماعيػػةم حيػػث إف مفيػػكـ
الداء المينػػي لمم ػرأة فػػي النظريػػة النسػػكية يتمحػػكر حػػكؿ أف تغييػػر الصػػكرة النمطيػػة لمم ػرأة
يرتبط بالتطكير الذاتي لدائيا الميني.

.4

البيئػػة الصػػحافية الخط ػرة مػػف أك,ػػر البيئػػات تػػأ,ي ار عمػػى الداء المينػػي لمصػػحفيات ككػػذلؾ
البيئة الهاغطة فهغكط عمميات التدفؽ انخبارم" كالتي تحتـ عمى الصحفيات أف ينجزف
المياـ المطمكبة منيف عمى أكمػؿ كجػو بػدكف النظػر بعػيف اوعتبػار إلػى معانػاة الصػحفيات
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مػػع المصػػادرم فمػػف أىػػـ مبػػادئ النظريػػة النسػػكية ىػػي أف التعامػػؿ مػػع الم ػرأة فػػي مختمػػؼ
المجتمعات يرتبط بالتعاليـ اننسانية في الدياف فهى عف العراؼ كالتقاليد.
.5

تػػأ,ير بيئػػة العمػػؿ الماديػػة عمػػى الداء المينػػي لمصػػحفيات حيػػث جػػاءت النتػػائج متقاربػػة مػػف
حيث مكافقة المبحك,ات عمى عدـ تكفير الصحيفة نمكانيات متطكرة لدعـ العمؿ الصحفي
كتػػكفيره أجي ػزة الحاسػػكب كاونترنػػت بنسػػبة كبي ػرة بمغػػت  %75فغيػػاب ىػػذه انمكانيػػات لػػو
تأ,ير سمبي عمى العمؿ انعىمي بصفة عامة.

-

التوصيات:

.1

ه ػػركرة العم ػػؿ عم ػػى ت ػػدعيـ ح ػػؽ الص ػػحفيات ف ػػي ت ػػكلي المناص ػػب انداري ػػة بالمؤسس ػػات
انعىمية بدكف إقصاء مف قبؿ المسؤكليف عمي خمفية ككنيا أن,ي.

.2

العمػػؿ عمػػى خمػػؽ منػػاخ عمػػؿ مت ػكازف بػػيف الصػػحفيات كزمىئيػػف فػػي العمػػؿ بحيػػث تت ػكازف
تكميفات العمؿ بيف الجنسيف دكف إقصاء

.3

الحث عمى سف قانكف خاص بالصحفيات يحمييف أماـ المحػاكـ لػدم تعرهػيف لممارسػات
كمهايقات أ,ناء تأدية أعماليف.

.4

هركرة عقد ندكات كمحاهرات تكعكية لممجتمع لنبذ العادات كالتقاليد التي مف شأنيا تقييد
عمؿ المرأة خصكصا في المجاؿ انعىمي.

.5

هركرة عمؿ كرش عمػؿ كدكرات تدريبيػة لمصػحفيات بشػكؿ دكرم لمرفػع مػف مسػتكل الداء
الميني ليف لمكاكبة العالـ.
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المقترحات البحثية:
تقترح الباح,ة إجراء مزيد مف البحكث الخاصة بالمرأة الصحفية كتطرح المكهكعات التاليػة
لمدراسة:
.1

دراسة معكقات الداء الميني لممرأة الميبية في المجاؿ انذاعي كالمرئي.

.2

دراسة اتجاىات الجميكر الميبي نحك عمؿ المرأة في مجاؿ انعىـ.

.3

د ارسػػة تػػأ,ير النػػكع اوجتمػػاعي عمػػى المعالجػػة الصػػحافية كتقسػػيـ المحتػػكم الصػػحفي كعمػػى
الداء الميني لمصحفيات.
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قائمة المراجع
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القرآن الكريم:
-

سكرة النساء اآلية .113

أوالً :الكتـــب:


أحمد زكريا أحمد ،الممارسة الصحفية واألداء الصحفي ،مصر /القاىرة :دار الفجر لمنشػر
كالتكزيع ،ط (2005 ،)1ـ.



أمج ػػاد ره ػػا ،عمـــل المـــرأة الســـعودية فـــي وســـائل اإلعـــالم واقعـــة وآفاقـــو المســـتقبمية،
السعكدية /الرياض :دار مكتبتي لمنشر السعكدية ،ط (2009 ،)1ـ.



أحمػػد إبػراىيـ الترىػػكني ،تــاريخ الصــحافة الميبيــة ودورىــا الــوطني 1860 ،إلــى 1943م،
بدكف ط ،بدكف ناشر1986 ،ـ.



أديػػب مػػركة ،الصـــحافة العربيــة نشـــأتيا وتطورىـــا ،لبنػػاف /بيػػركت :منشػػكرات دار كمكتبػػة
الحياة ،ط (1961 ،)1ـ.



إسػػماعيؿ إب ػراىيـ ،الصــحافة النســائية فــي الــوطن العربــي ،مصػػر /القػػاىرة :الػػدار الدكليػػة
لمنشر ،ط(1996 ،)1ـ.



السيد محمد مصػطفي ،البحـث اإلعالمـي مفيومـو ،واجراءاتـو ،ومناىجـو ،ليبيػا  /بنغػازم:
منشكرات جامعة قاريكنس ،الكتاب الكؿ1994 ،ـ.



جيياف أحمد رشتي ،األسس العممية لنظريات اإلعالم ،مصر /القػاىرة :دار الفكػر العربػي،
ط (1978 ،)1ـ.



خهر زكريا ،الوضع االجتماعي لممرأة العربية ،سكريا  /دمشػؽ :الىػالي لمطباعػة كالنشػر
كالتكزيع1994 ،ـ.
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خديجػػة العزيػػزم ،األســـس الفمســـفية لمفكـــر النســـوي الغربـــي ،لبنػػاف /بيػػركت :دار بيسػػاف
لمنشر ،ط (2005 ،)1ـ.



خميؿ صابات ،وسائل اإلعالم نشأتيا وتطورىا ،مصػر /القػاىرة :مكتبػة اونجمػك المصػرية،
ط (1987 ،)1ـ.



زينػػب منصػػكر حبيػػب ،اإلعــالم وقضــايا المـرأة ،الردف /عمػػاف :دار أسػػامة لمنشػػر ،ط(،)1
2001ـ.



سحر محمد كىبي ،بحوث جامعة في اإلعالم ،مصر /القػاىرة :دار الفجػر لمنشػر كالتكزيػع،
ط (2004 ،)1ـ.



سػػارة جامبػػؿ ،النســوية ومــا بعــد النســوية ،دراســة ومعجــم لغــوي ،الشػػامي ،أحمػػد المشػػركع
القكمي لمترجمة ،المجمس العمى لم,قافة2002 ،ـ.



سػػمر حػػداديف ،صـــورة المـــرأة فـــي الصـــحافة األردنيـــة ،الردف /عمػػاف :دار عمػػاف لمنشػػر
كالتكزيع ،ط (2010 ،)1ـ.



ص ػػابر ح ػػارص ،عػ ػزة عب ػػدالعزيز ،تراجـــع أداء الصـــحفيين والصـــحفيات العـــرب األســـباب
والمظاىر والمخاطر  ،....العربية لمنشر كالتكزيع ،ط (.)1



عبػػدالعزيز الصػػكيعي ،بــدايات الصــحافة الميبيــة  ،1922 -1966ليبيػػا /ط ػرابمس :الػػدار
الجماىيرية لمنشر كالتكزيع كانعىـ ط (1989 ،)1ـ.



عكاطؼ عبدالرحمف ،ىموم الصحافة والصـحفيين المصـريين ،مصػر /القػاىرة :دار الفكػر
العربي ،ط (1994 )1ـ.



عبػػد المػػنعـ جبػػرم ،المـــرأة عبـــر التـــاريخ ،سػػكريا /دمشػػؽ :مطػػابع اتحػػاد الكتػػاب العػػرب،
2006ـ.
116



عبيػػر شػػفيؽ الرحبػػاني ،اإلعــالم رســالة ومينــة ،الردف /عمػػاف :دار أسػػامة لمنشػػر ،ط(،)1
2003ـ.



عبدالمطيؼ حمػزة ،قصة الصحافة العربية في مصـر منـذ نشـأتيا وحتـى القـرن العشـرين،
مصر /القاىرة :دار الفكر العربي ،ط(1985 ،)2ـ.



عابػديف الػػدردير الشػريؼ ،نمــاذج مــن الصــحافة الميبيــة بــين النقــد والتوثيــق مــن 1969م
إلى 1977م ،ليبيا  /بنغازم :منشكرات جامعة قاريكنس ،ط(1998 ،)1ـ.



عابػػديف الػػدردير الش ػريؼ ،صــحافة الم ـرأة واألســرة فــي ليبيــا ،ليبيػػا  /ط ػرابمس :دار النخمػػة
لمنشر ،ط (2006 ،)1ـ.



عبدا﵀ العممي ،إمرأة خارجة عن األعراف (المرأة السعودية الواقع والتحديات) ،السػعكدية/
الرياض :دار الساقي ،ط(2015 ،)1ـ.



عكاط ػػؼ عب ػػدالرحمف ،الصــــحفيات واإلعالميــــات العربيــــات ،مص ػػر /الق ػػاىرة :دار العرب ػػي
لمنشر ،ط (2008 ،)1ـ.



فػػكزم غرابيػػة ،كآخػػركف ،أســاليب البحــث العممــي فــي العمــوم االجتماعيــة واإلنســانية :دار
كائؿ لمنشر كالتكزيع ،ط (2000 ،)2ـ.



محمػد عبدالحميػػد ،البحــث العممــي فــي الدراســات اإلعالميــة ،مصػػر /القػػاىرة :عػػالـ الكتػػب،
2000ـ.



مصطفى خمؼ عبػدالجكاد ،نظريـة عمـم االجتمـاع المعاصـر ،الردف /عمػاف :دار الميسػرة،
2009ـ.



محمد البخارم ،مبادئ الصـحافة الدوليـة والتبـادل اإلعالمـي الـدولي ،مصػر /القػاىرة :دار
الرائد لمنشر كالتكزيع ،ط (1997 ،)1ـ.
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مختػػار حمػ ػزة ،أســـس عمـــم الـــنفس االجتمـــاعي ،الس ػػعكدية  /ج ػػدة :دار المجم ػػع العمم ػػي،
1399ىػ.



محمػػكد السػػيد أبػػك النيػػؿ ،عمـــم الـــنفس االجتمـــاعي :دراســـات مصـــرية وعالميـــة ،مصػػر/
القاىرة :الجياز المركزم لمكتب الجامعية كالمدرسية ،ط (1978 ،)2ـ.



يزيؿ حممي ،النساء نصف العالم ،لبناف  /بيركت :منشكرات عكيدات ،ط (1998 ،)1ـ.

ثانياً :الدوريات:
-

المجــــــالت:



نكره فرج المساعد ،النسوية فكرىا واتجاىاتيا ،العدد  ،71المجمة العربيػة لمعمػكـ اننسػانية،
الككيت ،السنة ال,امنة عشر.



ليمػى عبػدالكىاب ،موقـف عمـم االجتمــاع مـن قضـايا المـرأة ،واقـع المـرأة الوفيـة ،العػػدد ،9
مجمػ ػػة الكحػ ػػدة ،المجمػ ػػس القػ ػػكمي لم,قافػ ػػة العربيػ ػػة ،شػ ػػركة تيػ ػػب لمطبػ ػػع كالنشػ ػػر كالترجمػ ػػة
كانعىف ،السنة الكلى1985 ،ـ.



أميمػػة عم ػراف ،معوقـــات األداء المينـــي لممراســـل الصـــحفي ،العػػدد التاسػػع عشػػر ،المجمػػة
المصرية لمبحكث كانعىـ ،جامعة القاىرة ،،إبريؿ 2003ـ.



سػػعيد محمػػد السػػيد ،الضـــغوط المينيـــة واإلداريـــة لمقـــائم باالتصـــال ،العػػدد الكؿ ،المجمػػة
العممية لكمية انعىـ جامعية ،القاىرة1989 ،ـ.

ثالثاً :الرسائل العممية:


إسماعيؿ الفىح ،العكامؿ المؤ,رة عمى الداء الميني لمقائـ باوتصاؿ في الصػحافة الميبيػة،
رسالة ماجستير غير منشكرة ،ليبيا  /بنغازم :جامعة قاريكنس ػ كمية اآلداب ػ قسـ انعػىـ
ػ ػ 2007ـ.
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أحمػ ػػد حمػ ػػاد ،معكقػ ػػات الداء المينػ ػػي لمقػ ػػائـ باوتصػ ػػاؿ فػ ػػي التمفزيػ ػػكف المصػ ػػرم ،رسػ ػػالة
ماجستير غير منشكرة ،مصر /المنصكرة :جامعة المنصكرة2012 ،ـ.



أريػػج عبػػد الػػرحمف ،ناصػػر الشماسػػي ،عػػدد سػػاعات العمػػؿ الرسػػمي لممػػرأة العاممػػة ،كأ,رىػػا
عمػػى إنتاجيتيػػا ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة ،السػػعكدية /جػػدة :جامعػػة الممػػؾ عبػػدالعزيز،
2015ـ.



تب ػره أمحمػػد ع,مػػاف الحباسػػيم كاقػػع عمػػؿ انعىميػػات الميبيػػات فػػي المؤسسػػات انعىميػػةم
رسالة ماجستير منشكرة م كمية الفنكف كانعىـ جامعة طرابمس .2013



رحمة محمكد سالـ سميـ ،معاناة الصحفييف الميدانية كمػا تعكسػيا الممارسػة المينيػة مد ارسػة
ميدانيػػة عمػػى صػػحفي قطػػاع غ ػزة ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة ،ليبيػػا /بنغػػازم :جامعػػة
بنغازم ػ كمية انعىـ ػ قسـ الصحافة ػ 2013ـ.



حفصة طيباكم ،دكر المرأة الصحفية في تفعيػؿ العمػؿ انذاعػي المحمػي ،رسػالة ماجسػتير،
جامعة قاصدم مرباح ،كرقمة 2009.ـ.



هكء ع,ماف صالح الصكنيع ،معكقػات البحػث العممػي لػدل أعهػاء ىيئػة التػدريس ،رسػالة
ماجستير غير منشكرة ،السعكدية  /الدماـ :جامعة الدماـ ػ 1432ى ػ.



عبدالمجيػػد بػػف عبدالمحسػػف بػػف محمػػد آؿ شػػيخ ،معكقػػات اوتصػػاؿ اندارم المػػؤ,رة عمػػى
العػػامميف فػػي ج ػكازات مدينػػة الريػػاض ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة ،السػػعكدية /الريػػاض:
جامعة الرياض ػ 2000ـ.



عزاـ عنانزة كعادؿ صادؽ كمحمد محركـم العكامػؿ المػؤ,رة عمػى الداء المينػي لمصػحفيات
العػػامىت فػػي الصػػحؼ اليكميػػة الردنيػػة د ارسػػة مسػػحية منشػػكرة فػػي مجمػػة اآلداب كالعمػػكـ
اوجتماعيةم 2015ـ.
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عبي ػػر ف ػػكزم الخطي ػػبم إدارة الكق ػػت كأ,رى ػػا عم ػػى مس ػػتكل أداء الع ػػامميفم رس ػػالة ماجسػ ػتير
منشكرةم جامعة الشرؽ الكسطم 2009م الردف.



عميػاء تفاحػو ،المػرأة الصػحفية العاممػة فػػي الصػحؼ اليكميػة الردنيػة د ارسػة ميدانيػة ،رسػػالة
ماجستير غير منشكرة ،الردف /عماف2003 :ـ.



غ ػػادة عم ػػي مكس ػػى ،حق ػػكؽ المػ ػرأة فػ ػي خط ػػاب المؤسس ػػات النس ػػكية العربي ػػة :نم ػػاذج م ػػف
مؤسس ػػات رس ػػمية أىمي ػػة ،كرق ػػة مقدم ػػة إل ػػى ن ػػدكة "حق ػػكؽ اننس ػػاف ف ػػي الخط ػػاب السياس ػػي
كالحقكقي المعاصر في الدكؿ العربية2008 ،ـ.



منػػي خميفػػة الفػػىح ،دكر المؤسسػػات انعىميػػة فػػي حمايػػة الصػػحافييف هػػد قهػػايا النشػػر،
رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة ،ليبيػػا  /بنغػػازم :أكاديميػػة الد ارسػػات العميػػا ػ ػ ػ فػػرع بنغػػازم،
2012ـ.



محاسػػف انمػػاـ ،الكهػػع انعىمػػي كالقػػانكني لممػرأة العربيػػة كالنػػكع اوجتمػػاعي ،كرقػػة عمػػؿ
مقدمة لمركز انعىميات العربيات ،الرباط  /المغرب2005 :ـ.



ىداي ػػة ص ػػالح شػ ػمعكفم الكاق ػػع المين ػػي لهعىمي ػػات الفمس ػػطينيات ف ػػي قط ػػاع غػ ػزةم رس ػػالة
ماجستير منشكرة مف مركز شؤكف المرأة في غزةم .2008

رابعاً :شبكة المعمومات العالمية (اإلنترنت):


سػػماح بػػف عبػػادة ،ىػػؿ تسػػتيدؼ الم ػرأة الصػػحفية فػػي المنػػاطؽ السػػاخنة بسػػبب جنبييػػا أك
مينتيا.www.alarab-co0uk ،2015 ،



فاطمة غندكر ،مقتطفات مف كتاب نساء في العزلة2015 ،ـ www.south.hy/rc



مركز الم أرة العربية لمتدريب كالبحكث "كك,ر" ،المرأة العربية كانعىـ:
\https://www.nesasysy.wordpress.com
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محم ػػد عب ػػد الكى ػػاب الفقي ػػو ك ػػافي ،أكه ػػاع انعىمي ػػات كمعكق ػػات الممارس ػػة الميني ػػة ف ػػي
المجتمع كالمؤسسات اليمنيةwww.toress.iy 2016 ،



نشكم طاىر ،العمؿ الميداني لممرأة معطؿ ،الحد  7يناير.www.alryadh 2017



محمػكد محمػد النػاككع ،الصػحافة الدبيػة فػػي ليبيػا تػاريخ حافػؿ بالنجػاح كانخفػاؽ ،صػػحيفة
القدس العربي اولكتركنية 29 ،يكنيك .2009



عبدالسىـ الزغيبي ،الصحافة الميبية بيف عيديف ،صحيفة المنارة الميبية انلكتركنية الجمعة
 29يكليك 2011ـ.

خامساً :المقابــالت:


ابتساـ اغفير ،صحافية ،عهك ىيأة تدريس بكمية انعىـ جامعة بنغازم تـ إجػراء المقابمػة
يػ ػكـ الح ػػد المكاف ػػؽ  21ين ػػاير 2018ـ ،بمق ػػر كمي ػػة انع ػػىـ جامع ػػة بنغ ػػازم ،عم ػػى تم ػػاـ
الساعة  11ظي انر.



أسػػماء صػػيد صػػحافية بييػػأة دعػػـ كتشػػجيع الصػػحافة بنغػػازم ،تػػـ إجػراء المقابمػػة يػػكـ الحػػد
المكافؽ 2018/7/29ـ ،بمقر بييأة دعـ كتشجيع الصحافة فػرع بنغػازم ،الحػد عمػى تمػاـ
الساعة  12ظي انر.



خم ػػكد الف ػػىح ،ص ػػحافية بيي ػػأة دع ػػـ كتش ػػجيع الص ػػحافة بنغ ػػازم ت ػػـ ،ص ػػحافية بيي ػػأة دع ػػـ
كتش ػػجيع الص ػػحافة بنغ ػػازم ت ػػـ إجػ ػراء المقابم ػػة ي ػػكـ الح ػػد المكاف ػػؽ 2018/7/22ـ ،عب ػػر
اتصالي ىاتفي ،عمى تماـ الساعة السابعة مساء.



رج ػػاء الش ػػيخي ،ص ػػحافية بيي ػػأة دع ػػـ كتش ػػجيع الص ػػحافة بنغ ػػازم ،ت ػػـ إجػ ػراء المقابم ػػة ي ػػكـ
او,نػػيف ،المكافػػؽ 2018/7/30ـ ،بمقػػر بييػػأة دعػػـ كتشػػجيع الصػػحافة فػػرع بنغػػازم ،الحػػد
عمى تماـ الساعة العاشرة صباحا.
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زينب شاىيف ،صحافية بييأة دعـ كتشػجيع الصػحافة بنغػازم ،تػـ إجػراء المقابمػة يػكـ الحػد
المكافؽ 2018/7/29ـ ،بمقر بييأة دعـ كتشجيع الصحافة فػرع بنغػازم ،الحػد عمػى تمػاـ
الساعة العاشرة صباحا.



سكينة بف عػامر ،عهػك ىيئػة تػدرس بكميػة انعػىـ جامعػة بنغػازم ،تػـ إجػراء المقابمػة يػكـ
الحد المكافؽ 2017 /10/15ـ بمقر كمية انعىـ جامعة بنغازم ،عمى تماـ الساعة 12
ظي ار .



ى ػػدم العب ػػدلي ،ص ػػحافية ،ت ػػـ إجػ ػراء المقابم ػػة ي ػػكـ ال,ى ,ػػاء المكاف ػػؽ  ،2018/7/31عب ػػر
اتصاؿ ىاتفي ،عمى تماـ الساعة العاشرة مساء.
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المالحق
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ممحق رقم ()1
أسماء أعضاء ىيأة التدريس الذين قاموا بتحكيم االستمارة

124

قائمة المحكمين
أسماء أعضاء ىيأة التدريس الذين قاموا بتحكيم االستمارة

د .الىفي إدريس الرفادم ،عهك ىيأة تدريس جامعة بنغازم كمية انعىـ.
د .محمد سالـ المنفي ،عهك ىيأة تدريس جامعة بنغازم كمية انعىـ.
د .سكينة بف عامر ،عهك ىيأة تدريس جامعة بنغازم كمية انعىـ.
د .سميمة زيداف ،عهك ىيأة تدريس جامعة بنغازم كمية انعىـ.
د .عبدا﵀ حمديف ،عهك ىيأة تدريس جامعة بنغازم كمية انعىـ.
أ .سالمة الفهيؿ ،عهك ىيأة تدريس جامعة بنغازم كمية انعىـ.
أ .إسماعيؿ الفىح ،عهك ىيأة تدريس جامعة بنغازم كمية انعىـ.
أ .محمد المجبرم ،عهك ىيأة تدريس جامعة بنغازم كمية انعىـ.
أ .انتصار الجماعي ،عهك ىيأة تدريس جامعة بنغازم كمية انعىـ.
أ .مبرككة عجاج ،عهك ىيأة تدريس جامعة بنغازم كمية انعىـ.
أ .أمنة الصكصاع ،عهك ىيأة تدريس جامعة بنغازم كمية انعىـ.
أ .عفاؼ الزبير ،عهك ىيأة تدريس جامعة بنغازم كمية انعىـ.
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ممحق رقم ()2
استمارة االستبيان

126

استمارة استبيان
تحية طيبة،،
ىذه استمارة استبياف قصد بيا جمع بيانات متعمقة بدراسة تقكـ بيا الباح,ة لمحصكؿ عمى
درجة الماجستير في انعىـ بعنكاف:
معوقات األداء الميني لمصحفيات الميبيات
مف أىداؼ الدراسة الكشؼ عف المعكقات الناتجة عف طبيعة المجتمع كطبيعة دكر المرأة
داخؿ السرة كمدل تأ,ير ىذه المعكقات عمى الداء الميني.
تعاكنكـ معنا مف خىؿ إجابة تساؤوت ىذه اوستمارة سيككف لو ال,ر انيجابي في خركج
الدراسة في انطار المرسكـ ليا كتحقيؽ أىدافيا .عممان بأف ما تدلكف بو مف معمكمات لف يستخدـ
لغير غايات البحث العممي.
ولكم وافر الشكر سمفاً عمى تعاونكم الكريم

الباحثة
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الرجاء انجابة عمى جميع السئمة ككهع إشارة (√) عمى جميع بدائؿ الجكبة حسب أريػؾ ابتػداء

مف السؤاؿ رقـ (.)9
س /1السن:



مف  20إلى أقؿ مف  25سنة

( )

مف  35إلى أقؿ مف  40سنة

( )

س /2الحالة االجتماعية:


عزباء.

( )



مطمقة.

( )

 مف  25إلى أقؿ مف  35سنة


مف  40سنة فما فكؽ

 متزكجة.


س /3المؤىل العممي:

, انكم أك ما يعادلو.

أرممة.

( )

( )
( )

( )

 جامعي.
 مؤىؿ فكؽ الجامعي /عالي.
 أخرل تذكر

( )
( )

.................

س /4التخصص العممي أرجوا كتابة التخصص:
 إعىـ

 أخرل تذكر

تخصص......................
............................

س /5سنوات الخبرة في ممارسة العمل الصحفي:


مف  5إلى  10سنكات

( )



مف  16إلى  20سنة

( )

 مف  11إلى  15سنة

( )

مف  21سنة فما فكؽ

( )



س /6ما الوظيفة الصحفية التي تعممين بيا:


رئيس تحرير.

( )



مدير تحرير.

( )



محررة.

( )



مخرجة صحفية.

( )



مصكرة صحفية

( )



مراسمة

( )



أخرل تذكر

...................

س 7ما أسم المؤسسة الصحافية التي تعممين بيا؟

.............................................................

س /8كيف التحقتى بالعمل الصحفي بالمؤسسة ؟


عف طريؽ شيادتؾ المتخصصة ) (............................



عف طريؽ إعىنات المؤسسة الصحافية ) ( ....................



عف طريؽ القارب كالصدقاء) ( ..............................



برغبتؾ الشخصية ) (.........................................
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( )

س 9ما العالقة بين المجال الصحفي الذي تعممين بو وتحقيقك لطموحاتك المينية؟
م

العالقة

قوية

المجال الصحفي

1

المجاؿ اوجتماعي

2

المجاؿ السياسي

3

المجاؿ اوقتصادم

4

المجاؿ القانكني

5

المجاؿ الطبي

6

المجاؿ الرياهي

7

المجاؿ المني

عالقة

عالقة

متوسطة

عالقة
قوية

أخرم تذكر.............................................
8

.......................................................
.......................................................

س 10ما تأثير مصادر المعمومات التي تعتمدين عمييا عمي أدائك الميني؟
م

درجة التأثير
المصادر

تأثير
قوي

1

الشخاص المسئكلكف في كافة المجاوت

2

مكاتب العىقات العامة بالمؤسسات

3

ككاوت النباء

4

انذاعات كالصحؼ

5

اونترنت

6

الكتب
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تأثير إلى
حد ما

تأثير

ضعيف

س 11ما ىي األوقات التي تناسبك لمعمل الصحفي؟
م

درجة التناسب مناسب مناسب إلى
جدا

أوقات العمل الصحفي

1

جميع الكقات

2

الفترة الصباحية

3

فترة الظييرة

4

الفترة المسائية

5

الفترة الميمية

حد ما

غير

مناسب

س 12ىل تؤثر طبيعتك كمرأة عمى العمل الصحفي؟
م

درجة التأثير
التأثيرات

1

تؤ,ر في طبيعة إختيارم لممكهكعات

2

تؤ,ر في أكقات تكاجدم بالمؤؤسة

3

تؤ,ر عمى تغطية اوحداث في الكقت المناسب

4
5

تأثير قوي

تأثير إلى
حد ما

تأثير

ضعيف

تػ ػ ػ ػػؤ,ر فػ ػ ػ ػػي عمميػ ػ ػ ػػة اوسػ ػ ػ ػػتمرار فػ ػ ػ ػػي التغطيػ ػ ػ ػػة الصػ ػ ػ ػػحافية
لممكهكعات
تؤ,ر عمى عممي الصحفي ككؿ

س 13ما أكثر بيئات العمل الصحفي تأثي ار عمى أدائك الميني؟
م

درجة التأثير

قوي

بيئة العمل الصحفي

1

البيئة المينية

2

البيئة اوجتماعية في العمؿ

3

البيئة التخصصية لمعمؿ

4

هكابط كقكانيف بيئة العمؿ

5

البيئة المجتمعية لمعمؿ

تأثير
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تأثير إلى
حد ما

تأثير

ضعيف

س 14ما تأثير البيئة الصحافية عمى أدائك الميني؟
م

درجة التأثير

تأثير
قوي

بيئة العمل الصحفي

1

بيئة صحافية مناسبة

2

بيئة صحافية هاغطة

3

بيئة صحافية متناقهة

4

بيئة صحافية خطرة

تأثير إلى
حد ما

تأثير

ضعيف

س 15ما تأثير الصعوبات التي تواجيك في الحصول عمى المعمومات لمتغطية الصحافية عمى

أدائك الميني ؟
م

درجة التأثير

قوي

الصعوبات

1

صعكبة التغطية المباشرة لمحداث مف مكقعيا.

2

صعكبة اوتصاؿ بالمعنييف بمكهكع التغطية الصحافية.

3
4

تأثير

تأثير إلي
حد ما

تأثير

ضعيف

صعكبة الحصكؿ عمى البيانات كالك,ائؽ الرسمية الصػادرة
عف الييئات ذات الصمة بالمكهكع.
صعكبة اوعتماد عمى المصادر الشخصية.

س /16ما مدض موافقتك عمى المعوقـات التـي تواجيـك أثنـاء ممارسـة العمـل الصـحفي ميـدانيا
وتأثيرىا عمى أدائك الميني؟

م

درجة الموافقة
المعوقات

1

صعكبة أجراء المقابىت الشخصية مع المسؤكليف

2

صعكبة تغطية الحداث في الماكف البعيدة

3
4
5
6

ص ػػعكبة النق ػػؿ بس ػػبب ع ػػدـ ت ػػكفير الص ػػحفية المكاص ػػىت

لمعمؿ الميداني

عدـ القدرة عمى التكاجد في الماكف غير اآلمنة
صعكبة التأخر لساعات أطكؿ مف الكقات الرسػمية لمعمػؿ

بسبب العمؿ الميداني

صعكبة الكصكؿ إلى المعمكمات في الكقت المناسب
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موافق

محايد

غير موافق

س /17ما مدض موافقتك عمى أن السياسات التحريرية توثر عمى أدائك الميني؟
م

درجة الموافقة
المعوقات

1

عدـ سماح سياسة التحرير بالنقد المباشر

2

لسياسة الصحفية تأ,ير سمبي في تناكؿ كمعالجة المكهكعات

3

أكاجو تعديؿ في العديد مف المكهكعات قيؿ النشر

4

تكظيؼ الحداث كفؽ سياسة الصحفية

5

و تتيح الصحيفة قدر كاؼ مف الحرية لمقائـ بانيصاؿ

6

تحديد المكهكعات التي يتـ نشرىا مسبقا

7

إجبارم عمى كتابة مكهكعات معينة

8

المس بجكىر المكهكعات التي اكتبيا مع إبقاء تكقيعي عمييا

9

محايد

موافق

غير

موافق

يػؤ,ر الصػراع بػيف قيمػػي كاتجاىػاتي الفكريػػة كسياسػة الصػػحيفة عمػػى

أدائي الميني

س /18ما تأثير بيئة العمل المادية عمى أدائك الميني؟
م

درجة التأثير
المعوقات

1

عدـ تكفر أجيزة حاسكب شخصية لمصحفيات

2

و تتكفر شبكة انترانت في الصحيفة

3

و تتكفر كسائؿ نقؿ كقت الحاجة لمعمؿ الميداني

4

عدـ تكفر إمكانيات متطكرة لدعـ العمؿ الصحفي

5

اونقطاع المتكرر لمكيرباء
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تأثير
تأثير قوي

إلي حد
ما

تأثير

ضعيف

س /19ما تأثير المعوقات االقتصادية عمى أدائك الميني؟
م
1
2
3
4

درجة التأثير
المعوقات

تأثير قوي

تأثير إلى

تأثير

حد ما

ضعيف

الهغط اوقتصادم يسبب لي تراجع في الداء الميني
راتبي لشيرم و يتناسػب مػع الجيػد الػذم ابذلػو كو يتناسػب
مع متطمبات الحياة اليكمية
الهػػغكط اوقتصػػادية تػػدفعني لمعمػػؿ بكظػػائؼ أخػػرل إلػػى
جانب عممي كصحفية مما يؤ,ر سمبا عمى أدائي الميني
تدني الراتب كتأخر المكافآت المالية

س /20المعوقات االجتماعية التي تتعمق بالصحفيات وتأثيرىا عمى األداء الميني؟
م

درجة التأثير

قوي

المعوقات

1

صعكبة في اونهباط لمحهكر اليكمي لمعمؿ

2

ساعات العمؿ الغير منتظمة خاصة أ,ناء العمؿ الميداني

3

هيؽ الكقت لمتنسيؽ بيف العمؿ كالقياـ بالكاجبات المنزلية

4

تعدد الدكار بيف العمؿ كالعىقات اوجتماعية كالمتطمبات اليكمية

5

تؤ,ر بعض عادات كتقاليد المجتمع عمى أداني الميني

6

و أتمتع بأم دعـ اجتماعي مما يؤ,ر سمبا عمى أدائي الميني

7

تأثير

و تػ ػػكفر الصػ ػػحيفة دكر حه ػ ػانة لمطفػ ػػاؿ ممػ ػػا يػ ػػؤ,ر عمػ ػػى أدائػ ػػي
الميني
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تأثير
إلى

حد ما

تأثير

ضعيف

س /21ما مدض موافقتك عمى تأثير المعوقات المينية اآلتية عمى أدائك الميني؟
م

درجة التأثير
المعوقات

1

عدـ استخداـ التقنيات الحدي,ة كتأ,يره عمى الداء الميني

2

غياب التدريب سبب لي تراجع في الداء الميني

3

أجد صعكبة في الكصكؿ إلى مصادر الخبار

4

تحكػ ػػـ الكسػ ػػاطة كالعىقػ ػػات الشخصػ ػػية فػ ػػي عمميػ ػػة تكزيػ ػػع
المياـ

5

الكهع السياسي الراىف أ,ر عمى أدائي الميني

6

أشعر بعرقمة الزمىء الصحفييف لنجاحي لنني أن,ي

7

تؤ,ر شخصية رئيس التحرير عمى الداء الميني لؾ

8
9

العػػبء ال ازئػػد لمعمػػؿ (إسػػناد ميػػاـ تتطمػػب قػػدرات أك,ػػر مػػف
إمكانياتي) أ,ر عمى أدائي الميني
قمػة العػبء فػي العمػؿ (إسػػناد ميػاـ تتطمػب قػدرات اقػؿ مػػف
إمكانياتي) ا,ر عمى أدائي الميني
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تأثير قوي

تأثير

تأثير

متوسط

ضعيف

Obstacles to the professional performance of Libyan women
journalists
 "Field study on female journalists in the city of Benghazi" 
By
Manbiyah salih abdulsalam lsweesi
Superviser
 ABDUL SALAM M. EL ZILITNI
Abstract
This study consists of four chapters organized as follows:
Chapter 1
It represents methodological framework and includes:
The study problem is the occupational, managerial, social, political, and economical
obstacles affecting the professional performance of Libyan female journalists within
Benghazi city.
The importance of study lies in seriousness of subject matter at the local level and the
researcher's desire of presenting conclusions that may contribute to develop the
journalists' performance and determine their occupational sufferance.
The study objectives: the current study aims to determine the hindrances that face and
affect the female journalists' occupational performance, whether they were social
obstacles concerning the woman's role in the family, obstacles emerging from
journalistic organizations, obstacles related to physical workplace such using new
technologies, political or economic hindrances.
Finally, the study questions, which come from the main question about the prominent
hindrances that affect the occupational performance of Libyan female journalists in
Benghazi.
Chapter 1 also comprises the definitions reported in this study and previous ones
along with comments.
Chapter 2:
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This chapter includes theoretical framework of the study using woman theory by
reviewing the historical aspect, the main intellectual attitudes, basis and assumptions,
and the usage of this theory in journalistic sphere.
Chapter 3:
This chapter deals with the study epistemological framework, journalism and
occupational hindrances. It provides the origin of woman journalism, the main leading
Libyan female journalists, and the obstacles of the profession performance.
Chapter 4:
Empirical study
It adopted the methodology used in the main study, its population, tools of gathering
data, and validity as well as the techniques of statistical processing and data
analyzing. It also includes the outcomes of which the workplace physical was the
foremost obstacle, followed by the economic obstacles represented in low payment
and delay of financial rewards. Professional, field, social, and edit-related hindrances,
respectively, came next.
The study also revealed that mornings are the most suitable journalistic work time for
female journalists. However, the most effective difficulties that face them were those
concerns obtaining the information for coverage due to the difficulty of contacting the
people concerned. The social character of female journalists was also of considerable
effect on their presence in the organizations.
Based upon the study results, it is recommended that female journalist must
periodically attend training courses and workshops to uplift their level of occupational
performance to be able of keeping pace with latest developments of the profession.
Finally, the study presents a list of references and appendixes
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