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 شكر وتقدير

ـ عمينػا بنعمػة العقػؿ كأمرنػا بػالعمـ كالبحػثم فالحمػد   كالشكر  عػز كجػؿ الػذم أنعػالحمد

حسػػانو كلػػو الشػػكر كال,نػػاء الحسػػفم كالصػػىة كالسػػىـ عمػػى حبيبنػػا كنبينػػا محمػػد    عمػػى فهػػمو كان

 كعمى آلو كصحبو كسمـ.

كمػا يطيػب لػي المقػاـ ىنػا لػرد الفهػؿ لىمػو كالتقػدـ بالشػكر كالعرفػاف  إلػى مػف أعطػى مػػف 

كصادؽ فأخمص ككاف الحصاد أجياو ستذكره دائما بكؿ خير كذكرل  عمره فأزجؿ كغرس فأحسف

طيبة أطاؿ ا في عمػره السػتاذ الػدكتكر عبدالسػىـ مختػار ىديػة الزليتنػى عمػى تكرمػو بانشػراؼ 

 .المخمصة كتكجيياتو القيمة عمى ىذه الدراسة كلجيكده

كف كلػػػػـ يبخمػػػػكا عمػػػػي كمػػػا أتقػػػػدـ بجزيػػػػؿ الشػػػػكر لسػػػػاتذتي الكػػػػراـ الػػػػذيف مػػػدكا  لػػػػي يػػػػد العػػػػ

بتكجيياتيـ كنصػائحيـ اليامػة كأخػص بالػذكر السػتاذ كالب الركحػي الػدكتكر محمػد سػالـ المنفػي 

كأيقكنػػػة العمػػػـ كالمعرفػػػة كالخػػػىؽ الػػػدكتكرة سػػػكينة بػػػف عػػػامر كالشػػػكر كػػػؿ الشػػػكر لمػػػدكتكر الىفػػػي 

كلمسػػتاذة ىػػدل صػػبرم  إدريػػس كالػػدكتكر ابػػكبكر الغزالػػي كالػػدكتكرة كالخػػت الفاهػػمة سػػميمة زيػػداف 

كالسػػتاذة انتصػػار الجمػػاعي كأختػػي حيػػاة الحمػػرم ككػػؿ أسػػاتذتي كزمىئػػي بالكميػػة  كأشػػكر السػػادة 

 أعهاء لجنة المناقشة لتفهميـ بالمكافقة عمى مناقشة رسالتي كالحكـ عمييا.

 كالشكر لكؿ شخص شجعني في رحمتي إلى النجاح.

 

 إليكم جميعا الشكر والتقدير واالحترام
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 معوقات األداء الميني لمصحافيات الميبيات

 مى الصحفيات في مدينة بنغازم"ع ميدانية دراسة"

 قدمت من قبل:

 سويسيلا معبدالسالية صالح منب

 :إشرافتحت 

 د عبدالسالم مختار ىدية الزليتني أ.
 

 ممخص الدراسة

فيات الميبيػات( دراسػة ميدانيػة فػي الفتػرة مػف االدراسة بعنكاف )معكقػات الداء المينػي لمصػح

 في مدينة بنغازم. 29/10/2017إلى  29/8/2017

هػػافة إلػى النتػػائج كالتكصػيات كقائمػػة كقػد جػاءت ىػػذه الدراسػة متهػػمنة أربعػة  فصػكؿ بان

 المراجع كالمىحؽ كممخص الدراسة بالمغة العربية كاونجميزية كيمكف عرهيا عمى الشكؿ التي:

 الفصؿ الكؿ )انطار المنيجي( كاشتمؿ عمى.  

 أوال: مشكمة الدراسة:

تصػػادية التػػي كالتػػي تتبمػػكر حػػكؿ المعكقػػات المينيػػة كانداريػػة كاوجتماعيػػة كالسياسػػية كاوق

 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.

 



 

 ل 

 ة: ثالثا: أىداف الدراس

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 

عمػػػؿ الصػػػحفي أك معكقػػػات اقتصػػػادية أك سياسػػػية كتأ,يرىػػػا عمػػػى الداء المينػػػي لمصػػػحفيات فػػػي ال

 الميبيات.

 رابعا: تساؤالت الدراسة:

سعت الدراسة إلى انجابة عف تساؤؿ رئيسي تتفرع عنو مجمكعة مف السئمة كىك )ما ىي 

 بنغازم(. ابرز المعكقات التي تؤ,ر عمى الداء الميني لمصحفيات الميبيات في مدينة

كػػػػذلؾ تهػػػػمف ىػػػػذا الفصػػػػؿ تعريػػػػؼ لممصػػػػطمحات الػػػػكاردة فػػػػي مكهػػػػكع الدراسػػػػة ككػػػػذلؾ 

 الدراسات السابقة كالتعميؽ عمييا.

 الفصل الثاني:

كتهػػػػمف انطػػػػار النظػػػػرم لمدارسػػػػة حيػػػػث اسػػػػتخدمت الباح,ػػػػة النظريػػػػة النسػػػػكية مػػػػف حيػػػػث 

الفكريػة كالسػس كاوفتراهػات استعراض الجانب التاريخي لمنظرية كتعريؼ النظرية كاىـ التيػارات 

 التي تقكـ عمييا النظرية كذلؾ استخدامات النظرية في المجاؿ الصحفي. 

 الفصل الثالث:

تهػمف انطػػار المعرفػي لمدراسػػة )الصػػحافة كمعكقػات الداء المينػػي( كتهػمف ىػػذا الفصػػؿ 

 مصحفيات الميبيات نشأة الصحافة النسائية كاىـ رائدات الصحافة الميبية كمعكقات الداء الميني ل
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 الفصل الرابع : الدراسة الميدانية: 

 اشتممت عمى تحميؿ البيانات كنتائج  الدراسة كالتي مف أىميا:

تصػػػػدر معػػػػكؽ بيئػػػػة العمػػػػؿ الماديػػػػة لقائمػػػػة المعكقػػػػات التػػػػي تػػػػؤ,ر عمػػػػى الداء المينػػػػي   

أخر المكافآت المالية لمصحفيات  تمتيا المعكقات اوقتصادية كالتي تصدرىا معكؽ تدنى الراتب كت

المعكقات اوقتصادية ,ـ المعكقات المينية كالمعكقات الميدانية كالمعكقات اوجتماعية  كالمعكقات 

التػػػي تتعمػػػؽ بػػػالتحرير الصػػػحفي كأكػػػدت الدراسػػػة أف الفتػػػرة الصػػػباحية ىػػػي أك,ػػػر الفتػػػرات المناسػػػبة 

ي الحصػػػػػكؿ عمػػػػػى لمعمػػػػػؿ الصػػػػػحفي لمصػػػػػحفيات تػػػػػأ,ير الصػػػػػعكبات التػػػػػي تكاجػػػػػو الصػػػػػحفيات فػػػػػ

المعمكمػػػػات لمتغطيػػػػة الصػػػػحافية حيػػػػث جػػػػاءت صػػػػعكبة اوتصػػػػاؿ بػػػػالمعنييف بمكهػػػػكع التغطيػػػػة 

الصحافية الك,ر صعكبة بالنسبة لمصحفيات دلت النتائج إف طبيعة النكع اوجتماعي لمصػحفيات 

تػػػؤ,ر بشػػػكؿ كبيػػػر فػػػي تكاجػػػدىف فػػػي المؤسسػػػة كمػػػف خػػػىؿ نتػػػائج الدراسػػػة أشػػػارت الباح,ػػػة إلػػػي 

ة مػػف التكصػػيات مػػف أىميػػا هػػركرة عمػػؿ كرش عمػػؿ كدكرات تدريبيػػة لمصػػحفيات بشػػكؿ مجمكعػػ

دكرم لمرفػع مػف مسػػتكل الداء المينػي ليػف لمكاكبػػة العػالـم كأخيػرا جػػاءت قائمػة المراجػع كمىحػػؽ 

 الدراسة.
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 الفصل األول

 اإلطار المنيجي لمدراسة

يتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ المقدمػػة العامػػة لمدراسػػة كتحديػػد مشػػكمة الدراسػػة بانهػػافة إلػػى تسػػاؤوت 

تمػد عمييػا الدراسات السابقة التي تعتبر مف أىـ الركائز العممية التي يعالدراسة كأىدافيا كأىميتيا ك 

مجتمػػع  بقة كأخيػػران كػذلؾ التعقيػػب عمػي الدراسػػات السػا مالدراسػػة الباحػث بعػػد تحديػد كاختيػػار مشػكمة

يتكػػكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف الصػػحافيات الميبيػػات العػػامىت فػػي مجػػاؿ الصػػحافة داخػػؿ ك  الدراسػػة

أرفػاؽ  مدينة بنغازم كقد اشتممت مفردات مجتمػع الدراسػة عمػى المسػح الشػامؿ لمصػحفيات. ,ػـ تػـ

جدكؿ يكهح تكزيػع مجتمػع الدراسػة حسػب المؤسسػات الصػحافية فػي مدينػة بنغػازم كػذلؾ الشػرح 

 المفصؿ لدكات جمع البيانات التي تـ استخداميا في ىذه الدراسة.
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  مقدمة الدراسة:   1.1

د إف المراقب عف ك,ب لمجاوت عمؿ المرأة العربية بصفة عامػة كالميبيػة بصػفة خاصػة يجػ

أف المػػػر أخػػػذ مراحػػػؿ متعػػػددة فػػػي التغيػػػر كالتطػػػكر فمػػػف العمػػػاؿ البسػػػيطة فػػػي بػػػدايات تكػػػكيف 

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 

صناعة كاوقتصاد كالعىقات العامة كالداء المكتبي كبقي العمؿ انعىمي أحػد ىػذه المجػاوت كال

التػػي يبػػدك عمػػؿ المػػرأة فيػػو محػػددان كمحفكفػػان بػػالك,ير مػػف المكانػػع اوجتماعيػػة، كاوعتقػػاد بػػأف تعمػػيـ 

مكانياتيػا لتسػتطيع إنجػاز كػؿ مػا  المرأة كعمميا الناتج عنو سيؤدياف إلى مسؤكليات تفكؽ قدراتيا كان

يجب في الزمف المحدد كعمى أكمؿ كجو أك أنيا سكؼ تهطر إلى التخمي عف الكفاءة في الداء 

غيػػػر أف المشػػػكمة الحقيقيػػة تكمػػػف فػػػي  كربمػػا اوختيػػػار بػػيف أحػػػد الػػػدكريف داخػػؿ أك خػػػارج المنػػزؿ.

الكاهػح  القيمة اوجتماعية التي يعطييػا المجتمػع لكػؿ مػف الصػحفيات كالصػحفييف، كفػي التفػاكت

كالمكانػة اوجتماعيػة، كفػي المشػكىت اوجتماعيػة الك,يػرة التػي  في مكاقػع العمػؿ لكمييمػا فػي القػكة

تتعرض الصحفيات لشكاؿ ك,يرة، كأنكاع مختمفة مف المشكىت  تنجـ عف م,ؿ ىذا التفاكت.حيث

 الصػػحافة ة عامػػة كلػػيس العمػػؿ بمينػػةالناجمػػة عػػف العمػػؿ بصػػف اوجتماعيػػة كاوقتصػػادية كالمينيػػة

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 

التػي زمىئيف، كالذم ىك فػي الحقيقػة يميػؿ لصػالح الصػحفييف الػذككر، مغفمػيف المظػاىر الخػرل 

تتخػػػػػذىا مينػػػػػة الصػػػػػحافة مػػػػػف صػػػػػعكبات كمعكقػػػػػات مػػػػػف شػػػػػأنيا أف تػػػػػؤ,ر عمػػػػػى الداء المينػػػػػي 

ىناؾ العديػد مػف الدراسػات التػي اىتمػت بصػكرة المػرأة كمػا تعكسػيا الصػحافة، كلكػف لمصحفياتم ك 

ركػػز معظميػػا عمػػى تحميػػؿ مهػػمكف المػػادة الصػػحفية دكف الكشػػؼ عػػف القهػػايا كالمشػػكىت التػػي 
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فبالتأكيػػد خركجيػػا لمعمػػؿ كػػاف نتيجػػة لممسػػتكل  ة التػػي تعمػػؿ فػػي مجػػاؿ الصػػحافةتعػػاني منيػػا المػػرأ

التعميمي كالكعي ال,قافي الذم كصمت إليو خىؿ السنكات الماهية. كرغـ أفى العمؿ بالنسبة لممرأة 

يم,ؿ ازدكاجا في دكرىا كجيدان مهاعفان عمييا أف تقكـ بو فالمرأة تم,ؿ نصػؼ المجتمػع كىػي التػي 

ميمػة تربيػة الػنشء فظمػت بعيػدة عػف ميػداف العمػؿ الرسػمي خػارج المنػزؿ أجيػاون  ا أساسان يقع عميي

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 

 الخارجي كمارست شتى الكظائؼ.ميداف العمؿ 
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 مشكمة الدراسة وتحديدىا:    2.1

يعػػد الداء المينػػي فػػي المجػػاؿ الصػػحفي مػػف أصػػعب الميػػاـ التػػي تعتمييػػا الصػػحافيات لمػػا 

التغمػب عمػى يتخمميا مف صعاب فهػى عػف أف الداء المينػي يتطمػب ميػارات متعػددة مػف أىميػا 

,ا مف حيث تزايد متياف المرأة لمصحافة في المجتمع الميبي يعد حديأف ا ىالصعكبات بانهافة إل

المػػر الػػذم يكشػػؼ عػػف أداء صػػحفي يتسػػـ بميػػارة كخصػػائص المػػرأة التػػي قػػد  مأعػػداد الصػػحفيات

تػػتمكف مػػف التغمػػب عمػػى مػػا يعترييػػا مػػف صػػعكبات كورتبػػاط أىميػػة الداء المينػػي بالتغمػػب عمػػى 

صػحفيات مػف مشػكىت كمعكقػات فة كما يتعرهػف لػو الالصعكبات مف قبؿ ممارسي مينة الصحا

م فتطمػػب المػػر منػػا دراسػػة ىػػذا المكهػػكع بصػػكرة عمميػػة لمكقػػكؼ عمػػى المعكقػػات التػػي تعيػػؽ ك,يػػرة

مشػػكمة البح,يػػة فػػي العنػػكاف م كتأسيسػػا عمػػى مػػا سػػبؽ تتبمػػكر اللداء المينػػي لمصػػحافيات الميبيػػاتا

 :التالي

 (ميبياتألداء الميني لمصحافيات المعوقات ا)

كتػػـ الكقػػكؼ عمػػى ىػػذه المشػػكمة البح,يػػة مػػف خػػىؿ رصػػد العكائػػؽ التػػي يتعػػرض ليػػا الداء 

عمػػؿ  المينػػي لمصػػحفيات الميبيػػات مػػف كجيػػة نهػػرىف حيػػث أف الداء الػػكظيفي يػػرتبط بسػػاعات

مػف  محددة، كلكف الداء الميني ليس لو ساعات عمؿ محددة، فما تعانيو الك,يػر مػف الصػحافيات

العمػػػؿ الصػػػحفي بػػػدءا مػػػف الهػػػغكط المينيػػػة التػػػي تػػػكاجييف منػػػذ المحظػػػات الكلػػػى  هػػػغكط بيئػػػة

لتفكيرىف في اولتحاؽ بالعمؿ الصحفي، كالصػعكبات التػي تػكاجييف فػي القيػاـ بػدكرىف انعىمػي 

 يا مف أ,ار عمى أدائيف الميني...المنشكد، كالمعكقات التي تكاجييف، كما يترتب عمي

ى الكشػػػؼ عػػػف المعكقػػػات المينيػػػة كاوجتماعيػػػة كاوقتصػػػادية كبػػػذلؾ سػػػعت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػ

كالسياسية التي تكاجو الصحفيات الميبيات ساعية بإخىص إلى فتح بكابة جديدة في مجاؿ البحث 

إلػػى رؤيػػة ج التػػي تكصػػمت إلييػػا ىػػذه الدراسػػة العممػي انعىمػػي أممػػة أف تسػػيـ ىػػذه الدراسػػة كالنتػػائ
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ة عمػػى التجديػػد كالتطػػكير مػػف كاقػػع المػػرأة الميبيػػة العاممػػة فػػي حقػػؿ عمميػػة م,يػػرة لمجػػدؿ كالنقػػد كقػػادر 

 الصحافة.

  أىمية الدراسة:  3.1

 النقاط التالية: في الداء الميني لمصحفيات الميبياتتنبع أىمية دراسة معكقات 

تتناكؿ الدراسة رصد لىـ المشكىت كالمعكقات التي تكاجو الصػحفيات الميبيػات فػي مدينػة  .1

 بنغازم.

 الخصػػائص الديمكغرافيػػةعػػـ الدراسػػات كالبحػػكث المحميػػة مػػف حيػػث تػػكفير معمكمػػات عػػف د .2

 .لممبحك,ات

ككنيػا تعكػس كاقػع الداء  فة عمميػة متخصصػة فػي مجػاؿ الصػحافةتم,ؿ ىذه الدراسػة إهػا .3

 يدكر داخؿ المؤسسات الصحفية مف مشاؽ مينية متعددة  الميني لمصحفيات الميبيات كما

ائؿ الدراسات التي تناكلػت مكهػكع معكقػات الداء المينػي لمصػحفيات تعتبر الدراسة مف أك  .4

ن,راء المكتبة انعىميػة خاصػة عمػى  يعطييا أىمية أفداخؿ مدينة بنغازم كىذا مف شأنو 

 .المستكل المحمي

 أىداف الدراسة:    4.1

 تيدؼ الدراسة بشكؿ أساسي بالكشؼ عف اآلتي: 

يات الميبيػات الناتجػة عػف طبيعػة المجتمػع كطبيعػة التعرؼ عمػى المعكقػات المينيػة لمصػحاف .1

 دكر المرأة داخؿ السرة كمدل تأ,ير ىذه المعكقات عمى الداء الميني. 

الكشػػؼ عػػف المعكقػػات الناتجػػة عػػف اندارة فػػي المؤسسػػات انعىميػػة الصػػحفية مػػف حيػػث  .2

 تكفير الحقكؽ المادية كالمعنكية كاوىتماـ بالتدريب لمصحافيات. 
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مى المعكقػات الناتجػة عػف التعامػؿ المباشػرة مػع زمػىء العمػؿ كمػا يػؤدل إليػو فػي التعرؼ ع .3

بعػػػػػض الحيػػػػػاف مػػػػػف مشػػػػػاكؿ أ,نػػػػػاء مزاكلػػػػػة المينػػػػػة ميػػػػػدانيان كػػػػػذلؾ تعػػػػػرض الصػػػػػحافيات 

 لممهايقات كالمعاكسات أ,ناء العمؿ الميداني. 

صراع بيف الكشؼ عف المعكقات الناتجة عف الكهاع المنية في المجتمع ككذلؾ تأ,ير ال .4

 القيـ كاتجاىات الصحافيات الفكرية كسياسية الصحفية كتأ,يرىا عمى الداء الميني. 

 الكشؼ عف المعكقات اوقتصادية كبيئة العمؿ المادية عمى أداء الصحافيات.  .5

تػػػػػأ,ير المعكقػػػػػات المينيػػػػػة عمػػػػػى الداء المينػػػػػي لمصػػػػػحفيات كاسػػػػػتخداـ التقنيػػػػػات الحدي,ػػػػػة  .6

ار كتػأ,ير صػعكبة تغطيػة الخبػار ميػدانيان عمػى الداء المينػي كالكصكؿ إلى مصػادر الخبػ

 لمصحافيات.

 تساؤالت الدراسة:   5.1 

سػػعت الدراسػػة إلػػى انجابػػة عػػف تسػػاؤؿ رئيسػػي يقػػكؿ "مػػا ىػػي المعكقػػات التػػي تػػأ,ر عمػػى 

 الداء الميني لمصحافيات الميبيات". 

 كالذم تتفرع منو مجمكعة مف السئمة:

 عية التي تتعرض ليا الصحافيات كتأ,يراتيا عمى أدائيف الميني؟ما المعكقات اوجتما .1

 ما المعكقات المينية التي تتعرض ليا الصحافيات كتأ,يراتيا عمى أدائيف الميني؟ .2

 ما المعكقات اوقتصادية ككيؼ تؤ,ر عمى الداء الميني لمصحافيات الميبيات؟ .3

افيات كتػػأ,ر عمػػى أدائيػػػف مػػا معكقػػات العمػػؿ الصػػػحفي الميػػداني التػػي تتعػػرض ليػػػا الصػػح .4

 الميني؟

 ما تأ,ير الكهع السياسي كالمني في المجتمع الميبي عمى الداء الميني لمصحافيات؟ .5
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 :يف المصطمحات الواردة في الدراسةتعر    6.1

مػػف المفيػػد فػػي الدراسػػات اننسػػانية كاوجتماعيػػة أف يحػػدد الباحػػث المعػػاني كالػػدووت التػػي 

 :و لم مصطمح، كمف المصطمحات الساسية لمدراسة الحالية ما يمييقصدىا مف كراء استخدام

 مفيوم المعوقات: -

المعكقػػػات ىػػػػي كهػػػػع صػػػعب يكتنفػػػػو الغمػػػػكض كعرفػػػت العكائػػػػؽ عمػػػػى أنيػػػا كػػػػؿ الشػػػػياء 

كالشػػػخاص أك الشػػػكاؿ اوجتماعيػػػة التػػػي يمكػػػف أف تكػػػكف عائقػػػان يحػػػكؿ دكف أف يحقػػػؽ اننسػػػاف 

كقػػػات عمػػػى أنيػػػا المشػػػكىت التػػػي تحػػػد مػػػف تنفيػػػذ الباحػػػث أىدافػػػو كطمكحاتػػػو، كػػػذلؾ تعػػػرؼ المع

 .(1)لمبحاث العممية المختمفة

العائؽ مػف و يػزاؿ يعػكؽ  -العكؽ  -جاء في المعجـ الكسيط تعريؼ المعكقات لقط عائؽ 

 .(2)أمران عف حاجتو كعائؽ الشيء عكقان منعو منو كشغمو عنو

 :مفيوم األداء -

( أم تأديػػة عمػػؿ أك Petform( كيسػػعي )Performanceأصػػؿ مصػػطمح الداء وتينػػي )

القياـ بميمة أك انجاز نشاط كىك سمكؾ كظيفي ىادؼ و يظير نتيجة قكل أك هػغكط نابعػة مػف 

 .(3)داخؿ الفرد فقط كلكنو نتيجة تفاعؿ كتكافؽ بيف القكل الداخمية كالقكل لمفرد الخارجية المحيطة

 

 

                                                 

، جامعػة الػدماـ، رسػالة معوقـات البحـث العممـي لـدض أعضـاء ىيئـة التـدريسهكء ع,ماف صػالح الصػكنيع،  (1)
 . 7ق، ص1432تير، ماجس

، جامعػة القػاىرة، المجمة المصرية لمبحوث واإلعالمأميمو عمراف، معكقات الداء الميني لممراسؿ الصحفي،  (2)
 .63ـ، ص2015العدد التاسع عشر، ابريؿ 

معوقات االتصـال اإلداري المـؤثرة عمـى العـاممين فـي جـوازات عبدالمجيد بف عبدالمحسف بف محمد آؿ شيخ،  (3)
 . 10، ص2000رسالة ماجستير غير منشكرة، الرياض،  ض،الريا مدينة
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 الدراسات السابقة:  7.1 

مي مكانة بح,ية ميمة في أدبيات الدراسػات التػي تناكلػت البحػث العممػي يشغؿ البعد انعى

انعىمػػي كتعػػد الدراسػػات السػػابقة مػػف أىػػـ الركػػائز العمميػػة التػػي يعتمػػد عمييػػا الباحػػث بعػػد تحديػػد 

كاختيػػار مشػػكمة البحػػث فيبػػدأ الباحػػث مػػف البحػػث كالتمحػػيص فػػي الدراسػػات السػػابقة كالتػػي تشػػكؿ 

ان كمصدران غنيان وبد مف اوطىع عميو قبػؿ البػدء بالبحػث كيمكػف إجمػاؿ أبػرز بالنسبة لو ترا,ان ىام

 ما تحصمت عميو الباح,ة مف دراسات سابقة عف معكقات الداء الميني لمصحفيات فيما يمي:

 :(1)(2015) عزام عنانزة وآخرون .1

ــي الصــح"دراسػػة بعنػػكاف  ــامالت ف ــي لمصــحفيات الع ــى األداء المين ف العوامــل المــؤثرة عم

 ".اليومية األردنية

امىت ىدفت الدراسة إلى التعػرؼ عمػى العكامػؿ المػؤ,رة عمػى الداء المينػي لمصػحفيات العػ

م كتنػدرج ىػذه الدراسػة هػمف المينػي م كدرجة ىذا التأ,ير عمػى ادئيػففي الصحؼ اليكمية الردنية

مارسػػػػة ب مسػػػػح أسػػػػاليب المأسػػػػمك  إطػػػػارالبحػػػػكث الكصػػػػفية كاسػػػػتخدـ الباحػػػػث مػػػػنيج المسػػػػح فػػػػي 

الدراسة عمى عينة عمديػة بأسػمكب الحصػر  كأجريتالدراسة المسحية اوستقصاء  م كأداةانعىمية

كيحممػػػف  الردنيػػػةمفػػػردة مػػػف الصػػػحفيات المػػػكاتي يعممػػػف بالصػػػحؼ اليكميػػػة  100الشػػػامؿ شػػػممت 

عهكية نقابة الصحفييف كاعتمدت الدراسة عمى نظرية حارس البكابة كمدخؿ الهغكط كالممارسة 

ائج التي تكصمت مينية كمدخؿ العكامؿ اوجتماعية المؤ,رة في طبيعة الممارسة المينية كأىـ النتال

 الدراسة ىي: إلييا

                                                 

المينـي لمصـحفيات العـامالت فـي  األداءالعوامـل المـؤثرة عمـى م ـ عنػانزة كعػادؿ صػادؽ كمحمػد محػرـكعزا  (1)
 م35ص م235عػػدد ،كالعمػػـك اوجتماعيػػة اآلدابمجمػػة  ،دراسػػة مسػػحية منشػػكرة فػػي ،األردنيــةالصــحف اليوميــة 

 .ـ2015



 

 11 

 الداءتػػأ,ير السياسػػات التحريريػػة كالمنافسػػة مػػع الػػزمىء الصػػحفييف تػػأ,ر تػػأ,يرا سػػمبيا عمػػى  -

 .الميني لمصحفيات

 .الداء الميني لمصحفياتنعكس عمى يؤ,ر عامؿ الرها عف العمؿ تأ,ير إيجابي ي -

المينػػػػي  الداءتػػػػؤ,ر العىقػػػػة مػػػػع الرؤسػػػػاء كالتكاصػػػػؿ مػػػػع الجميػػػػكر تػػػػأ,ير ايجػػػػابي عمػػػػى  -

 .لمصحفيات

 :(1)(2013) تبره الحباسي .2

 ".الميبيات في المؤسسات اإلعالمية واقع عمل اإلعالميات" دراسة بعنكاف

اؿ فػػي الصػػحافة الميبيػػة. الداء المينػػي لمقػػائميف باوتصػػ جػػاءت ىػػذه الدراسػػة لرصػػد تػػدني

عمػػى مػػا تقػػدـ اسػػتيدفت الػػدر إلػػى انشػػكاليات كاليمػػـك كالتحػػديات المينيػػة كالمجتمعيػػة التػػي تكاجػػو 

الصػػحفيات فػػػي ليبيػػام كذلػػػؾ اسػػػتنادان الػػدكر المحػػػكرم الػػذم تمعبػػػو الصػػػحفية الميبيػػة فػػػي الصػػػحافة 

بحيػث تغطػي كافػة أبعػاد  كالمجتمع عمى حد سكاءم كقد ركزت تسػاؤوت الدراسػة عمػى عػدة محػاكر

المكهػػػكعم كذلػػػؾ بػػػالتركيز عمػػػى معرفػػػة الخصػػػائص الديمكغرافيػػػةم كالعمميػػػةم كالمينيػػػةم كالكظيفيػػػة 

لمصػػػػػحفياتم مػػػػػع الكقػػػػػكؼ عمػػػػػى كاقػػػػػع كظػػػػػركؼ اولتحػػػػػاؽ كممارسػػػػػة العمػػػػػؿ الصػػػػػحفي كعىقػػػػػة 

و الصػػحفيات مػػع مصػػادر المعمكمػػاتم كمػػع الجميػػكرم كمػػع رؤسػػاء العمػػؿ كالصػػعكبات التػػي تكاجػػ

ـ أسمكب الحصر الشامؿ صحفية باستخدا 200الصحفيات في عمميف. كقد أجريت الدراسة عمى 

( البيػػػػتم المػػػػؿ) كمجمتػػػػيف()(، الفجػػػػر الجديػػػػدم الشػػػػمسم الجماىيريػػػػة) ث صػػػػحؼىيعممػػػػف فػػػػي ,ػػػػ

يمػي: إف غالبيػة المبحك,ػات متفرغػات لمعمػؿ فػي الصػحافة  كجميعيا تصدر ككانت أىـ النتػائج مػا

لصػػػػحؼ كالمجػػػػاوت مكهػػػػع الدراسػػػػة أف نصػػػػؼ الصػػػػحفيات فػػػػي ا م%5.86ف بمغػػػػت نسػػػػبتي إذ

                                                 

م رسػالة ماجسػػتير واقــع عمــل اإلعالميــات الميبيـات فــي المؤسســات اإلعالميــةم حمػد ع,مػػاف الحباسػيبػره أمت  (1)
 .2013م كمية الفنكف كانعىـ جامعة طرابمس منشكرة
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تػػػػرل مػػػػا يقػػػػارب مػػػػف نصػػػػؼ  امػػػػة فػػػػي تنميػػػػة قػػػػدراتيا الصػػػػحفيةمتعتمػػػػد عمػػػػى القػػػػراءة الع، 50%

أة بدرجػػة قميمػػة لمصػػحفيات يتقبػػؿ مينػػة الصػػحافة لممػػر  اوجتمػػاعيالمبحك,ػػات إف السػػرة كالمحػػيط 

يعػػرض عػػف الػػزكاج بحك,ػػات أف الرجػػؿ الميبػػي مػػف الم %5.42فػػي حػػيف تػػرل  %49كذلػػؾ بنسػػبة 

م تعتػػرض المػػرأة الميبيػػة العاممػػة فػػي الصػػحافة العديػػد مػػف الصػػعكباتم تػػأتي فػػي بػػالمرأة الصػػحفية

يػداف يمييػا الصػعكبات المتعمقػة بالم %46تعمقة بالمؤسسة الصحفية بنسػبة مقدمتيا الصعكبات الم

م %16ييػا الصػعكبات الشخصػية بنسػبة يم %3بنسػبة  ةاوجتماعيػيمييػا الصػعكبات  %34بنسبة 

لمصػحفيات مػف قبػؿ المؤسسػة أف تنظػيـ دكرات تدريبيػة  %31ل ما يقػرب مػف ,مػث المبحك,ػات تر 

 .الصحفية

مػػػف أىػػػـ الحمػػػكؿ كالمقترحػػػات التػػػي مػػػف شػػػأنيا أف تسػػػيـ فػػػي اورتقػػػاء بػػػأداء الصػػػحفياتم 

هػركرة عمػؿ يػا الباح,ػة: التكصػيات التػي أكصػت ب كالنيكض بمينة الصحافة في ليبيا. كمف أىـ

 .تعرؼ عمى كاقع الصحفيات الميبياتدراسات مف حيف آلخر لم

 : (1)(2009دراسة عزة عبدالعزيز ) .3

 ."المعوقات المجتمعة لعمل المرأة في اإلعالم في السعودية"دراسة بعنكاف 

( مبحك,ػػػػػة مػػػػػف القائمػػػػػات باوتصػػػػػاؿ فػػػػػي 40أجريػػػػػت ىػػػػػذه الدراسػػػػػة فػػػػػي السػػػػػعكدية عمػػػػػى )

الصحفية السعكدية ىدفت الدراسة إلػى الكشػؼ عػف اىتمامػات المػرأة السػعكدية العاممػة المؤسسات 

فػػي مجػػاؿ الصػػحافة كالكشػػؼ عػػف أىػػـ المعكقػػات المينيػػة التػػي تكاجػػو المػػرأة السػػعكدية فػػي مجػػاؿ 

 عمميا الصحفي كالكشؼ عف أىـ المعكقات المجتمعية.

                                                 

م تراجع أداء الصـحفيين والصـحفيات العـرب واألسـباب والمظـاىر والمخـاطر ،صابر حارصم عزة عبدالعزيز  (1)
 .76ص 33م ص2008كزيعم م العربية لمنشر كالت1ط
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متو الباح,ػػػة عمػػػى مسػػػتكييف كاعتمػػدت الباح,ػػػة عمػػػى مػػػنيج المسػػػح انعىمػػي كالػػػذم اسػػػتخد

الكؿ مسػػػػح شػػػػامؿ عمػػػػى القسػػػػـ النسػػػػائي فػػػػي صػػػػحيفتي الريػػػػاض كعكػػػػاظ كال,ػػػػاني مسػػػػح بالعينػػػػة 

العشكائية عمى القائمات باوتصاؿ فػي صػحيفتي الجزيػرة كالمدينػة كاسػتخدمت الدراسػة اوستقصػاء 

صػحفي النسػائي المقنف بالمقابمة الشخصػية، كخمصػت الدراسػة إلػى كجػكد معكقػات مينيػة لمعمػؿ ال

 في السعكدية مف أىميا:

المعكقػػػات المجتمعيػػػة لػػػـ تحتػػػؿ النصػػػيب الكبػػػر كمػػػا تكقػػػع الػػػبعض بػػػؿ عمػػػى العكػػػس فقػػػد  .1

احتمت الترتيب الرابع كالخير أما المعكقات المينية فيي التي تصدرت قائمػة معكقػات أداء 

 المرأة السعكدية في الحقؿ انعىمي.

اريػػة تتم,ػػؿ فػػي اقتصػػار عمػػؿ الصػػحفيات فػػي أقسػػاـ كشػػفت الدراسػػة عػػف كجػػكد معكقػػات إد .2

 المرأة كالطفؿ كتحجيـ مشاركتيف في القساـ الخرل السياسية كاوقتصادية كالرياهة.

كجػػػكد معكقػػػػات مجتمعيػػػة مػػػػف أىميػػػا طبيعػػػػة العمػػػؿ انعىمػػػػي الػػػذم يتميػػػػز بعػػػدـ التقييػػػػد  .3

دكر بػػػيف العمػػػؿ بسػػػاعات عمػػػؿ ,ابتػػػة ممػػػا ي,يػػػر مشػػػكىت مػػػع محػػػيط السػػػرة كازدكاجيػػػة الػػػ

 كالعباء المنزلية.

REINARDY(2002) دراسة  .4
(1): 

ــي الصــحف "دراسػػة بعنػػكاف  ــامالت ف ــي لمصــحفيات الع ــى األداء المين العوامــل المــؤثرة عم

 ".األمريكية

ىدفت الدراسة إلى التعػرؼ عمػى العكامػؿ المػؤ,رة عمػى الداء المينػي لمصػحفيات العػامىت 

ء الرجاؿ كتنتمي ىذه الدراسػة لمبحػكث الكصػفية كأسػتخدـ مػنيج في الصحؼ المريكية مقارنة بأدا

                                                 

م رسػػالة ماجسػػتير منشػػكرةم جامعػػة الوقــت وأثرىــا عمــى مســتوض أداء العــاممين إدارةم عبيػػر فػػكزم الخطيػػب  (1)
 .43ص مالردف م2009الشرؽ الكسطم 
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صػػػحيفة مػػػف  74كأجريػػػت الدراسػػػة تعمػػػى عينػػػة قكاميػػػا  لمسػػػح كأسػػػمكب مسػػػح أسػػػاليب الممارسػػػةا

مختمؼ الكويات المتحػدة كاعتمػد الباحػث عمػى اوسػتبانة اولكتركنيػة كػأداة لجمػع المعمكمػات كأىػـ 

داء المينػػػػي جػػػػكد عػػػػدد مػػػػف العكامػػػػؿ التػػػػي تػػػػؤ,ر عمػػػػى الالنتػػػػائج التػػػػي تكصػػػػمت إلييػػػػا الدراسػػػػة ك 

مػػف أىميػػا مسػػتكل الرهػػا الػػكظيفي حيػػث بمغػػت نسػػبة الصػػحفيات المػػكاتي لمصػػحفيات المريكيػػات 

% كىنالؾ نسػبة كبيػرة مػنيف غيػر راهػيات عػف مكػانتيف المينيػة مقارنػة 30يرغبف بترؾ مينتيف 

 بالرجؿ 

 :(1)(2008) ىداية صالح شمعون .5

 ".الواقع الميني لإلعالميات الفمسطينيات في قطاع غزة" فدراسة بعنكا

ىػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى الكاقػػع المينػػي لهعىميػػات الفمسػػطينيات كالتحػػديات التػػي 

تكاجييف كالتعرؼ عمى مكقع انعىميات الفعمي في المؤسسات الصحفية في غزة كتندرج الدراسة 

نيج المسػػػح كصػػػحيفة اوستقصػػػاء كػػػأداة لجمػػػع هػػػمف البحػػػكث الكصػػػفية كاسػػػتخدمت الباح,ػػػة مػػػ

صػػػحفية يشػػػكمف مجتمػػػع الدراسػػػة فػػػي خمسػػػة صػػػحؼ يكميػػػة  57الدراسػػػة عمػػػى  كأجريػػػتالبيانػػػات 

  :أىمياعدة نتائج مف  إلىكتكصمت الدراسة 

المشكىت التػي تكاجػو المػرأة الصػحفية فػي الجانػب اوجتمػاعي تم,مػت فػي صػعكبة  أىـ إف .1

 ة كالمينية.التكفيؽ بيف الحياة العائمي

عػػػدـ  ىػػػيتم,مػػػت أىػػػـ المشػػػكىت التػػػي تعػػػاني منيػػػا لمصػػػحفيات فػػػي الجانػػػب اوقتصػػػادم  .2

 .مىئمة الراتب مع الجيد المبذكؿ كعدـ كفايتو لسد اوحتياجات اليكمية

                                                 

م رسػالة ماجسػتير منشػكرة مػف الواقع الميني لإلعالميات الفمسطينيات في قطـاع غـزة مىداية صالح شمعكف  (1)
 .12ص م7ص م2008 مفي غزة المرأةكز شؤكف مر 
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بػأنيف أقػػؿ  أىػػفمػف ابػرز المعيقػػات التػي تحػكؿ دكف التقػػدـ المينػي لمصػػحفيات ىػي النظػرة  .3

 .كفاءة مف الرجؿ

 :(1)(2007ل الفالح )دراسة إسماعي .6

 ."العوامل المؤثرة عمى األداء الميني لمقائم باالتصال في الصحافة الميبية"دراسة بعنكاف 

تيدؼ الدراسة عمى الخمفية الديمكغرافية كالعممية كالمينيػة لمقػائميف باوتصػاؿ فػي الصػحؼ 

رصػػد أىػػـ  ىة إلػػة لمقػػائميف باوتصػػاؿ بانهػػافكالمجػػىت كالكشػػؼ عػػف أسػػاليب الممارسػػة المينيػػ

 مراحؿ التطكرات التاريخية التي عرفتيا الصحؼ كالمجىت.

( مفػػردة تػػـ اختيػػارىـ 152كاعتمػػدت الدراسػػة عمػػى المػػنيج الكصػػفي كبمػػث عػػدد المبحػػك,يف )

بأسػػػػمكب الحصػػػػػر الشػػػػػامؿ عمػػػػى صػػػػػحؼ )الفجػػػػػر الجديػػػػػدم الشػػػػمسم الزحػػػػػؼ الخهػػػػػرم الػػػػػدعكة 

 .زافم ال,قافة العربيةم البيتم كالمؿ(انسىميةم الفاتحم الشبابم الرياهيةم المي

 وتوصمت الدراسة إلى نتائج من أىميا: 

بينػػػت الدراسػػػة أف معظػػػـ القػػػائميف باوتصػػػاؿ فػػػي الصػػػحؼ كالمجػػػىت عينػػػة الدراسػػػة تقػػػع  .1

عػػػاـ بنسػػػبة بمغػػػت  40إلػػػى  22أعمػػػارىـ هػػػمف سػػػف الشػػػباب الػػػذيف تتػػػراكح أعمػػػارىـ مػػػف 

71.9.% 

بالمعكقػات المرتبطػة بالمؤسسػة كبيئػة العمػؿ السػائدة داخػؿ  يتأ,ر غالبية القػائميف باوتصػاؿ .2

% ككانػػػػت أك,ػػػػر أنػػػػكاع 84.3الصػػػػحيفة بشػػػػكؿ سػػػػمبي أ,نػػػػاء تأديػػػػة عمميػػػػـ بنسػػػػبة بمغػػػػت 

المعكقػػات تػػأ,يرا ىػػك نقػػص التسػػييىت التكنكلكجيػػة كالفنيػػة الىزمػػة لػػػتأدية العمػػؿ الصػػحفي 

 %.73.5بنسبة بمغت 

                                                 

م جامعػة بنغػازم العوامل المؤثرة عمى األداء الميني لمقائم باالتصال في الصـحافة الميبيـةإسماعيؿ الفىحم   (1)
 .174. 34. 11صم ص  2007كمية انعىـم رسالة ماجستير غير منشكرة 
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لبػػػػػػرز الػػػػػػذم يحكػػػػػػـ اختيػػػػػػار القػػػػػػائميف باوتصػػػػػػاؿ تشػػػػػػكؿ السياسػػػػػػة التحريريػػػػػػة المعيػػػػػػار ا

% حيث تعكس ىذه النتيجة مدل الهغكط التي تم,ميا 69.4لممكهكعات الصحفية بنسبة بمغت 

 .السياسات التحريرية عمى الداء الميني لمقائميف باوتصاؿ

 :(1)(2005دراسة محمد عبدالوىاب الفقيو ) .7

ممارسة المينيـة فـي المجتمـع والمؤسسـات "أوضاع اإلعالميات ومعوقات الدراسة بعنكاف 

 اليمنية".

تنتمػػي ىػػذه الدراسػػة إلػػى الدراسػػات اوستكشػػافية التػػي تجػػرم عمػػى القائمػػات باوتصػػاؿ فػػي 

المؤسسات انعىمية اليمنية، استخدـ الباحث في ىذه الدراسة المجىت فػي دليػؿ إعىمػي متػكفر 

إعىميػة كقػػد جمعػت البيانػات مػنيف عػػف  (350لػدل منتػدل انعىميػات اليمنيػػات كبمػث عػددىف )

 طريقة اوستبياف بالمقابمة كخمصت الدراسة إلى جممة مف الصعكبات مف أىميا:

 الصعكبات اوجتماعية كالعادات كالتقاليد كنظرة المجتمع لمينة انعىـ لممرأة. .1

ييػز صعكبات مف قبؿ المؤسسات انعىمية كأخػرل متعمقػة بالميػداف كالمصػادر كأنمػاط التم .2

 .التي تكاجو انعىميات كتأ,ير البيئة ال,قافية عمى المينة انعىمية

 :(2)(2005دراسة أمجاد رضا ) .8

 ".عمل المرأة السعودية في وسائل اإلعالمدراسة بعنكاف "

تعػػد ىػػذه الدراسػػة مػػف الدراسػػات اوستكشػػافية التػػي تسػػمط الهػػكء عمػػى كاقػػع كطبيعػػة عمػػؿ 

يػػة السػػعكدية كالتحػػديات التػػي تػػكاجييف كالػػدكر المسػػتقبمي ليػػف، انعىميػػات فػػي الكسػػائؿ انعىم
                                                 

المينيـة فـي المجتمـع والمؤسسـات  ممارسـةأوضاع اإلعالميات ومعوقـات المحمد عبدالكىاب الفقيو كػافيم   (1)
 .36م 20، ص ص 2005رسالة ماجستير منشكرةم كمية انعىـ، جامعة صنعاءم  اليمنية،

  www.toress.ly. 

م دار مكتبتػػػي لمنشػػػر عمـــل المـــرأة الســـعودية فـــي وســـائل اإلعـــالم واقعـــة وآفاقـــو المســـتقبميةأمجػػاد رهػػػام   (2)
  . 116، 134 م ص ص2009م 1السعكديةم ط
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( 27أجريػػت ىػػذه الدراسػػة عمػػى عينػػة صػػغيرة جػػدان مػػف انعىميػػات المقيمػػات فػػي محافظػػة جػػدة )

 إعىمية كاستخدـ الباحث منيج المسح انعىمي كخمصت الدراسة إلى:

 عدـ اوىتماـ بالتدريب لهعىميات. .1

تمػػػع كمػػػف العػػػادات كالتقاليػػػد مػػػف فػػػرص ارتقػػػاء انعىميػػػات شػػػيكع نظػػػرة الخػػػكؼ مػػػف المج .2

 كظيفيان.

 عدـ اىتماـ المؤسسات بالمؤىؿ العممي بقدر اىتماميا بالداء الميني لهعىميات. .3

 :(1)(2005أجرتيا المنظمة الدولية لمنساء اإلعالميات ) دراسة .9

           :"udesAttit  Women in the Media: Facing Obstacles, Changing" بعػػػنكاف

 ". النساء في وسائل اإلعالم: مواجية الصعوبات وتغير االتجـاىاتأم "

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 

(، ككذلؾ الصحفيات العهكات فػي 2005ي الرابع لممرأة الذم عقد في بكيف عاـ )المؤتمر العالم

( دكلة. كقد تكصمت الدراسة إلى أف أىػـ الصػعكبات التػي تكاجػو الصػحفيات 40المنظمة كيهػـ )

ىػػي صػػعكبة التكفيػػؽ بػػيف العمػػؿ كالعائمػػة، كقمػػة كجػػكد أم,مػػة لصػػحفيات رائػػدات يمكػػف الػػتعمـ مػػف 

صػػػعكبات أخػػػرل م,ػػػؿ التمييػػػز فػػػي الركاتػػػب، كقمػػػة فػػػرص الحصػػػكؿ عمػػػى تجػػػاربيف، إهػػػافة إلػػػى 

%( مػػف ىػػؤوء الصػػحفيات أف المػػرأة الصػػحفية 93كظػػائؼ مقارنػػة مػػع الرجػػاؿ. كأكػػد مػػا نسػػبتو )

تكاجػػو عقبػػات و يكاجييػػا الصػػحفي الرجػػؿ، كعمػػى الػػرغـ مػػف ازديػػاد أعػػداد النسػػاء الممتحقػػات فػػي 

لتمييػػز بػػيف المػػرأة كالرجػػؿ فػػي مكػػاف العمػػؿ، كالجيػػكد العمػػؿ الصػػحفي، كازديػػاد الػػكعي بمكهػػكع ا

                                                 

(، المػػرأة العربيػػة كانعػػىـ: دراسػػة تحميميػػة لمبحػػكث 2006مركػػز المػػرأة العربيػػة لمتػػدريب كالبحػػكث "كػػك,ر" )  (1)
  هيرا 12الساعة  22/7/2017/  الخميس . تكنس2005 - 1995الصادرة بيف 

ttps://nesasysy.wordpress.com 
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يػػكاجيف عقبػػات فػػي التكظيػػؼ. كمػػا  تمييػػز، إو أف انعىميػػات مػػا زلػػفالمبذكلػػة لمحػػػد مػػف ىػػذا ال

عبػػػرت المبحك,ػػػات عػػػف إحبػػػػاطيف بسػػػبب حرمػػػانيف مػػػف تغطيػػػة المكاهػػػيع العمميػػػػة، كالسػػػػياسية. 

عػػػىـ ترسػػػػـ صػػػػكرا نمطػػػػية غيػػػر صػػػحيحة %( مػػػف أكلئػػػؾ الصحفيػػػػات أف كسػػػائؿ ان64كأكػػػدت )

 لممرأة.

 :(1)(1994دراسة نجالء أبو سمرة ) .10

 ".معوقات األداء اإلعالمي لمصحفيات المصرياتدراسة بعنكاف "

سػعت ىػػذه الدراسػة لمعرفػػة معكقػات الداء انعىمػػي لمصػحفيات فػػي مصػػر  دارسػة ميدانيػػة

مػػػف الدراسػػػات الكلػػػى التػػػي تحػػػاكؿ سػػػكاء كانػػػت معكقػػػات شخصػػػية أك مينيػػػة أك اجتماعيػػػة كتعػػػد 

تحديػػػد المعكقػػػات الخاصػػػة بػػػالمرأة العاممػػػة فػػػي مجػػػاؿ الصػػػحافة أجريػػػت الدراسػػػة عمػػػى عينػػػة مػػػف 

( صػػحافية كاسػػتخدمت الباح,ػػة 400الصػػحفيات فػػي الصػػحؼ القكميػػة كالحزبيػػة كانقميميػػة بمغػػت )

 المنيج المقارف كخمصت الدراسة إلى النتائج التالية:

عىمػػي لمصػػحفيات بنسػػبة يػػة كشخصػػية كاجتماعيػػة تػػؤ,ر عمػػى الداء انكجػػكد معكقػػات مين

معكقػػػات مينيػػػة تػػػؤ,ر عمػػػى الصػػػحفيات م,ػػػؿ عػػػدـ التقيػػػد بسػػػاعات عمػػػؿ محػػػددة  %77.5بمغػػػت 

 ك,ابتة، تعرض الصحفيات إلى تشكيو السمعة كذلؾ صعكبة الحصكؿ عمى المعمكمات.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:

راسػػػات السػػػابقة عنايػػػة كبيػػػرة، كحظيػػػت لػػػدييا بالىميػػػة الكبػػػرل، كقػػػد لقػػػد أكلػػػت الباح,ػػػة الد

 استفادت منيا في اآلتي:

 كشؼ الغمكض حكؿ مكهكع الدراسة، كأخص بذلؾ الدراسة السادسة كالدراسة السابعة. .1

 اوستفادة مف انطار النظرم كانطار المنيجي الخاص بالدراسات السابقة. .2
                                                 

 .155، ص2004، 1ط ،لتكزيع، مصرنشر كا، دار الفجر لمبحوث جامعة في اإلعالمسحر محمد كىبي،   (1)
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 اغة بعض أسئمة اوستبياف.استعانت الباح,ة بالدراسات في صي .3

كرغـ أىمية الدراسات السابقة كتركيزىا عمى مكهكعات ذات صػمة مباشػرة أك غيػر مباشػرة 

بمكهكع الدراسػة إو أنيػا تختمػؼ عػف ىػذه الدراسػة فػي معرفػة معكقػات الداء المينػي لمصػحفيات 

اسػػة، كركػػزت فػػي الميبيػػات كمػػا أف الدراسػػات السػػابقة لػػـ تتطػػرؽ بشػػكؿ مباشػػر لممكهػػكع قيػػد الدر 

 معظميا عمى الدراسات العربية كليس الميبية.

في هكء طبيعة الدراسة كالىداؼ التي تسعى إلػى تحقيقيػا فػإف المنيجيػة المتبعػة فػي ىػذه 

الدراسػػة تعتمػػد عمػػى المػػنيج الكصػػفي الميػػداني الػػذم تهػػمف مسػػحان مكتبيػػان بػػالرجكع إلػػى المصػػادر 

ة، كاوسػػػتطىع الميػػػداني لجمػػػع البيانػػػات بكاسػػػطة اسػػػتمارة المتعػػػددة لبنػػػاء انطػػػار النظػػػرم لمدراسػػػ

 اوستبياف تم,ؿ أداة الدراسة كالتي تـ تطكيرىا كتحميميا إحصائيا لهجابة عف أسئمة الدراسة. 

 المنيج المستخدم في الدراسة:   8.1

عداد دراسة أك بحػث عممػي كفقػان   تعتبر المناىج العممية مف الخطكات الساسية في إجراء كان

لمسػػػس العمميػػػة المتفػػػؽ عمييػػػا حيػػػث تحتاجػػػو كػػػؿ الدراسػػػات فػػػي جميػػػع العمػػػـك اننسػػػانية، كعميػػػو 

 اعتمدت الباح,ة في ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي الذم يخدـ أىدافيا كغايتيا.

كالمػػػػنيج الكصػػػػفي ىػػػػك عبػػػػارة عػػػػف كصػػػػؼ مػػػػا ىػػػػك كػػػػائف كتفسػػػػيره كييػػػػتـ بتحديػػػػد الفػػػػركؽ 

ع، كمػػا ييػػتـ بتحديػػد الممارسػػات الشػػائعة أك السػػائدة كالتعػػرؼ عمػػى كالعىقػػات التػػي تكجػػد فػػي الكاقػػ

اوتجاىػػات عنػػد الفػػراد كالجماعػػات كذلػػؾ عػػف طريػػؽ جمػػع البيانػػات كالتعبيػػر عنيػػا كمػػان ككيفػػان أك 

بػػػػػاو,نيف معػػػػػان، كمػػػػػا يكهػػػػػح خصائصػػػػػيا كسػػػػػماتيا فالبحػػػػػث الكصػػػػػفي يشػػػػػترط كجػػػػػكد البيانػػػػػات 

تنظيميػا كتصػنيفيا كتحميميػا كتفسػيرىا كيشػترط كفايػة ىػذه كالمعمكمات، لذلؾ فإف الباحث يجد فػي 
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المعمكمات كالبيانات مما يمكف الباحث مػف خىليػا الكصػكؿ إلػى اوسػتنتاجات أك التعميمػات التػي 

 .(1)تساعده عمى فيـ الكاقع الذم يقـك بدراستو كتطكير ىذا الكاقع نحك الفهؿ

دتيف ميمتػػػيف كىمػػػا قاعػػػدة التعمػػػيـ كذلػػػؾ تػػػـ مػػػف خػػػىؿ اسػػػتناد المػػػنيج الكصػػػفي عمػػػى قاعػػػ

كىػػذه الدراسػػة اعتمػػدت عمػػى أسػػمكب ، كقاعػػدة التجريػػد ككػػذلؾ مػػف خػػىؿ أسػػاليبو المتعػػارؼ عمييػػا

مسح القائـ باوتصاؿ كذلؾ مف خىؿ الكقكؼ عمػى الصػحفيات الميبيػات الىتػي عممػف فػي مجػاؿ 

 .الصحافة في ليبيا سكاء بشكؿ رسمي أك بشكؿ حر

 سة والعينة:الدرا مجتمع  9.1

يتكػػكف مجتمػػع الدراسػػة كالعينػػة مػػف الصػػحفيات الميبيػػات العػػامىت بالمؤسسػػات الصػػحافية 

ركؼ التي تمر بيا البىد كعدـ إمكانية الباح,ة مػف ظكالعامىت بنظاـ التعاكف أك القطعة كنظرا لم

قيػا عمػى التكاصؿ مع الصحفيات في كؿ مناطؽ ليبيػا اعتمػدت الباح,ػة عمػى إجػراء الدراسػة كتطبي

م يعممػػف لحسػػابيف مؤسسػػات صػػحفية أك إلػػىالصػػحفيات الميبيػػات بمدينػػة بنغػػازم كالىتػػي ينتمػػيف 

كعميػػو قامػػت الباح,ػػة بحصػػر الصػػحفيات المسػػتيدفات مػػف الدراسػػة كنظػػرا لعػػدـ كجػػكد دليػػؿ رسػػمي 

 119اكبػر عػدد مػنيـ حيػث بمػث عػددىف  إلىكقكائـ مف المؤسسات اجتيدت الباح,ة في الكصكؿ 

صػػػػحافية يعممػػػػف  22صػػػػحافية يعممػػػػف بمؤسسػػػػات انعىميػػػػة لمدكلػػػػة ك 99ة مػػػػف بيػػػػنيـ صػػػػحافي

 119لحسابيف الخػاص كبالتػالي فػإف إجمػالي عػدد الصػحفيات فػي النطػاؽ الجغرافػي لمدراسػة بمػث 

صحافية كلككنو عدد ليس بكبير قامت الباح,ة بتطبيؽ الدراسة عميو مف خػىؿ اسػتمارة اوسػتبياف 

   المعدة لذلؾ.

الباح,ػػػة هػػػركرة اسػػػتعراض خصػػػائص ىػػػذا العػػػدد مػػػف الصػػػحفيات كفػػػؽ المتغيػػػرات  كتػػػرم

المتعمقػػػة بالخصػػػائص الديمكغرافيػػػة ليػػػف كلكػػػكف اسػػػتعراض ىػػػذه الخصػػػائص جػػػاء هػػػمف مجتمػػػع 
                                                 

 .74، ص2000، القاىرة، عالـ الكتب، البحث العممي في الدراسات اإلعالمية ،محمد عبدالحميد  (1)



 

 21 

أنيػا تكشػؼ أعػداد  دكف تعميػؽ منيػا عمييػا بحكػـ استعراهػان الباح,ػة عمػى  اعتمػدتالدراسة كالعينة 

اح,ة ليا كىي عمػى بالصكرة التي أرادتيا الب لقراءتياييا فرصة كنسب فقط لتترؾ لكؿ مف يطمع عم

 النحك التالي:

 (1جدكؿ رقـ )
 جدكؿ يكهح تكزيع المبحك,ات حسب الفئات العمرية

 النسبة المئوية % التكرار العمر
 %42.90 51 سنة 25إلى أقؿ مف  20مف 
 %39.50 47 سنة 30إلى أقؿ مف  25مف 
 %12.60 15 سنة 35إلى أقؿ مف  30مف 

 %5.00 6 سنة فما فكؽ 35مف 
 %100 119 اإلجمالي
                                                  

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

 النسبة المئوية % التكرار الحالة االجتماعية
 %52.09 63 عازبة
 %37.00 44 متزكجة
 %5.00 6 مطمقة
 %5.00 6 أرممة

 %100 119 اإلجمالي
 

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

 النسبة المئوية % التكرار المؤىل العممي
 %5.90 7 ,انكم ما يعادلو

 %72.30 86 جامعي
 %21.80 26 فكؽ الجامعي
 %100 119 اإلجمالي
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 (4جدكؿ رقـ )
 ك,ات حسب التخصص العمميجدكؿ يكهح تكزيع المبح

 النسبة المئوية % التكرار التخصص العممي
 %69.70 83 انعىـ

 %20.20 24 العمـك اوجتماعية
 %7.60 9 المغة العربية
 %2.50 3 اندارة
 %100 119 اإلجمالي

 

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

 %لمئويةالنسبة ا التكرار سنوات الخدمة
 %67.2 80 سنكات 10إلى أقؿ مف  5مف 
 %16.8 20 سنة 15 إلى أقؿ مف 10مف 
 %10.1 12 سنة 20 إلى أقؿ مف 15مف 

 %5.9 7 سنة فما فكؽ 20مف 
 %100 119 اإلجمالي

                                            

 (6جدكؿ رقـ )
 فيجدكؿ يكهح تكزيع المبحك,ات حسب المسمى الكظي

 النسبة المئوية % التكرار المسمى الوظيفي
 %66.5 78 محررة صحفية
 %11.00 14 مراسمة صحفية
 %2.4 3 مدير تحرير
 %8.4 10 مصكرة صحفية
 %1.7 2 رئيس تحرير
 %5 6 مخرجة صحفية
 %5 6 مدققة لغكية
 %100 119 اإلجمالي
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 (7جدكؿ رقـ )
 لصحافيةجدكؿ يكهح تكزيع المبحك,ات حسب المؤسسة ا

 النسبة % التكرار المؤسسة الصحافية
 %15.1 18 صحيفة برنيؽ
 %5.0 6 1صحيفة برنيؽ

 %4.2 5 صحيفة أخبار بنغازم
 %5.0 6 صحيفة اليقيف
 %7.5 9 صحيفة الحكاؿ
 %4.2 5 مجمة رؤل
 %6.7 8 مجمة المرأة

 %16.8 20 ككالة النباء الميبية
 %16.8 20 (ىيأة دعـ كتشجيع الصحافة )بنغازم

 22 18.4%  ()صحافية حرة
 
 (8جدكؿ )

 جدكؿ يكهح تكزيع الصحفيات  حسب الكيفية التي التحقف بيا بالعمؿ الصحفي

 النسبة% التكرار كيفية االلتحاق بالعمل الصحفي
 %16.80 20 عف طريؽ القارب كالصدقاء

 %5.88 7 عف طريؽ إعىنات المؤسسة الصحفية
 %69.70 83 متخصصةعف طريؽ شيادتي ال

 %7.60 9 عف طريؽ رغبتي الشخصية
 %100 (119) اإلجمالي

 

 

 

                                                 

) ( يقصد بالصحافية الحرة في ىػذه الدراسػة ىػي الصػحافية التػي و تعمػؿ بمؤسسػة صػحافية بشػكؿ رسػمي سػكاء
 .مؤسسة خاصة أك عمموكانت مؤسسة 
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 أداة جمع البيانات:  10.1

بناءن عمى طبيعة البيانات المراد جمعيا، كعمى المنيج المتبع في البحث، كجدت الباح,ة أف 

تبياف، إهػافة إلػى الداة الك,ر مىئمة لجمع البيانات المطمكبة في ىذه الدراسة ىي اسػتمارة اوسػ

صػػعكبة الحصػػكؿ عمػػى معمكمػػات عػػف طريػػؽ الدكات الخػػرل، كػػذلؾ اعتمػػدت الباح,ػػة المقابمػػػة 

الشخصية، عمية فقد قامت الباح,ة بتصميـ استمارة اوستبياف لمدراسة معتمدة في ذلؾ عمى دراسة 

سػابقة المرشػػدة الدبيػات التػي تهػمنيا انطػار النظػرم ليػذه الدراسػة، كعمػى مطالعػات الدراسػات ال

 في ىذا المجاؿ. 

 كتتككف أدكات جمع المعمكمات مف اآلتي: 

  استمارة االستبيان: .1

قامػػػت الباح,ػػػة بػػػاوطىع عمػػػى عػػػدد و بػػػاس بػػػو مػػػف البحػػػاث كالدراسػػػات السػػػابقة المحميػػػة 

كالعربية كحتى الجنبية كالمجىت العممية ذات الصػمة بمكهػكع الدراسػة كمػف ,ػـ تصػميـ اسػتمارة 

اف لجمع البيانات كالمعمكمات مف الصحفيات لمكصكؿ إلى نتائج مكهكعية ككزعت استمارة استبي

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 

كتػـ تكزيػع اسػتمارة اوسػتبياف عمػى  كمة الدراسة كأىميتيا كأىدافيا كتسػاؤوتياالمحاكر المتعمقة بمش

فػػي أمػػاكف أعمػػاليف  10/2017 /29إلػػى الحػػد  29/8/2017 المبحك,ػػات بػػدان مػػف يػػكـ ال,ى,ػػاء

بمدينػػة بنغػػازم، كتػػـ تكزيػػع اوسػػتمارات بشػػكؿ مباشػػر عمػػي المبحك,ػػات ككػػاف التكزيػػع بشػػكؿ شػػبو 

 .( استمارة استبياف119سترد منيا )يكمي، ا
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 المسح المكتبي: .2

قامت الباح,ػة بجمػع مػا تيسػر مػف مراجػع كمصػادر كاوسػتفادة مػف الدراسػات السػابقة التػي  

 تتعمؽ بمكهكع الدراسة كبما يغطي كافة فصكليا كمباح,يا. 

 المقابمة الشخصية: .3

ا كىك القائـ كىي تعد تفاعىن لفظيان يتـ بيف شخصيف في مكقع مكاجية حيث يحاكؿ أحدىم 

بالمقابمػػػة أف يشػػػير إلػػػى بعػػػض المعمكمػػػات أك التعبيػػػرات لػػػدل المبحػػػكث كالتػػػي تػػػدكر حػػػكؿ أرائػػػو 

  .(1)كمعتقداتو

كعميػػػو فقػػػد أجػػػرت الباح,ػػػة بعػػػض المقػػػابىت مػػػع صػػػحفيات بمدينػػػة بنغػػػازم لمحصػػػكؿ عمػػػى 

 ياف.انطباعات كمعمكمات حيث كانت ىناؾ صعكبة في الحصكؿ عمييا مف خىؿ صحيفة اوستب

 إجراءات تصميم استمارة االستبيان: 

فػػػي هػػػكء مشػػػكمة الدراسػػػة كالمتم,مػػػة فػػػي الكشػػػؼ عػػػف معكقػػػات الداء المينػػػي لمصػػػحفيات 

ة كىػػي مقسػػمة عمػػى النحػػك الميبيػػات كهػػعت الباح,ػػة جممػػة مػػف المحػػاكر الرئيسػػية نعػػداد اوسػػتمار 

 التالي:

  :ني لمصحفياتالمعوقات المينية وعالقتيا باألداء المي األول: المحور

مػػػف حيػػػث السياسػػػات التحريريػػػة كطبيعػػػة العمػػػؿ كمصػػػادر المعمكمػػػات كالمعكقػػػات المينيػػػة 

 .كتأ,ير المجاؿ الصحفي

 :الميني لمصحفيات األداءأثره عمى : طبيعة الصحفيات و المحور الثاني

  .مف حيث طبيعتيا كأكقات العمؿ كالبيئة اوجتماعية كالبيئة اوقتصادية كأخىقيات المينة

                                                 

ــة واإلنســانيةبيػػو كآخػػركف، زم غرافػػك   (1) ــم االجتماعي ، دار كائػػؿ لمنشػػر 2، طأســاليب البحــث العممــي فــي العم
 .16، ص2000كالتكزيع، 
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 :الميني لمصحفيات الميبيات األداءب: المعمومات وبيئة العمل وعالقتيا الثالثالمحور 

كتأ,يرىػا عمػى الداء  ي كبيئػة العمػؿ الماديػة كالصػحافيةمف حيث المعمكمات كالعمؿ الميػدان

 .الميني لمصحفيات

 صدق أداة جمع البيانات:  11.1

اس التػي تػـ اسػتخداميا ليػذه الدراسػة تقػيس تيدؼ ىػذه العمميػة إلػى التأكػد عمػى أف أداة القيػ

فعميػا مػا ينبغػي قياسػو، كليػذا الغػرض تػـ تصػميـ اسػتمارة اوسػتبياف بشػكميا الكؿ كعرهػت عمػى 

جراء التعديىت، كمػف ,ػـ عرهػت اسػتمارة اوسػتبياف عمػى  ذكل اوختصاص نبداء مىحظاتيـ كان

بنغػازم حػكؿ انتمػاء كتػرابط كػؿ فقػرة مجمكعة مف أعهاء ىيأة التدريس فػي كميػة انعػىـ جامعػة 

عػػػادة  لمبعػػػد الػػػذم تقيسػػػو كحسػػػف صػػػياغتيا ككهػػػكحيا، ممػػػا أدل إلػػػى تعػػػديؿ بعػػػض العبػػػارات كان

 صياغة بعض الفقرات بشكؿ أفهؿ.

قامػػت الباح,ػػة بػػإجراء الصػػدؽ الظػػاىرم مػػف خػػىؿ عػػرض اسػػتمارة اوسػػتبياف عمػػى مجمكعػػة مػػف  أواًل:

اؿ انعػػىـ كالصػحافة بجامعػػة بنغػػازم الػػذيف أشػػاركا بتعػػديؿ الكػػاديمييف فػػي مجػػ أسػاتذة انعػػىـ

بعض السئمة حتى تككف اوستمارة صالحة لقياس ما أعدت مف أجمػو. حيػث تـػ تسػميـ اسػتمارة 

كتػػـػ اونتيػػػاء مػػػف إجػػػراءات الصػػػدؽ الظػػػاىرم  2017مػػػارس  6اوسػػػتبياف لممحكمػػػيف بتػػػاريخ 

 . (1)2017إبريؿ  16لىستمارة 

%( لمعرفػة 10تـ إجراء اختبار قبمي لىستبياف عمى عينة مف الصحفيات قكاميػا )ثانيًا: الثبات: 

عػػػادة صػػػياغة بعهػػػيا كلمتأكػػػد مػػػف ,بػػػات البيانػػػات قامػػػت  مػػػدل كهػػػكح السػػػئمة كترتيبيػػػا كان

%( كىػػي قيمػػػة 88الباح,ػػة بإعػػادة اوختبػػار كمقارنػػػة انجابػػات حيػػث بمػػث معامػػػؿ ال,بػػات )

 رة.عالية تشير إلى دقة ك,بات اوستما
                                                 

 .(1المحكميف الممحؽ رقـ )  (1)
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 معادلة الصدق والثبات:
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  ثالثًا: أساليب جمع البيانات:

لمقيػاـ بتحميػؿ بيانػات الدراسػة كاسػتخىص النتػائج  ()استعانت الباح,ة بمتخصص إحصػائي

 كذلؾ مف خىؿ أسمكب المعالجة انحصائية. 

 

 

                                                 

) (أ. زدـ العبيدم. 
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 مجاالت الدراسة:   12.1

 المجالين المكاني والزمني:  -

كخػىؿ تمػؾ الفتػرة قامػت الباح,ػة  2016في إنجاز ىػذه الدراسػة مػع مطمػع العػاـ تـ الشركع 

 بتقسيـ فترة الدراسة إلى جانبيف:

إلػػى  2016اسػػتمر البحػػث فيػػو طػػكؿ فتػػرة شػػير مػػارس  الجانػػب النظػػرم كالمعرفػػي لمدراسػػة

الذم تػـ  م الجانب الميداني كبالنظر لعدـ تحديدنا لفترة معينة فإنو محدد بالكقت2017شير مايك 

كانتيػػػػػت  2017/ 29/8فيػػػػػو تكزيػػػػػع اسػػػػػتمارات اوسػػػػػتبياف عمػػػػػى المبحك,ػػػػػات كالتػػػػػي بػػػػػدأت فػػػػػي 

 تـ اختيار مدينة بنغازم(. ) ـ، أما المجاؿ المكاني29/10/2017

 أساليب المعالجة اإلحصائية وتحميل البيانات:  13.1

ة محمػػػؿ إحصػػػائي لتحميػػػؿ البيانػػػات كالمعمكمػػػات التػػػي تػػػـ تجميعيػػػا كتبكيبيػػػا، كبعػػػد استشػػػار 

كمراجعة مجمكعة مف الدراسات السابقة التي اتبعت المناىج المتعددة كؿ حسػب المػنيج المناسػب 

لعينػػة الدراسػػة، فقػػد اسػػتخدمت الباح,ػػة فػػي ىػػذه الدراسػػة أسػػمكب انحصػػاء الكصػػفي الػػذم يخػػتص 

المئكيػػػػة  بتحميػػػػؿ بيانػػػػات المجتمػػػػع كلقػػػػد اسػػػػتعانت الباح,ػػػػة بجػػػػداكؿ التكزيعػػػػات التكراريػػػػة كالنسػػػػب

بانهافة إلى بعض مقاييس النزعػة المركزيػة المتم,مػة فػي الكسػط الحسػابي المػرجح لمتعػرؼ عمػى 

اتجػػاه المبحػػك,يف نحػػك مكهػػكع الدراسػػة، بانهػػافة إلػػى اونحػػراؼ المعيػػارم لمتعػػرؼ عمػػى تشػػتت 

 إجاباتيـ عف ذلؾ الكسط. 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري لمدراسة

 .وعالقتيا باألداء الميني النسوي عامة والصحفي خاصة سويةالنظرية الن  1.2

 الجذور التاريخية لظيور النظرية النسوية.  2.2

 الحركات النسوية.   3.2

  التيارات الفكرية لمنظرية النسوية.   4.3

 .النظرية النسوية والعمل الصحفي   5.2
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 الفصل الثاني

 سوية""النظرية الن اإلطار النظري لمدراسة

أف دكر المػػرأة لػػيس كليػػد السػػاعة كو كمػػا يػػدعي أصػػحاب اوتجاىػػات الحدي,ػػة بػػؿ أف دكرىػػا 

جػػاء مصػػاحبا لكجػػكد البشػػرية لػػذلؾ رأت الباح,ػػة انػػو وبػػد مػػف إلقػػاء نظػػرة عمػػى المكانػػة العظيمػػة 

مجػػذكر التاريخيػػة لمنظريػػة لممػػرأة فػػي كػػؿ المجتمعػػات كعمػػى مػػر العصػػكر كػػذلؾ الشػػرح المفصػػؿ ل

اوتجاىػػات كالتيػػارات الفكريػػة لمنظريػػة كمبادئيػػا كافتراهػػاتيا التػػي اسػػتندت  ىبانهػػافة إلػػ يةالنسػػك 

عمييػػا الباح,ػػة فػػي تكظيػػؼ النظريػػة فػػي ىػػذه الدراسػػة مػػف خػػىؿ اسػػتخدامات النظريػػة فػػي المجػػاؿ 

 الصحفي.
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 ة النظرية النسوية وعالقتيا باألداء الميني النسوي عامة والصحفي خاص  1.2 

 المقدمة: 

لتحديد مكانة المرأة كطبيعتيا فػي أدائيػا المينػي بشػكؿ في الصؿ  جاءتالنظرية النسكية  

 اعتبارعاـ كفي مختمؼ المجاوت كمف بينيا المجاؿ انعىمي كبكجو الخصكص الصحفي عمى 

تػػػو أف المجػػػاؿ انعىمػػػي مػػػف المجػػػاوت التػػػي كانػػػة بدايػػػة المػػػرأة فيػػػو صػػػعبة لمغايػػػة نتيجػػػة لطبيع

عبػر العصػكر رة عمػى الػرغـ مػف أف المػرأة حظيػت الميدانية كانخراطو فػي الكقػائع كالحػداث الخطػ

المختمفػة بمكانػة مرمكقػة، كاسػتطاعت فػي ك,يػر مػف المجتمعػات أف تكػكف مسػؤكلة فػي قكميػا، بػػؿ 

قة كممكة عمييـ، كمف أم,مة ىذا بمقيس ممكة سبأ التي كانت ممكة قكميا، كما كاف ليا مكانة مرمك 

 .(1)في الحهارة المصرية القديمة، ككانت تممي قكانينيا كتصبح ىذه القكانيف نافدةن 

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 

بػدءان مػف عصػر مػا قبػؿ التػاريخ  اريخ البشػرم بػالك,ير مػف المراحػؿكمػرت المػرأة عبػر الت ػالطفاؿ. 

سػػطى فػػي أيكركبػػا  5.300 اختػػراع الكتابػػة منػػذ ىإلػػ ػػكر الكي كران بالعيصي ػػري سػػنة كالحهػػارات القديمػػة، مي

 .كالجاىمي ة كانسىـ، كالعصكر الحدي,ة كعصكر ما بعد الحدا,ة

 كأعػػىه، ك,بػػت ليػػا حقكقيػػا جميعيػػا، ككٌرميػػا كرفػػع مػػف قػػدرىا جػػاء انسػػىـ رفػػع شػػأف المػػرأة

كسػػػاكم بينيػػػا كبػػػيف الرجػػػؿ فػػػي الحقػػػكؽ كالكاجبػػػات كعنػػػدما أنزلػػػت الرسػػػالة السػػػماكية عمػػػي سػػػيدنا  

أمره ا سػبحانو كتعػالي بػأف يكجييػا لكافػة البشػر بػدكف اسػت,ناء  –صمي ا عميو كسمـ  –محمد 

فػػي الحصػػكؿ عمػػي الرعايػػة كاوىتمػػاـ كالتعمػػيـ فقػػد جعػػؿ التعمػػيـ  فقػػد مػػنح انسػػىـ المػػرأة الحقػػكؽ

فريهػػة عمػػي كػػؿ مسػػمـ كمسػػممة كابسػػط دليػػؿ عمػػي ذلػػؾ عنػػد قيػػاـ السػػيدة عائشػػة رهػػي ا عنيػػا 
                                                 

 .193، ص2006، مطابع اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ، المرأة عبر التاريخعبدالمنعـ جبرم،   (1)
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كمػا ظيػرت العديػد مػف  –صمي ا عميو كسمـ  –بركاية العديد مف الحاديث النبكية عف الرسكؿ 

 .(1)قد أصبحت السيدة ركفيدة أكؿ ممرهة في انسىـالميف لكؿ مرة امتينتيا المرأة ف

كمػػا جػػاء انسػػىـي كػػذلؾ ناصػػران لممػػرأة فػػي كػػؿ أحكاليػػا كأعمارىػػا، فقػػد كرميػػا انسػػىـ أيمػػان، 

ككرميا زكجان، ككرميا طفمةن، في الجاىمية كانكا يقتمكف البنات كىف  أحياء، كلم ا جاء انسىـ حث  

ذىا اٍلمىٍكءيكدىةي سيًئمىٍت * ًبأىمِّ ذىٍنبو قيًتمىٍت﴾عمى تحريـ كىٍأد البنات، فق اؿ عز كجؿ ﴿كىاًن
(2). 

فقػاؿ  جػؿ عػف ذلػؾبؿ إف  الرجؿ كاف إذا بش ره أىمو ببنتو اسكد  كجييوي، كقػد نيػى ا عػز ك  

د ا كىىيػكى كىًظػ ـٍ بًػاٍليٍن,ىى ظىػؿ  كىٍجييػوي ميٍسػكى ػديىي ذىا بيشِّػرى أىحى يـه * يىتىػكىارىل ًمػفى اٍلقىػػٍكـً سػبحانو كتعػالى فػي ﴿كىاًن

﴾ ا يىٍحكيميكفى ـٍ يىديسُّوي ًفي التُّرىاًب أىوى سىاءى مى مىى ىيكفو أى ا بيشِّرى ًبًو أىييٍمًسكيوي عى ًمٍف سيكًء مى
(3). 

أصػػدرت عالمػػة اوجتمػػاع الفرنسػػية جكليػػت مػػانس كتابػػا بعنػػكاف "القػػرآف كالنسػػاء" خصصػػتو 

آف كمكقؼ النبي محمد صمى ا عميو كسمـ منيا كمعاممتو ليا لمحديث عف أكهاع المرأة في القر 

 في الحياة اليكمية. 

كحاكلػػػت مػػػانس التػػػي سػػػبؽ كاف كرسػػػت الك,يػػػر مػػػف كقتيػػػا لدراسػػػة المجتمعػػػات انسػػػىمية 

ككهع النساء داخميام متابعة كهػع المػرأة فػي المجتمػع العربػي مػا قبػؿ انسػىـ حتػى بػدء الػدعكة 

 سىـ. انسىمية كانتشار ان

بعػد أف كػاف صػدر لكؿ مػرة  2012كأظيرت الكاتبة فػي كتابيػا الػذم أعػادت طباعتػو فػي 

أف النبي صمى ا عميو كسمـ كاف متعاطفا مع المرأة كلـ تعكس ممارساتو كتصرفاتو  1996عاـ 

العمميػة أم احتقػار ليػام بقػػدر مػا كانػت تمػػؾ التصػرفات تظيػر رقتػو كتسػػامحو إزاء المػرأةم كمػا ىػػك 

                                                 

ـــةاريػػػا، خهػػػر زك  (1) ، 1994، الىػػػالي لمطباعػػػة كالنشػػػر كالتكزيػػػع، دمشػػػؽ، لوضـــع االجتمـــاعي لممـــرأة العربي
 .36ص
 (.8-7القرآف الكريـ، سكرة التككير، اآليتيف )  (2)
 (.59-58القرآف الكريـ، سكرية النمؿ، اآليات، )اآليات   (3)
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الحػػاؿ مػػع زكجتػػو عائشػػةم كرأت الكاتبػػة أف زكجػػة النبػػي الكلػػى خديجػػة كانػػت تتسػػـ بانقػػداـ كقػػكة 

الشخصػػػية كالذىنيػػػة المتحػػػررةم كذكػػػرت ككالػػػة يكنايتػػػد بػػػرس انترناشػػػيكناؿ نقػػػى عػػػف الكاتبػػػة التػػػي 

شػيرة أشارت إلى أف النبي لـ يمث طكاؿ دعكتو لمديف انسىمي مساىمة المرأة في الحياة العامػةم م

إلػػػى أف النسػػػاء كػػػف يسػػػاىمف فػػػي النقاشػػػات الػػػدائرة آنػػػذاؾ حػػػكؿ انسػػػىـ كحػػػكؿ مكاهػػػيع أخػػػرل 

مختمفػػة. كذكػػرت جكليػػت مػػانس أف القػػرآف يسػػاكم بػػيف النسػػاء كالرجػػاؿ )المؤمنػػات كالمػػؤمنيف( فػػي 

 .(1)نفس الدرجة فيما يخص ال,كاب كالعقاب

و كمػا يػدعي أصػحاب اوتجاىػات كمما سػبؽ يتهػح لنػا أف دكر المػرأة لػيس كليػد السػاعة ك 

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 

ا تختمػػػؼ عػػػف تنظيػػػر اوتجاىػػػات أسػػػس كأصػػػكؿ منطقيػػػة ككاقعيػػػة يمكػػػف تطبيقيػػػا فظػػػى عمػػػى أنيػػػ

 الجديدة في ىذا انطار.

 :الجذور التاريخية لظيور النظرية النسوية  2.2

الحػػػد الزمنػػػي ليػػػذه الفتػػػرة بػػػدأ مػػػف أكاخػػػر  –ظيػػػر اوتجػػػاه النسػػػكم أكاخػػػر العصػػػر الحػػػديث 

كبداية عصػر  1789ميىدم(م كانتيت تقريبا كقت ال,كرة الفرنسية في  1500العصكر الكسطى )

,ػػكرات العصػػكر الحدي,ػػة بػػدأت فػػي حػػكالي منتصػػؼ القػػرف ال,ػػامف عشػػر المػػيىدم; مػػف معالميػػا ال

 1945إلػػػػى  1880التاريخيػػػػة المميػػػػزة ال,ػػػػكرة الفرنسػػػػيةم ال,ػػػػكرة المريكيػػػػةم ال,ػػػػكرة الصػػػػناعية مػػػػف

كالعصر الحالي. يعػرؼ بحركػة مػا بعػد الحدا,ػة كاوتجػاه النسػكم كىػك مػف اوتجاىػات التػي تػدرس 

تيػػػتـ بعػػػدـ المسػػػاكاة النكعيػػػة التػػػي مػػػرت بتػػػاريخ طكيػػػؿ بدايػػػة مػػػف القػػػرف ال,ػػػامف عشػػػػر، المػػػرأة ك 

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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مرت بمراحؿ متعػددة كبنقػاط تحػكؿ ىامػة عمػى  الحياة، فاوتجاه النسكم ىك رحمةفي كؿ مجاوت 

عالميةم فقػد بػدأت المطالبػة بحقػكؽ المػرأة فػي الكويػات المتحػدة مػف خػىؿ معارهػات المستكيات ال

ـ 1779حيػػث قامػػت ,كرتػػاف فػػي المجتمػػع الغربػػي كىػػي ال,ػػكرة المريكيػػة عػػاـ  1776فرديػػة عػػاـ 

ـ بينمػػا لػػـ تظيػػر الحركػػة المنظمػػة الخاصػػة بحقػػكؽ المػػرأة إو أكاخػػر 1789كال,ػػكرة الفرنسػػية عػػاـ 

 .(1)دعكا لمناقشة أكهاع المرأة في المجتمع المريكيحينما  1848صيؼ 

مرت بتاريخ طكيؿ بداية مف القرف ال,امف عشر، كاسػتمرت لمكقػت  كيمكف القكؿ أف النظرية

جيكد ممتدة في كؿ مجاوت  الحالي، حيث تطكر مف مجرد محاكوت لتغيير الصيث القانكنية إلى

، كتطكرت النظرية تاريخيا حسب عػدة 1860طرح في عاـ  feminismمصطمح النسكية  الحياة

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 

ينات كالسبعينات في فرنسػا. قػاـ التنظػيـ الػدكلي أكركبا بعد الحرب العالمية ال,انية كازدىر في الست

ـ همنت في ك,يقتيا 1945المعاصر عمى ىذا الساس، فمبادئ المـ المتحدة عندما نشأت عاـ 

رفض التمييز عمى أساس الجنس كتحقيؽ المساكاة التما,مية بالمفيـك الغربي الذم يقـك عمػى فكػرة 

 .(2)تي يسيطر عمييا الرجؿالصراع بيف الرجؿ كالمرأة مف أجؿ الحقكؽ ال

تكجػػػد العديػػػد مػػػف النظريػػػات النسػػػكية المختمفػػػة التػػػي حاكلػػػت أف ترصػػػد مظػػػاىر التفاكتػػػات 

المختمفػػة بػػيف الرجػػؿ كالمػػرأة فػػي المجتمعػػات البشػػرية، كبشػػكؿ خػػاص أكهػػاع المػػرأة فػػي الغػػرب. 

عية كحتػػى كالىفػػت لمنظػػر أف معظػػـ ىػػذه النظريػػات ظيػػرت فػػي العػػالـ الغربػػي منػػذ ال,ػػكرة الصػػنا

اآلف؛ بمعنػػى آخػػر فػػإف ىػػذه النظريػػات ارتبطػػت بالسػػاس بالسػػياقات الغربيػػة كدرجػػة التطػػكر الػػذم 
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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 

مجاوت بما في ذلؾ بعض المجاوت التي لـ يكف مف المتصكر أف تمتحؽ بيا. كما تيػدؼ إليػو ال

ىذه النظريات ىك التركيز عمى أكهاع المرأة كجعميا في المقدمة مف المشكىت اوجتماعية التي 

تكاجييػػػػػا المجتمعػػػػػات البشػػػػػرية بحيػػػػػث و يػػػػػتـ التعامػػػػػؿ معيػػػػػا كقهػػػػػية فرعيػػػػػة هػػػػػمف النظريػػػػػات 

المػػػػر الػػػػذم يجعميػػػػا تكتسػػػػب اوىتمػػػػاـ الػػػػذم يميػػػػؽ بمكانػػػػة المػػػػرأة فػػػػي المجتمعػػػػات  اوجتماعيػػػػة،

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 ميشػػٌكمة 

 .(1)طكم عمى العديد مف العناصر كالقهايا المجتمعية الخرلاجتماعيا تن

كقد تحركت النسكية عبر مكجتيف مف القرف ال,امف عشر كحتى عقد العشرينيات مػف القػرف 

العشػػريف كمػػف عقػػد السػػتينيات حتػػى عقػػد ال,مانينيػػات مػػف القػػرف العشػػريف كمػػف خػػىؿ ىػػذا التحػػرؾ 

السياسػػػي كاوقتصػػػادم كاوجتمػػػاعي كانعىمػػػي سػػػرل التيػػػار النسػػػكم فػػػي عػػػدة مجػػػىت كالمجػػػاؿ 

 مة كالخػرل فػي القهػايا اوجتماعيػػةكتركيجيػا مػف خػىؿ المػؤتمرات المميػػة التػي تنعقػد بػيف الفينػػ

مع حدكث تغيػرات فػي سػكؽ العمػؿ لمنسػاء، تغٌيػر تػكافر فػرص العمػؿ مػف الكظػائؼ فػي المصػانع 

كة المػرأة فػي القػكل العاممػة فػي الكويػات كالجيد العهمي فقط إلى كظػائؼ مكتبيػة، كارتفعػت مشػار 

. أدت ىذه التغيرات في القكل العاممة 1923٪ في عاـ 23إلى  1900٪ في سنة 6المتحدة مف 
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إلػػى تغيػػرات فػػي مكاقػػؼ النسػػاء فػػي العمػػؿ كالمجتمػػع كتػػدعك حركػػات المجتمػػع المػػدني إلػػى تكػػافؤ 

 .(1)الفرص لكى الجنسيف كالمساكاة في الحقكؽ

عبػػػد الجػػػكاد أف فػػػي فتػػػرة السػػػتينات مػػػف القػػػرف الماهػػػي دب النشػػػاط فػػػي  كيػػػذكر مصػػػطفى

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 

الحركات المناكئة لمحرب كحركة حقكؽ المدنية كالحركات الطىبية كمعايشة الىتي احتشدف لتأييد 

النسػػاء لمتعصػػب كالتفرقػػة مػػع دخػػكليف بأعػػداد كبيػػرة إلػػى مجػػالي العمػػؿ المػػأجكر كالتعمػػيـ العػػالي، 

كليذه السباب اسػتمرت الحركػة النسػائية الجديػدة فػي اوتسػاع خػىؿ السػبعينات كحتػى ال,مانينػات 

ف الحركػػات النشػػطة بكاسػػطة النسػػاء كمػػف أجميػػف أصػػبحت فػػي ىػػذه السػػنكات يهػػاؼ إلػػى ذلػػؾ أ

 .(2)ظاىرة دكلية

 الحركات النسوية:  3.2

عمػػػى الػػػرغـ مػػػف تبػػػايف اوتجاىػػػات النسػػػكية فيمػػػا يتعمػػػؽ بتحميػػػؿ كهػػػع كمكانػػػة المػػػرأة فػػػي 

ا فػي المجتمع، كدرجة التركيز عمى عىقات كقهػايا النػكع، إو أف تمػؾ اوتجاىػات تشػترؾ جميعيػ

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 

كرت لغايػػة تحػػـر المػػرأة ك,يػػر مػػف الحقػػكؽ فػػي المجتمػػع كيمكػػف اعتبػػار أف الحركػػات النسػػكية تمحػػ

                                                 

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

 قطر.
 .356م ص2009م عماف دار الميسرةم نظرية عمم االجتماع المعاصرمصطفى خمؼ عبدالجكادم   (2)
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السػػػػبعينيات حػػػػكؿ ,ى,ػػػػة تيػػػػارات رئيسػػػػية: النسػػػػكية انصػػػػىحية الميبراليػػػػة، كالنسػػػػكية الماركسػػػػية، 

 كالنسكية الراديكالية.

 النسوية اإلصالحية الميبرالية:  .1

( اتجػػػاه كنظريػػػة نسػػػكية بػػػدأت فػػػي Liberal Feminismنسػػػكية ليبراليػػػة )باننجميزيػػػة: 

لقػػػرف العشػػػريف حيػػػث ينتسػػػب ىػػػذا التيػػػار إلػػػى خػػػط ال,ػػػكرة نيايػػػات القػػػرف التاسػػػع عشػػػر كبػػػدايات ا

الفرنسػػية كامتداداتػػو الفكريػػة، كيسػػتند إلػػى مبػػادئ المسػػاكاة كالحريػػة لممطالبػػة بحقػػكؽ المػػرأة مسػػاكية 

لحقكؽ الرجؿ فػي مختمػؼ مجػاوت الحيػاة السياسػية كاوجتماعيػة. كيعمػؿ المنتمػكف إليػو مػف أجػؿ 

كالحقػػػكؽ لمنسػػػاء كالرجػػػاؿ، مػػػف خػػػىؿ التركيػػػز عمػػػى التربيػػػة أف يػػػكفر النظػػػاـ القػػػائـ نفػػػس الفػػػرص 

تػػؤمف بػػأف حريػػة الفػػرد ىػػي القيمػػة الساسػػية لمحيػػاة،  لقػػكانيف المميػػزة بػػيف الجنسػػيف كىػػيكتغييػػر ا

كبالتالي تسعى النسػكيات الميبراليػات إلػى حصػكؿ النسػاء عمػى حػريتيف كحقػكقيف. كتركػز النسػكية 

النػػػػكع اوجتمػػػػاعي، كتيػػػػتـ بقهػػػػايا م,ػػػػؿ: حقػػػػكؽ النسػػػػاء  الميبراليػػػػة بشػػػػكؿ أساسػػػػي عمػػػػى مسػػػػاكاة

السياسػػية، كحػػؽ التصػػكيت، كالتعمػػػيـ كحصػػكؿ النسػػاء عمػػػى فػػرص عمػػؿ م,ػػػؿ تمػػؾ التػػي يحصػػػؿ 

 عمييا الرجاؿ. 

خػػىؿ نيايػػة تسػػعينيات القػػرف العشػػريف، عممػػت النسػػكيات الميبراليػػات فػػي الكويػػات المتحػػدة، 

لنسكية الميبراليػة لػـ تمتفػت إلػى قهػايا النسػاء الممكنػات منح النساء حقيف في التصكيت. كمع أف ا

أك أكلئؾ المنتميات إلى الطبقات العاممة، إلى أف العديػد مػف النسػاء السػكد كالعػامىت شػاركف فػي 

 حركة حقكؽ النساء.

 National Organizationأصدرت مؤسسة الجمعية الكطنية لمنسػاء ) 1967كفي سنة 

for Women (NOW ي فريداف مي,اؽ حقكؽ النساء كالػذم جػاء فيػو: مطالبػة الييئػة برئاسة بيت

 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. 

نسػاء فػي العػكدة إلػى العمػؿ بعػد الػكودة، بػدكف فقػد عػىكة أقػدميتيف أك تكلي القػانكف حمايػة حػؽ ال

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 

ف بعػػػػد سػػػػف الرهػػػػاعة كحتػػػػى البمػػػػكغ، لكػػػػؿ المكاطنػػػػات بػػػػاختىؼ مسػػػػتكاىف رعايػػػػة الطفػػػػاؿ، مػػػػ

اوجتمػػاعي. أف يػػنص القػػانكف عمػػى حػػؽ النسػػاء فػػي تمقػػي تعمػػيـ فػػي كػػؿ المراحػػؿ مسػػاكم لمرجػػؿ، 

كالقهاء عمى كؿ أشكاؿ الفصػؿ القائمػة عمػى الجػنس. حػؽ حصػكؿ النسػاء الفقػراء عمػى عػىكات 

 .(1)متي يحصؿ عمييا الرجاؿالسرة كعمى فرص تدريب ميني مساكية ل

 النسوية الماركسية:  .2

ػػا يحػػاكلكف السػػيطرة   إهػػافةن إلػػى التفسػػير الػػذم تقػػكـ عميػػو الحركػػة النسػػكية أف "الػػذككر" دكمن

ػػا كجيػػة نظػػر طبقيػػة تجػػاه المػػر، حيػػث أف تيمػػيش  –عمػػى كػػؿ شػػيء  فػػإف ىػػذا التيػػار يتبنػػى أيهن

مػػػػع الكاقػػػػع الطبقػػػػي سػػػػيقـك بقمػػػػب النظمػػػػة  المػػػػرأة بػػػػدأ ظيػػػػكر الممكيػػػػة الخاصػػػػة، كاشػػػػتباؾ المػػػػرأة

الرأسمالية لمجتمع و طبقي يعتبر نسكيك ىػذا التيػار أف قمػع المػرأة كقيرىػا بػدآ مػع ظيػكر الممكيػة 

الخاصػػة. فنقػػؿ الممكيػػة بػػانرث سػػٌبب مؤسسػػة لمعىقػػات غيػػر المتكازنػػة كتكزيعػػان لمميػػاـ كالعمػػاؿ 

مػان لمعمػؿ يميػز مػا بػيف المجػاليف الخػاص كالعػاـ: عمى أساس مف النكع. كقد شيدت الرأسمالية نظا

فممرجػػؿ العمػػؿ المنػػتج كالمػػدفكع، كلممػػرأة العمػػاؿ المنزليػػة المجانيػػة غيػػر المصػػنفة هػػمف اننتػػاج. 

يػػرل أتبػػاع ىػػذا التيػػار أف إعػػادة انخػػراط النسػػاء فػػي سػػكؽ العمػػؿ كمشػػاركتيف فػػي الصػػراع الطبقػػي 

                                                 

"، دراسػػة كمعجػػـ لغػػكم، ترجمػػة أحمػػد الشػػامي، المشػػركع القػػكمي النســوية ومــا بعــد النســويةسػػارة جامبػػؿ، "  (1)
 .453، ص 2002لمترجمة، المجمس العمى لم,قافة، 
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زالػة  الطبقػات. كلكػف اقتصػار تحمػيميـ عمػى البعػد الطبقػي بػدا سيؤدم إلى قمب النظاـ الرأسػمالي كان

 .(1)غير كاؼو لشرح أسباب التيميش كالتمييز هد المرأة

 النسوية الراديكالية: .3

سػاس يعتبر ىذا التيػار أك,ػر تيػارات النسػكية تعصػبنا لممػرأة، حيػث يػرل أف المشػكمة فػي ال 

بدايػة التػاريخ، كعمػى المػرأة أف تناهػؿ  السيطرة عمى كؿ شػيء منػذ ان ىي أف  الرجاؿ يحاكلكف دائم

مف أجؿ حقكقيا المنيكبة، كقد تطكرت فكرة نهاؿ المرأة لػدل ىػذا التيػار حتػى اقتػراح أف تنفصػؿ 

ا، باعتبار أف المرأة في حالة عداء دائـ مػع  النساء تمامنا عف مجتمع "الذككر" كتقيـ مجتمعنا خاصن

بعػض النػكاقص فػي النسػكية الميبراليػة كالماركسػية الرجؿ كما ييدؼ ىذا التيار إلػى التعػكيض عػف 

مػػف خػػىؿ التأكيػػد عمػػى الطػػابع العػػاـ كالعػػابر لممنػػاطؽ كال,قافػػات، المسػػتقؿ عػػف الطبقػػات، لمتمييػػز 

هػػػػد النسػػػػاء. ىػػػػذا التمييػػػػز هػػػػد النسػػػػاء كالسػػػػيطرة عمػػػػييف التػػػػي تنسػػػػحب عمػػػػى ميػػػػاديف الحيػػػػاة 

مػػؽ نظػػاـ تنمػػيط لمجنسػػيف مػػف خػػىؿ ,قػػافتيف: اوجتماعيػػة كالسياسػػية كاوقتصػػادية كالجنسػػية، كتخ

كاحدة ذككرية مسيطرة كأخرل نسائية مسيطر عمييا كانطىقػان مػف عمػؿ ىػذا التيػار، كلػدت مػذاىب 

فكريػػػة كنقديػػػة أهػػػاؼ كػػػؿ منيػػػا نػػػكاحي جديػػػدة إلػػػى التحميػػػؿ السػػػيككلكجي كفيػػػـ الحالػػػة النسػػػكية. 

 .(2)مفيكـ اوختىؼأسس مذىب متمحكر حكؿ التفكير في كت

 التيارات الفكرية لمنظرية النسوية:  4.2

( ىي المؤسسة الكلى ليذا اوتجاه كىػي نظريػة Dorothy Smithتعتبر "دكر,ي سميث" )

"اوتجػػاه النسػػائي" أك النسػػكية حيػػث اعتبػػرت سػػميث أف فػػي العػػالـ مػػف حكلنػػا أفػػراد يحتمػػكف دائمػػان 

كغيػػرىـ، كركػػزت فػػي دراسػػتيا عمػػى أسػػباب مكانػػة دكنيػػة بالنسػػبة لكخػػريف كالنسػػاء كالفقػػراء كالسػػكد 

                                                 

 .233صطفى خمؼ عبدالجكادم مرجع سابؽم صم  (1)
 .460سارة جامبؿم المرجع السابؽ، ص  (2)
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دكنيػػة المػػرأة فػػي معظػػـ المجتمعػػات قيامػػان بالرجػػؿ فػػرغـ مسػػاىمات المػػرأة المتعػػددة لخدمػػة أسػػرتيا 

كمجتمعيػػا و تكػػاد تكػػكف محركمػػة مػػف المشػػاركة فػػي اتخػػاذ القػػرارات التػػي تمػػس حياتيػػا كمسػػتقبميا 

ف المجػاوت كأرجعػت "سػميث" ذلػؾ إلػى كمكاطنة فى زالت فرص العمؿ مكحدة أماميا في ك,يػر مػ

السمطة البكية السائدة في معظـ المجتمعات التي تدمج الرجؿ في الحياة العامة كتدمج المرأة في 

 .(1)الشؤكف المنزلية كأكدت "سميث" أف دكنية المرأة ترجع لعكامؿ اجتماعية مف صنع المجتمع

قكؽ كفرص مساكية لمرجػؿ فػي مختمػؼ كتعرؼ النظرية النسكية أنيا اوعتراؼ بأف لممرأة ح

مسػػتكيات الحيػػاة العمميػػة كالعمميػػة كىػػي النظريػػة التػػي تنػػادم بمسػػاكاة الجنسػػيف سياسػػيان كاقتصػػاديان 

  .(2)كاجتماعيان كتسعى بدكرىا إلى إزالة التمييز الذم تعاني منو المرأة في كؿ المجتمعات

 :تيارات فكرية لمنظرية النسوية -

  تتم,ؿ في: 

 لنسكية التجريبية. أكون: ا

 ,انيان: كجية النظر النسكية. 

 ,ال,ان: النسكية بعد الحدا,ة. 

 أواًل: النسوية التجريبية: 

أعطػػى اونتبػػاه إلػػى تحيػػز الػػذككر فػػي الممارسػػات  لظيػػرت التجريبيػػة النسػػكية مػػف نقػػد نسػػك 

. حػدد البػاح,كف كيػؼ أف القيػاس الكمػي كالمكهػكعية ىمػا جػانبيف  مػف الكهػعية، انيجابية لمعمـك

قػػد تػػـ اعتبارىمػػا "المعيػػار الػػذىبي" لبحػػاث العمػػكـ اوجتماعيػػة كالسياسػػية. يحػػتفظ القيػػاس الكمػػي 

كعىقاتػػو السياسػػية بمفػػاىيـ المكهػػكعية كبييمنػػة منيجيػػة كتفهػػيؿ فػػي المقػػاـ الكؿ فػػي الكويػػات 

                                                 

 .33صابر حارص، عزة عبدالعزيز، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .76ـ، ص1998، 1، منشكرات عكيدات لبناف، طالنساء نصف العالميزيؿ حممي،   (2)
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ميػػة مػػع الطػػر المتحػػدة. مػػف خػػىؿ كيفيػػة ميػػؿ سػػمطات التمكيػػؿ إلػػى إعطػػاء الكلكيػػة لمبحػػكث الك

الكهعية. يؤمف التجريبيات مف النسػاء بمفيػكـ الكهػعية. أف جميػع المعػارؼ يمكػف فيميػا بشػكؿ 

 مكهكعي كيمكف الكصكؿ إلييا مف خىؿ البحث التجريبي.

كىػػػك اوتجػػػاه الػػػذم يبحػػػث عػػػف دكر المػػػرأة فػػػي ميػػػداف العىقػػػات العامػػػة الدكليػػػة كالسياسػػػية 

من,يػا أنمػك" أف النسػاء مكجػكدات فػي العىقػات الدكليػة مػف ( Monotheia Enloكتؤكػد الباح,ػة )

خػىؿ عمميػف فػػي المؤسسػات السياسػػية كزكجػات لمدبمكماسػػييف ككمشػرفات عمػػى التبػادؿ السػػياحي 

الدكلي ككسكرتيرات كىف مساىمات فػي إدارة التعػاكف الػدكلي كبنػاء مسػارات السػمـ العػالمي كبػذلؾ 

 .(1)سيمع تنامي دكر المرأة في المجاؿ السيا

 ثانيًا: وجية النظر النسوية: 

يعتبػػػر المنظػػػركف كالمنظػػػرات فػػػي ىػػػذا التيػػػار أف النػػػاس فػػػي مكاهػػػع الخهػػػكع اوجتمػػػاعي 

كالمقصكد ىنا ىك خهكع المرأة لسمطة فكقية سكءا مف الخركج أك مف النظاـ البكم حيث يحاكؿ 

سياسػػية عمػػى المسػػتكل ىػػذا اوتجػػاه معرفػػة أسػػباب سػػيطرة الرجػػاؿ عمػػى مجمػػؿ نشػػاطاتو خاصػػة ال

الخػػارجي أم إمكانيػػة بنػػاء نمػػاذج تحميميػػة قػػادرة عمػػى إعطػػاء تفسػػير بػػديؿ حػػكؿ السياسػػة العالميػػة 

كمحاكلػة تطػكير تصػكرات مختمفػة كمتنكعػة أك,ػر دقػة التي تيمش دكر المرأة في السياسة الدكلية. 

تحميميػػػة نسػػػكية قػػػادرة حػػكؿ كيفيػػػة عمػػػؿ كسػػػير العػػالـ كقكاعػػػده. أم إمكانيػػػة بنػػػاء نمػػاذج مفيكميػػػو 

إعطػػاء تفسػػير أك فيػػـ بػػديؿ حػػكؿ السياسػػة العالميػػة التػػي تيمػػش دكر المػػرأة فػػي السياسػػة الدكليػػة. 

كتسعى المنظرات المتبنيات لكحدة النظر النسكية إلى تفكيؾ كتحطيـ مركز حقؿ العىقات الدكليػة 

 .(2)كتفكيض أسسو

                                                 

 .132مصطفى خمؼ عبدالجكادم مرجع سابؽم ص  (1)
 .187الجكادم مرجع سابؽ، صمؼ عبدمصطفي خ  (2)
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 ثالثًا: النسوية بعد الحداثة: 

امػػرأة( كىػػذا ىػػك المكقػػؼ  -أن,ػػى )رجػػؿ  -ه مػػف فكػػرة رفػػض تقسػػيـ ذكػػر ينطمػػؽ ىػػذا اوتجػػا

الك,ر راديكالية في النظرية النسكية، كتعتبر النسكية رفهيا ليذا التقسيـ ككنو مصطنعا، كييدؼ 

بشػػكؿ مقصػػكد إلػػى تكػػريس عىقػػات متكافئػػة كمنػػو اوسػػتمرار فػػي الكهػػع كالحفػػاظ عمػػى فيػػـ أك 

ذا التيار اوعتراؼ بالتفرقة بيف رجؿ كامرأة في مختمؼ جكانػب تصكر ذكرم لمعالـ بحيث رفض ى

الحياة، كما رفهكا فكرة أف الذكر أم الرجػؿ ىػك الػذم يسػتطيع صػناعة الحيػاة السياسػية فقػط كأف 

المػػرأة عػػاجزة عػػف ذلػػؾ مػػف خػػىؿ مىحظػػتيـ لمتصػػنيفات التػػي تصػػفي الطػػابع الػػذككرم عمػػى أم 

فػػػي  -رجػػػاو كنسػػػاءا  –ة. ككجػػػدكا أنيػػػـ اختصػػػركا جميعػػػا دراسػػػة أك تحميػػػؿ فػػػي العىقػػػات الدكليػػػ

أصػػػناؼ مناسػػػبة جػػػدا كرجػػػاؿ الدكلػػػة كلػػػيس نسػػػاء الدكلػػػة، صػػػناع القػػػرار كلػػػيس صػػػانعات القػػػرار، 

المحاربيف، سجناء الحرب كىػي كميػا صػفات أك تطبيقػات ذكريػة و تبػرز إطىقػا الجػنس الن,ػكم، 

ممية أف النساء مكجػكدات داخػؿ حمقػة معزكلػة عػف كرأكا كذلؾ مف خىؿ التحاليؿ كاوفتراهات الع

 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 شعكرا بالىتكػاف  

 .(1)عمى ىذه التفريقات التي تعتبر مجحفة في حقيفكعدـ المساكاة، كلذلؾ يجب القهاء 

كبػػالنظر لفػػػركض النظريػػة النسػػػكية سػػنجد أنػػػو تطػػكر تاريخيػػػان حسػػب عػػػدة محركػػات أىميػػػا 

التطكر اوجتماعي كال,قافي في حركة المػرأة ذاتيػا كتفاعميػا فقػد ارتكػزت النظريػة فػي بػدايتيا عمػى 

                                                 

 .208المرجع سابؽم ص  (1)
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انطىقػان مػف كػكف المػرأة إنسػانان م,ميػا م,ػؿ الرجػؿ  حركة تحرر المرأة كفكرة التم,يػؿ السياسػي لممػرأة

 .(1)كلدييا نفس القدرات كاوىتمامات

كخىؿ البحث سعت الباح,ة إلى محاكلة التكصؿ لتصنيؼ النظريات المختمفة التي تناكلػت 

المػػرأة كالتػػي وبػػد كأف تكػػكف مممػػة بالطريقػػة التػػي تطػػكرت بيػػا النظريػػات النسػػكية منػػذ نشػػأتيا حتػػى 

كىي مسألة نحاكؿ القياـ بيا في ىػذه الدراسػة بشػكؿ يجمػع بػيف العمػؽ كالتبسػيط فػي الكقػت اآلف. 

نفسػو كفػي ىػػذا السػياؽ يمكػػف تحديػد ,ى,ػة أطػػر نظريػة ىامػػة تشػمؿ العديػد مػػف النظريػات النسػػكية 

 تحت مظمتيا ىي: 

النظريػػػات النسػػػكية انصػػػىحية، كىػػػي تركػػػز بشػػػكؿ رئػػػيس عمػػػى عمػػػؿ النسػػػاء فػػػي السػػػرة  .1

قتصاد ككؿ، كمحاكلة التكصؿ لشكاؿ اوستغىؿ المختمفة التي تتعرض ليػا المػرأة فػي كاو

 سياقات العمؿ المختمفة، كذلؾ مف أجؿ تحسيف ظركفيا كاورتقاء بأكهاعيا المعيشية. 

النظريػػات النسػػكية المقاكمػػة، كىػػي تركػػز عمػػى العنػػؼ كالقيػػر الجنسػػي المكجػػو هػػد النسػػاء،  .2

اء بكصػفيا عنصػرا مركزيػا بالنسػبة لممعرفػة كال,قافػة المجتمعيػة، كعمى استخداـ خبػرات النسػ

أم نقميا مف حيز التداكؿ النسائي لتم,ؿ عنصرا مجتمعيا ىاما يعيد تشػكيؿ المعرفػة العامػة 

 كال,قافات المختمفة المشكمة لبنية المجتمع.

عمػػى  النظريػػات النسػػكية المتمػػردة كىػػي تركػػز عمػػى العمميػػات كالرمػػكز التػػي تؤسػػس كتحػػافظ .3

نسػؽ النػكع، فاوىتمػػاـ ىنػا ينصػػب عمػى مػػا تقكلػو المػرأة ذاتيػػا كمحاكلػة انعػػىء مػف شػػأنيا 

 .(2)مجتمعيا، بحيث و تخهع لمخطاب الذككرم السائد كالمييمف

                                                 

م القػػػػاىرم دار الفجػػػػر لمنشػػػػر كالتكزيػػػػع، 1م طالممارســــة الصــــحفية واألداء الصــــحفيأحمػػػػد زكريػػػػا أحمػػػػد،   (1)
 .115ص
 .200-188مصطفى خمؼ عبدالجكادم مرجع سابؽ، ص  (2)
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 االنتقادات التي وجيت لمنظرية النسوية: -

ىػػػي بػػػدايات نظريػػػة فقػػػط، بػػػؿ ىنػػػاؾ مػػػف و يعتبرىػػػا نظريػػػة بػػػؿ اتجاىػػػا فقػػػط فػػػي العىقػػػات  .1

الدكليػػة عمػػى اعتبػػار أف مبادئيػػا كانػػت مجػػرد انتقػػادات لمنظريػػات الرجاليػػة المييمنػػة خاصػػة 

 منيا الكاقعية.

تعتبر النسكية حركة اجتماعية أك,ػر منيػا اتجاىػا أك نظريػة، لنيػا ركػزت خاصػة فػي بدايػة  .2

 ظيكرىا عمى المطالبة بالحقكؽ اوجتماعية خاصة تيميشيا في المجتمع.

عتبر لمم,الية منيا لمكاقعية بحيث تطرح بديى كلكف ليست ليػا القػدرة عمػى النسكية كنظرية ت .3

 التنبؤ.

ىنػػػاؾ مػػػف النقػػػاد غيػػػر المتعػػػاطفيف مػػػف يجػػػادؿ بػػػأف تكسػػػعة الجنػػػدة السياسػػػية و تقتهػػػي  .4

تصػػحيح النظريػػات القائمػػة لمسػػمكؾ أم أف البحػػث عػػف المػػرأة و يغيػػر فػػي جػػكىر المفػػاىيـ 

عػػػكد بشػػػكؿ رئيسػػػي إلػػػى نظريػػػات التػػػرابط المبراليػػػة الجديػػػدة التقميديػػػة بشػػػكؿ محػػػكرم كذلػػػؾ ي

لمتعاكف فػي الفكهػى فقػد تكػكف دراسػات الجػنس )المػذكر كالمؤنػث( أحػدث ىػذا التحػكؿ فػي 

 .(1)النمكذج لكنيا لـ تكف ىي التي بدأتو

كتأصػػيى عمػػى كػػؿ مػػا سػػبؽ استعراهػػو مػػف أصػػكؿ كاتجاىػػات فكريػػة ككنػػت النظريػػة فػػي  

ي ارتبطػػت بمجػػاوت العمػػـ المتعػػددة تػػـ اوتفػػاؽ عمػػى مجمكعػػة مػػف المككنػػات صػػكرىا المختمفػػة التػػ

 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. -

                                                 

 .423سارة جامبؿم مرجع سابؽ ص  (1)
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يػرتبط بالتعػػاليـ اننسػانية فػػي الديػاف فهػػى  إف التعامػؿ مػػع المػرأة فػػي مختمػؼ المجتمعػػات -

 عف العراؼ كالتقاليد.

 المرأة تشكؿ جزء حقيقي مف اليكية ال,قافية لممجتمع. -

 النسكية ىي كعي فكرم كمعرفي كحهارم. -

 .(1)مفيـك الداء الميني في النظرية النسكية يتـ في نطاؽ الحرية التي تحتـر الغير -

 سوية:ثانيا: افتراضات النظرية الن

 الداء الميني )العمؿ( لممرأة يرتبط بالفركؽ الفردية بينيا كبيف الرجؿ. .1

 دكر المرأة اقتصاديا يرتبط بقيمتيا ككنيا تم,ؿ نصؼ المجتمع. .2

 طبيعة الحياة تساكم بيف حؽ المرأة في المشاركة العممية في المناحي المختمفة. .3

 لدائيا. تغيير الصكرة النمطية لممرأة يرتبط بالتطكير الذاتي .4

 إدراؾ المرأة لدكرىا في بناء المجتمع يستند إلى ال,قافة السائدة بالمجتمع. .5

  .(2)نكع عمؿ المرأة كأدائيا يتحدد كفقا لطبيعتيا كمكانتيا في المجتمع .6

 النظرية النسوية والعمل الصحفي:  5.2

لصػػكرة لػػيس فقػػط فػػي مجػػاؿ ا الصػػحافة كفقػػا لمنظريػػة النسػػكية يمكػػف أف تم,ػػؿ مجػػاو خصػػبا

لممػػرأة فػػي المهػػمكف لكػػف أيهػػا مػػف خػػىؿ دراسػػة القػػائـ باوتصػػاؿ كدراسػػة عىقػػة المػػرأة  المقدمػػة

بكسػػػػائؿ انعػػػػىـ كمنيػػػػا الصػػػػحافة سػػػػكاء كانػػػػت قائمػػػػا باوتصػػػػاؿ أك مكهػػػػكعا لتغطيػػػػة كمعالجػػػػة 

باعتبػػػار إف  أك,ػػػر مػػف عنصػػػر مػػػف العناصػػػر المقدمػػػةصػػحفية أك جميػػػكرا لػػػو عىقػػػة بالكسػػػيمة أك 

                                                 

م 2005م دار بيسػػاف لمنشػػر لبنػػاف 1م السػػس الفمسػػفية لمفكػػر النسػػكم الغربػػيم طلعزيػػزمانظػػر إلػػى )خديجػػة ا  (1)
السػنة  71م الككيتم العػددالمجمة العربية لمعموم اإلنسانية( )نكره فرج المساعدم النسكية فكرىا كاتجاىاتيام 74ص

 (.114( )احمد زكريا احمدم مرجع سابؽ، ص18-10ال,امنة عشر ص
 .167-162-130ؽ، صجع سابسارة جامبؿم مر   (2)
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مؤسسة اجتماعية تتأ,ر بػالتراث ال,قػافي كاوجتمػاعي لم مجتمػع فالقػائـ باوتصػاؿ إنمػا الصحؼ 

يم,ػؿ مزيجػا مػف الػذككر كاننػاث وسػيما أف الصػحافة فػػي فتػرة مػا كانػت حكػرا عمػى الرجػاؿ حيػػث 

تنبني النظرية النسكية عمى عدـ كجكد خصكصية أك اختىفػات عمػى أسػاس النػكع فػالمرأة كالرجػؿ 

   .(1)انا بشريا كاحدا سكاء في الكاجبات أك اوىتماماتيم,ىف كي

كيمكننا القكؿ أف المرأة تشكؿ تصكرا لدكر الذات في إبراز القيمة كىذا يدفعنا لتحميؿ الرابط 

بػػيف مكانػػة المػػرأة فػػي سػػكؽ العمػػؿ كحسػػف أدائيػػا كتحػػدم صػػعكبات العمػػؿ فػػي مختمػػؼ المجػػاوت 

قع عمى الصحفيات مسؤكلية مينية في القياـ بعمؿ كعمى كجو الخصكص العمؿ الصحفيم لذلؾ ت

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 

التػػالي تكسػػيع الػػدكر المينػػي لمصػػحفيات كالخػػركج غػػرؼ الخبػػار كالمكاتػػب إلػػى ارض الميػػدافم كب

  .(2)مف الدائرة النمطية التي تحصرىا فييا المؤسسات الصحفية 

 توظيف النظرية النسوية في العمل الصحفي بالنسبة لمصحفيات من خالل ىذه الدراسة:

 أواًل: العامل المجتمعي: 

ت كتػؤ,ر عمػى أدائيػف تتم,ػؿ أىـ الصػعكبات اوجتماعيػة كالشخصػية التػي تكاجػو انعىميػا

في تدني تقدير المجتمع، كتعدد اولتزامػات لمصػحفية )الػدكر المػزدكج( خاصػة إذا رافقػو عػدـ تفيػـ 

ف اقتهػػت الهػػركرة ذلػػؾ  مػػف قبػػؿ السػػرة، العػػادات كالتقاليػػد غيػػر المشػػجعة لعمػػؿ المػػرأة حتػػى كان

كبيػػػرا مػػػف الحريػػػة،  يعطييػػػا ىامشػػػاجػػػك اجتمػػػاعي مػػػتفيـ لعمػػػؿ الصػػػحفية  فػػػنحف نعمػػػـ أف كجػػػكد

                                                 

 .131،137احمد زكريا احمدم مرجع سابؽم ص  (1)
 .147-144المرجع السابؽم ص  (2)
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كيساعدىا عمى انبداع كالتميز لكف إذا كانت ىناؾ مهايقات كمعيقػات اجتماعيػة فإنيػا تحػد مػف 

 .(1)حرية انعىمية كمف قكة العمؿ أيها

 لمػػرأة كدفعيػػا نحػػك العمػػؿ، فخركجيػػافػػالمحيط اوجتمػػاعي قػػد يػػؤدم دكران ميمػػان فػػي تحفيػػز ا

ا يحتاجػػو مػػف رعايػػة، تربيػػة كحيػػاة زكجيػػة قػػد يػػؤدم إلػػى لمعمػػؿ كتحمميػػا لمسػػؤكلية المنػػزؿ بكػػؿ مػػ

زعزعػػػة السػػػس التربكيػػػة كالخىقيػػػة عنػػػد البنػػػاء كػػػذلؾ ازديػػػاد المشػػػاكؿ الزكجيػػػة التنسػػػيؽ الجيػػػد 

كالمتكامؿ بيف المنزؿ كالعمؿ كتتم,ؿ المعكقات اوجتماعية فيم عدـ كجكد قطػاع خػدمات متطػكر 

كف بيف الرجؿ كالمػرأة داخػؿ اليسػرةم هػعؼ اسػتيعاب بعػض لرعاية أبناء الـي العاممة هعؼ التعا

 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 

رجػػػؿ فػػػي تحمػػػؿ عػػػبء مسػػػؤكلية القػػػرار فالهػػػغكطات لمفيػػػكـ النػػػكع بػػػأف المػػػرأة عػػػاجزة مقارنػػػة بال

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 

ليا أكقات دكاـ محددة كمتطمبات عمؿ كاهػحة  طكيمة أم بمعني أنو يريد مينة الصحافة ككظيفة

كأم مينة أخرل كلكف الحقيقة ىي أف مينة الصحافة تفرض عمى الممتينػيف ليػا العمػؿ لسػاعات 

عمػػؿ طكيمػػة كأحيانػػان لكقػػات متػػأخرة إلػػى جانػػب السػػفر، كتحتػػاج مػػف العػػامميف بيػػا نسػػج عىقػػات 

مجتمعنػػا و يقبػػؿ أف تتحػػرؾ المػػرأة بػػى كالتكاصػػؿ خػػارج حػػدكد المكتػػب فػػي أمػػاكف عامػػة، كو يػػزاؿ 

  .(2)قيكد تخكض عىقاتيا المينية كمعاركيا دكف أف تستشعر القمؽ المجتمعي إزاء تحركاتيا

                                                 

(1)  http://www.ahewar.org. 
، الردف، 2010، دار عمػػػاف لمنشػػػر كالتكزيػػػع، 1، طصـــورة المـــرأة فـــي الصـــحافة األردنيـــةسػػػمر حػػػداديف،   (2)
 .116ص
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العػػاممكف فػػي كسػػائؿ انعػػىـ بصػػفة عامػػة كفػػي الصػػحافة بصػػفة خاصػػة يعيشػػكف منػػاخ  إف

ة يتصػػؿ بعهػػيا يمتمػػ  بهػػغكط التنػػافس الشػػديد كقػػد تكػػكف تمػػؾ الهػػغكط شخصػػية أك اجتماعيػػ

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 

كبعػػػض أنمػػػاط السػػػيطرة م,ػػػؿ هػػػغكط سياسػػػة الناشػػػر كظػػػركؼ حجػػػرة الخبػػػار كظػػػركؼ تتعمػػػؽ 

حفي كغيرىا، كىػي تتم,ػؿ فػي مػدل الهػغكط التػي يفرهػيا كاقػع البنػاء البيركقراطػي، أم أف بالص

تقييـ المحرر الذاتي لمخبار ك,يران ما و يككف لو دكر أساسي بينما تعتبر آراء صاحب العمؿ مف 

يػػػا المػػػؤ,رات اليامػػػة التػػػي تمعػػػب دكران أساسػػػيان فميسػػػت طبيعػػػة الخبػػػار أك تأ,يرىػػػا المتكقػػػع أك معاني

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 سػػكاء اعترفػػت بيػػذا أـ لػػـ 

ىماؿ غيرىا تعترؼ   .(1)كىذا يظير كاهحان في إبراز مكهكعات إخبارية كان

المؤسسػػػات الخدميػػػة  ىيف فػػػي ىػػػذا الصػػػدد )تظػػػؿ فقػػػط مشػػػكمةكتقػػػكؿ الصػػػحافية زينػػػب شػػػا

كبيرا في كجو الصحافية كمػرأة عاممػة.  تككف مساعدة لممرأة التي غيابيا يشكؿ عائقا المفترض أف

طفاليػػػا. خاصػػػة أف عمميػػػا فػػػي معظػػػـ الكقػػػات غيػػػر مػػػ,ى الـ مػػػف أبسػػػط احتياجاتيػػػا حهػػػانة ل

منػػتظـ فػػي المسػػاء ككقػػت متػػأخر مػػف الميػػؿ أحيانػػا حسػػب متطمبػػات العمػػؿ الصػػحافي. إلػػى جانػػب 

                                                 

 .337، 332صجيياف أحمد رشتي، مرجع سابؽ،   (1)
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غيػػاب الحػػكافز الماديػػة كالمعنكيػػة. كالمنػػاخ العػػاـ كانحسػػار مسػػاحة الحريػػات ممػػا يػػدفع الصػػحافي 

 .(1)يب أك الصداـ بالسمطةلبذؿ جيد مهاعؼ نيصاؿ رسالتو كانفىت مف مقص الرق

 ثانيًا: 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 

بيركقراطيػػة التػػي تصػػيب بعػػض رؤسػػاء المبػػادرة كاوبتكػػار لكػػف الػػذم يحػػد مػػف ىػػذا النشػػاط ىػػك ال

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 

مؤسسػات انعىميػة تتػذرع بعػدـ إلى إقصاء العنصر النسػائي لصػالح الرجػؿ ىػذا إلػى جانػب أف ال

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 

قع القياديػة فػنحف نعمػـ أف نظػاـ يمكف اتباع سياسػات عمػؿ صػديقة تسػيـ بتقػدير دكر المػرأة بػالمكا

الربط اولكتركني يتيح لممرأة متابعة الصفحات كالتكاصؿ مع أقساـ التحرير عبػر جيػاز الكمبيػكتر 

  .(2)مف منزليا

الميبيػػػة سػػػعاد الطرابمسػػػي أشػػػارت أف المعكقػػػات التػػػي  كفػػػي مقابمػػػة شخصػػػية مػػػع الصػػػحافية

عػاـ تقػكؿ )حقيقػة كانػت  25التػي تتجػاكز كاجيتيا أ,ناء ممارسػة العمػؿ الصػحفي خػىؿ مسػيرتيا 

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 
                                                 

عمى تماـ الساعة العاشػرة صػباحا  29/7/2018الصحافية زينب شاىيف مقابمة شخصية يـك الحد المكافؽ   (1)
 بييأة دعـ كتشجيع الصحافة فرع بنغازم.

 .117سمر حداديف، المرجع السابؽ، ص  (2)
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مػػف المعكقػػات التػػي أ,ػػرت  كنػػت حينيػػا مسػػؤكلة عػػف صػػفحة القهػػايا اوجتماعيػػة كىنػػاؾ نػػكع آخػػر

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 

  .(1)الصحفي لمينتو كلدكاتو مف أىـ مقكمات نجاح الصحفي

مػػؿ تخمػػؽ بعػػدان اجتماعيػػان كتظيػػر أىميػػة ذلػػؾ فػػي أف كظيفتػػو بحػػد ذاتيػػا كظيفػػة فعىقػػات الع

تنافسية بطبيعتيػا لمػا يسػعى إليػو فػي تحقيػؽ السػبؽ الصػحفي فىبػد مػف تكامػؿ الدكار فػي العمػؿ 

فعمػػى الصػػحافي كالصػػحافي أف يعرفػػكا حقػػكقيـ كمػػف ,ػػـ الكاجبػػات المنكطػػة بيػػـ مػػف اجػػؿ تكامػػؿ 

كأف يكػػكف المعيػػار  "الصػػحفييف عمػػى أسػػاس النػػكع "الجػػنس و تمييػػز بػػيف العمػػؿ كتحقيػػؽ المسػػاكاةم

الكحيػػػد لقبػػػكؿ المتقػػػدـ لمكظيفػػػة ىػػػك الكفػػػاءة كأف تكػػػكف ىنػػػاؾ ,قػػػة لػػػدل القػػػائميف عمػػػى المؤسسػػػات 

الصػػحفية بقػػدرة المػػرأة عمػػى انبػػداع فػػي كافػػة المجػػاوت بػػأف تػػدخؿ الصػػحافية فػػي كػػؿ المجػػاوت 

لسياسػػة كعػػدـ اوقتصػػار عمػػى المػػكر التػػي تخصػػيا فحسػػب لف الصػػعبة، بمػػا فييػػا مكهػػكعات ا

انبػػداع كالتميػػز كخصكصػػية الداءم كاننتػػاج كالقػػدرة عمػػى صػػنع الػػرأم العػػاـ عىمػػات فارقػػة تميػػز 

 . (2)المينييف في عالـ الصحافة مف الجنسيف طبعا

صػػية التػػي كىػذا يتكافػػؽ مػع رأم الصػػحافية الميبيػة الػػدكتكرة سػكينة بػػف عػامر فػػي مقابمػة شخ

سيطرة فئة معينة سكاء بسبب النكع اوجتماعي أك بسبب اونتماء السياسي كالجيكم أك عانت مف 

القبػػائمي عمػػى الكظػػائؼ الرئيسػػية كعمػػى المناصػػب كعػػدـ إتاحػػة الفرصػػة لمحصػػكؿ عمػػى المناصػػب 

مػرة إو  1982القيادية حيث تقكؿ )أنني لـ اشغؿ أم كظيفػة قياديػة طيمػة مسػيرتي الصػحفية منػذ 

                                                 

السػػاعة العاشػػرة  ى تمػػاـعمػػ 30/7/2018الصػػحافية سػػعاد الطرابمسػػي مقابمػػة شخصػػية يػػـك او,نػػيف المكافػػؽ   (1)
 صباحا بييأة دعـ كتشجيع الصحافة فرع بنغازم.

العوامل المـؤثرة عمـى األداء المينـي لمقـائم باالتصـال فـي تغطيـة قضـية االنقسـام سمية كامؿ أبك ماهػي،   (2)
 .45، ص2015الجامعة انسىمية، غزة،  الفمسطيني،
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( كقػػػػدمت 2010 - 2009كاحػػػػدة لمػػػػدة عشػػػػرة أشػػػػير فقػػػػط عنػػػػدما كمفػػػػت برئاسػػػػة مجمػػػػة البيػػػػت )

اسػػػتقالتي كاعتػػػذارم بعػػػد مهػػػايقات كصػػػعكبات لػػػـ تمكنػػػي مػػػف أداء ميمتػػػي كػػػرئيس تحريػػػر إذ و 

يمكػػف أف أكػػػكف رئػػػيس تحريػػػر ميمػػػش مسػػػمكب القػػػرارم كمقػػػص الرقيػػػب الػػػذم كػػػاف يطػػػكؿ كػػػؿ مػػػا 

 .(1)تاباتياكتبو، مما حجـ أفكارم كك

التمييػػز فػػي العمػػؿ بػػيف الرجػػاؿ كالنسػػاء كتػػرم الصػػحافية أسػػماء صػػيد فػػي مقابمػػة شخصػػية 

العػػامميف فػػي المؤسسػػات انعىميػػة كالصػػحفية، كبالػػذات فػػي مجػػاوت الترقيػػة كالتػػدريب كالميمػػات 

ليػا.  الخارجية كىػذا يعنػي عػدـ تكافػؽ القػكانيف المتخػذة لصػالح المػرأة مػع التطبيػؽ الفعمػي كالعممػي

 .(2)المر الذم يتطمب إيجاد نكع مف التكازف في عممية المساكاة بيف انعىمييف كانعىميات

 ثالثًا: الصحفيات أنفسين: 

و يمكف أف ننكر أف جزء ميمان مف المعكقات تتحمؿ مسؤكليتو الصحفية نفسػيا فيػي قبمػت 

د كفػي أحيػاف ك,يػرة لػـ تصػمد المساحة الممنكحة ليا في المجتمع كلـ تناهؿ لمحصكؿ عمػى المزيػ

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 

  .(3)مؿ الصحفي ككظيفةكعىقاتيف كطبيعة العماؿ التي يقمف بيا كىذا نابع مف نظرتيف لمع

فمينػػة الصػػحافة كانعػػىـ عمكمػػان حيػػث كجػػكد العديػػد مػػف القيػػكد المينيػػة التػػي تػػؤ,ر بصػػكرة 

سػػمبية عمػػى الداء المينػػي لمصػػػحفيات كالسياسػػات التحريريػػة تجػػاه قهػػػايا المػػرأة كتتعمػػؽ بسػػػيطرة 

لمحػػررات كغيػػاب الطػابع السػػمطكم الحػػادم الجانػػب عمػػى عىقػة القيػػادات الصػػحفية بػػالمحرريف كا
                                                 

ـ 15/10جامعػػة بنغػػازم أجريػػػت المقابمػػة يػػػـك  نعػػػىـدكتػػكرة سػػكينة بػػػف عػػامر عهػػك ىيئػػػة تػػدرس بكميػػة ا  (1)
 ظيران بمقر كمية انعىـ جامعة بنغازم. 12الحد عمى تماـ الساعة  2017

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

 .118، المرجع السابؽ، صحداديفسمر   (3)
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عنصػػػر المشػػػاركة كالتشػػػاكر، كو شػػػؾ أف ك,ػػػرة الهػػػغكط النفسػػػية المينيػػػة كعػػػدـ التشػػػجيع يصػػػيب 

الصػػػحفيات بانحبػػػاط كالسػػػمبية ىػػػذا مػػػف جانػػػب بيئػػػة العمػػػؿ أـ مػػػف جانػػػب البيئػػػة السػػػرية فالعمػػػؿ 

 الصػػحفي عمػػى الخػػص يتطمػػب قػػدران مػػف التفػػرغ كالحركػػة ممػػا يتعػػارض مػػع المسػػؤكليات السػػرية

لمصحفيات كالذم يعتبػر الرجػؿ معفػي عنيػا تمامػان داخػؿ المنػزؿ أمػا مػف جانػب المجتمػع فػى تػزاؿ 

شػػػرائح اجتماعيػػػػة عديػػػدة تنظػػػػر إلػػػى مينػػػػة الصػػػػحافة لممػػػرأة غيػػػػر وئقػػػة ممػػػػا يخمػػػؽ صػػػػراع بػػػػيف 

  .(1)الصحفيات كمنظكمة القيـ اوجتماعية

يف العديػد مػف المعكقػات كترم الصحافية أسماء صػيد فػي ىػذا الصػدد إف الصػحفيات يػكاج

أكليا أنيا تكاجو إحباطات ك,يرة مف قبؿ زمىئيا في العمؿ بالدرجة الكلى كمف قبؿ بعض شرائح 

المجتمػػػػع التػػػػي تفػػػػرض عمييػػػػا طبيعػػػػة عمميػػػػا الصػػػػحفي التعامػػػػؿ معيػػػػا التػػػػي تشػػػػكؾ فػػػػي قػػػػدرات 

مكانيات المرأة الصحفية كو ت,ؽ بقدرتيا عمى القياـ بيذه الميمة باعتبار  ىا مينة صعبة كشائكة، كان

 .كىذا يشكؿ بحد ذاتو انحباط الكبر لية صحافية

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .7، ص2008، دار العربي لمنشر، 1، صالصحفيات واإلعالميات العربياتعكاطؼ عبدالرحمف،   (1)
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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 

لمصػػػػحفيات كالمعكقػػػػات المينيػػػػة كالمعكقػػػػات اوجتماعيػػػػة كقػػػػيـ كمعػػػػايير المجتمػػػػع الداء المينػػػػي 

إجمػاؿ المعكقػػات التػي تكاجييػػا الصػػحافيات  ىالعمػؿ الصػػحفي لممػرأة بانهػػافة إلػػكتأ,يراتيػا عمػػى 

 الميبيات في مدينة بنغازم مف خىؿ بعض تصريحاتيف في مقابىت شخصية.
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 نشأة الصحافة:  1.3

الصػػػحؼ مػػػف أقػػػدـ كسػػػائؿ اوتصػػػاؿ كانعػػػىـ فػػػي العػػػالـ عمػػػى انطػػػىؽ فقػػػد سػػػبقت تعػػػد 

منافستييا انذاعة كالتمفزيػكف بعػدة قػركف، حيػث أف بدايػة ظيػكر الصػحؼ بشػكميا المعاصػر يعػكد 

ـ عندما اخترعت الطباعة عف طريؽ صؼ الحركؼ كجاءت ال,كرة الصناعية مع 1454إلى عاـ 

المطبعة البخارية كمف ,ـ المطبعة الكيربائية مما سػاعد عمػى خفػض مطمع القرف العشريف بإنشاء 

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 

ىا عف سكاىا مف كسائؿ اوتصاؿ الخرل فالصحيفة و النسخ، حيث أنو لمصحؼ خصائص تميز 

يمكنيا نقؿ الخبار بتمؾ السرعة تنقميا الكسائؿ الخرل كلكنيا تقـك بذلؾ بشػكؿ متميػز جعػؿ مػف 

 .(1)الصحيفة جزء و يتجزأ مف حياة الفرد المتعمـ في كؿ أنحاء العالـ

 أواًل: الصحافة بمعناىا العام والمادي واالصطالحي:

الصػػحافة بمعناىػػا العػػاـ مينػػة التحػػرم كالبحػػث كمتابعػػة الحػػداث كمطػػاردة كمىحقػػة  تعتبػػر

مصػػادرىا كىػػي مينػػة المتاعػػب كىػػذه أك,ػػر الميػػف التصػػاقان بحيػػاة النػػاس كىػػي غػػذاء فكػػرم يػػكمي 

لصنع القرارات كتعتبر الكممػة المكتكبػة أك,ػر قػكة مػف الكممػة المسػمكعة فالكممػات و تكتػب التػاريخ 

نما تصنعو الكممة المكتكبػة غيػرت كقمبػت مػكازيف ك,يػرة كىامػة بخاصػة عمػى الصػعيد السياسػي،  كان

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 

إلى المكاد الخاـ كالكرؽ كآوت الطباعػة كالحبػر كأجيػزة الصػيانة التػي تعتبػر مػف  اندارة بانهافة

                                                 

، دار الرائد لمنشر كالتكزيػع، القػاىرة، 1، طمبادئ الصحافة الدولية والتبادل اإلعالمي الدوليمحمد البخارم،  (1)
 . 8، ص6م ص1997
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أىػػـ أسػػس صػػناعة الصػػحؼ حتػػى يمكننػػا القػػكؿ أنػػو ليسػػت ىنػػاؾ صػػحافة دكف طباعػػة، المفيػػـك 

اوصػػطىحي لمصػػحافة يعػػرؼ الصػػحافة عمػػى أنيػػا فػػف تسػػجيؿ الكقػػائع اليكميػػة بدقػػة كانتظػػاـ مػػع 

لعػػاـ كتكجياتيػػا كاوىتمػػاـ بالجماعػػات البشػػرية كتناقػػؿ أخبارىػػا ككصػػؼ اوسػػتجابة لرغبػػات الػػرأم ا

 .(1)نشاطيا كتسميتيا، فالصحافة ىي مرآة تنعكس عمييا صكرة الجماعة كآرائيا كخكاطرىا

عرفت عف الشعكب الشرقية أنيـ أسبؽ المـ إلى الصحافة فقد أعتػرؼ المػؤرخ "ىبػركدتس" 

كجػػػد أيهػػػان مقػػػاوت كتبػػػت عمػػػى كرؽ البػػػردم يعػػػكد أنػػػو كانػػػت فػػػي مصػػػر جريػػػدة تسػػػمي الػػػبىط ك 

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 

ة مػػػف معنػػػي ىػػػي صػػػحافة الػػػكرؽ كالحبػػػر ,ػػػـ لمصػػحافة الحقيقيػػػة لف الصػػػحافة بمػػػا تحممػػػو التسػػػمي

الطباعة مف الناحية الشكمية كصحافة الخبر كالمقاؿ كالمكهكع الذم ييـ كافة النػاس مػف الناحيػة 

  .(2)التحريرية

كعمى الرغـ مف أف ألمانيا ىي الرائدة في اختراع آلة الطباعة اآلف أف البادرة الكلى حسب 

اويطاليػػة، كبعػد أف بػػدأت الصػػحافة تسػػير سػػيرىا اوعتيػػادم  ذكػر المػػؤرخيف كانػػت بمدينػػة البندقيػػة

ظيػػرت الجرائػػد 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 

 .(3)اينت أىدافيا كأصبح ليا كزنان عالميان مرمكقان فك,رت بذلؾ الصحؼ كالمجاوت كتب

                                                 

 1961، منشػػكرات دار كمكتبػػة الحيػػاة، بيػػركت لبنػػاف،1، طبيــة نشــأتيا وتطورىــاة العر الصــحافأديػػب مػػركة،  (1)
 . 17، ص16ص
، الدار الجماىيرية لمنشر كالتكزيع كانعػىـ، 1922 -1966بدايات الصحافة الميبية عبدالعزيز الصكيعي،  (2)
 . 27، ص1989، 1ص
  . 22عبدالعزيز الصكيعي، المرجع السابؽ، ص (3)
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ارتبطػػػت نشػػػأة الصػػػحافة بنشػػػأة المطبعػػػة كالتفػػػت الحكػػػاـ بقػػػكة إلػػػى ىػػػذا اوختػػػراع الخطيػػػر 

كفرهػػكا نكعػػان مػػف الرقابػػة عميػػو كمػػف ,ػػـ ,ػػارت لكؿ مػػرة فػػي تػػاريخ البشػػرية مشػػكمة تسػػمي حريػػة 

مػػى الصػػحفييف حتػػى كصػػمت إلػػى عقكبػػة الصػػحافة" غيػػر أف سػػطكة الحكػػاـ بالغػػت فػػي العقكبػػات ع

 .(1)انعداـ

بدايػػػػة الصػػػػحافة فػػػػي العػػػػالـ كانػػػػت بدايػػػػة عصػػػػيبة فإنشػػػػاء صػػػػحيفة فػػػػي زمػػػػف كانػػػػت فيػػػػو 

انمكانيػػات المطبعيػػة غيػػر ناهػػجة كربمػػا انعػػدمت فػػي بعػػض الكقػػات ىػػي مػػف أصػػعب المػػكر 

يىدم ككانػػت حيػػث عػػرؼ الػػكطف العربػػي الصػػحافة لكؿ مػػرة فػػي نيايػػة القػػرف ال,ػػامف عشػػر المػػ

مصر ىي الدكلة العربية الكلى في ىذا المجاؿ حيث صدرت فييا أكؿ صحيفة تصدر في العالـ 

 .(2)باسـ "ككرية دكيمجيت" 1798العربي كىي التي أصدرىا نابميكف بكنابرت عاـ 

 -كظيػػػػرت أكؿ صػػػػحيفة أكركبيػػػػة بػػػػالمعني الصػػػػحيح فػػػػي فرنسػػػػا باسػػػػـ "جازيػػػػت" أصػػػػدرىا 

خدمة الممؾ لكيس الرابع عشر كتكالي إصدار الصحؼ بعػد ذلػؾ فػي كػؿ ل 1631,يكفرست، سنة 

 .(3)مف انجمترا كىكلندا كغيرىا

 ثانيًا: الصحافة في ليبيا:

ـ عنػػدما صػػدرت أكؿ صػػحيفة ليبيػػة كىػػي 1866ترجػػع بػػدايات الصػػحافة الميبيػػة إلػػى عػػاـ 

عربيػة كالتركيػػة، تػػكالي "طػرابمس الغػػرب" كالتػي أنشػػئت فػػي العيػد الع,مػػاني ككانػت تنشػػر بػػالمغتيف ال

بعػػدىا صػػدكر العديػػد مػػف الصػػحؼ م,ػػؿ الفنػػكف كالترقػػي كالكشػػاؼ كغيرىػػا كذلػػؾ خػػىؿ الفتػػرة مػػف 

                                                 

ـــيىيـ، ؿ إبػػػراإسػػػماعي (1) ـــوطن العرب ـــي ال ، 1996، الػػػدار الدكليػػػة لمنشػػػر، القػػػاىرة، 1، طالصـــحافة النســـائية ف
 . 11ص
 . 207، ص2003، الردف، دار أسامة لمنشر، 1، طاإلعالم رسالة ومينةعبير شفيؽ الرحباني،  (2)
فكػر العربػي، دار ال، قصة الصحافة العربية في مصر منذ نشأتيا وحتى القـرن العشـرينعبدالمطيؼ حمػزة،  (3)
 . 18، القاىرة، ص1985، 2ط
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كيم,ػؿ صػدكر ىػذه الصػحؼ نقمػة ىامػة كتطػكر سػريع نحػك الرقػي كالنيػكض  1911ـ إلى 1908

 .(1)فكريان ك,قافيان في ليبيا

لمتعمميف اتجيكا إلى ممارسة العمؿ كمما يذكر في ىذا الصدد أف عدد كبير مف الم,قفيف كا

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 

اتيػا عمػى مصػاريؼ الطباعػة تكف ىذه الصػحؼ فػي حاجػة إلػى المػكاؿ الطائمػة كاقتصػرت احتياج

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 

ي عرفػػػػػت فػػػػػي ذلػػػػػؾ الكقػػػػػت فػػػػػي ركاج الصػػػػػحؼ بػػػػػيف الكسػػػػػاط الشػػػػػعبية حتػػػػػى أف الصػػػػػحؼ التػػػػػ

بالمعارهة كانت الك,ر إقباون م,ؿ صػحؼ "الترقػي، الكشػاؼ، العصػر الجديػد، الرقيػب" كىػي فػي 

مجمميػػا كانػػت ذات ممكيػػة خاصػػة بعكػػس صػػحيفة طػػرابمس الغػػرب ذات اوتجػػاه الحكػػكمي، كمػػف 

العكامؿ التي ساعدت عمى تطكر الصحافة الميبيػة المحميػة كاتسػاع مجاوتيػا ىػك انتشػار عػدد مػف 

ابع كفؽ ما سمح بو قانكف المطبكعات الع,ماني إذ عممت ىذه المطابع عمى تػذليؿ الصػعاب المط

المادية حيث ساىـ كجكد ىذه المطابع فػي ازدىػار الصػحافة الميبيػة فبعػد أف كانػت عػدد الصػحؼ 

إلػػػى  1900و يتجػػػاكز أربػػػع مطبكعػػػات تصػػػدر فػػػي فتػػػرات متقطعػػػة تجػػػاكز العػػػدد فػػػي الفتػػػرة مػػػف 

د عف أربعة عشر مطبكعة ما بيف صحيفة كمجمة كػاف ليػا ال,ػر انيجػابي فػي إلى ما يزي 1911

 .(2)البىد

                                                 

، 1، ط1977إلـى  9 196نماذج من الصـحافة الميبيـة بـين النقـد والتوثيـق مـن عابديف الدردير الشػريؼ،  (1)
 . 15، ص1998منشكرات جامعة قاريكنس، بنغازم، ليبيا، 

ــوطني، أحمػػد إبػػراىيـ الترىػػكني،  (2) ــة ودورىــا ال ــاريخ الصــحافة الميبي ــى  1860ت ، بػػدكف ط، بػػدكف م1943إل
 . 7، ص4ـ، ص1986ناشر، 
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ـ فتكقفػػت جميػػع تمػػؾ الصػػحؼ كحمػػت 1911,ػػـ جػػاءت مرحمػػة اوسػػتعمار اويطػػالي عػػاـ 

     ؿ إلػػى اتفػػاؽ ىدنػػة "سػػكاني بػػف آدـ"ـ حػػيف تػػـ التكصػػ1919محميػػا صػػحؼ اوسػػتعمار إلػػى عػػاـ 

كتػػىه اتفػػاؽ الرجمػػة فػػي بنغػػازم كبمقتهػػي ىػػذيف اوتفػػاقيف اسػػتعاد  أك سػػكاني بنيػػاداـ فػػي طػػرابمس

الشعب أنفاسو نسػبيان كنشػطت الحركػة التعميميػة كالصػحافية كصػدرت مجمكعػة مػف الصػحؼ منيػا 

الػبىغ"، بعػػد ذلػػؾ مػػرت الصػحافة الميبيػػة بمرحمػػة سػػميت  -الػػكطف  -الرقيػػب  -"المػكاء الطرابمسػػي"

ـ كىػػػي مرحمػػػة 1951إلػػػى عػػػاـ  1943المرحمػػػة مػػػف عػػػاـ  بمرحمػػػة الكفػػػاح السػػػممي ككانػػػت تمػػػؾ

تهػػافرت فييػػا الجيػػكد لتحقيػػػؽ اوسػػتقىؿ لمػػبىد كقػػػد نفخػػت الصػػحافة الػػػركح فػػي الحركػػة ال,قافػػػة 

كالدبيػػة كبمػػث عػػدد الػػدكريات الصػػادرة فػػي العقػػد الرابػػع مػػف القػػرف العشػػريف نحػػك خمػػس كعشػػريف 

ة مػػػػف المػػػػؤتمرات كالنػػػػدكات التربكيػػػػة دكريػػػػة منيػػػػا الصػػػػحؼ كالمجػػػػىت، بعػػػػد ذلػػػػؾ عقػػػػدت سمسػػػػم

ـ كمؤتمر ليبيا في 1968كالتاريخية كالدبية كالسياسية كمنيا مؤتمر الدباء كالكتاب الميبييف سنة 

ـ كىػي مرحمػة 1977ـ بعد ذلؾ بدأت مرحمػة أخػرل فػي الصػحافة الميبيػة عػاـ 1968التاريخ سنة 

كالنصػػؼ شػػيرية اسػػتمر ىػػذا الكهػػع  النقابػػات كالػػركابط كىػػي صػػحؼ تراكحػػت مػػا بػػيف السػػبكعية

ـ حيػػػػث عػػػػادت المؤسسػػػػة العامػػػػة لمصػػػػحافة لمظيػػػػكر كهػػػػمت إلييػػػػا صػػػػحيفة 1993حتػػػػى عػػػػاـ 

الجماىيرية التي كانت تصدر بشكؿ أسبكعي لتصبح صحيفة يكمية جامعة ككذلؾ صػحؼ أخػرل 

صػػػدرت صػػػحيفتا قكرينػػػا فػػػي  2007كىػػػي الشػػػمس كالزحػػػؼ الخهػػػر كالفجػػػر الجديػػػد كفػػػي عػػػاـ 

 .(1)كأكيا في طرابمس بنغازم

                                                 

ــاريخ حافــل بالنجــاح واإلخفــاقمحمػػكد محمػػد النػػاككع، مقػػاؿ بعنػػكاف  (1) ، صػػحيفة الصــحافة األدبيــة فــي ليبيــا ت
 . 2009يكنيك  29القدس العربي اولكتركنية، 
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بعػػػد ,ػػػكرة السػػػابع عشػػػر مػػػف فبرايػػػر تغيػػػر المشػػػيد الصػػػحفي فػػػي ليبيػػػا حيػػػث كصػػػؿ عػػػدد 

 120صػحيفة كمجمػة كتقمػص العػدد بعػد ذلػؾ ليصػؿ إلػى  180المنشكرات في مدينة بنغػازم إلػى 

 .(1)كلكف التركيز و يتعدل إو الصحؼ التي فرهت نفسيا بمينية كحرفية 80,ـ إلى 

 مية الصحافة:ثالثًا: أى

( الفرنسػػػية أف الصػػػحؼ اليكميػػػة الكبيػػػرة Lemondeمؤسػػػس صػػػحيفة ) "بػػػكؼ ىيػػػر"يقػػػكؿ 

كانت كستككف مؤسسة صناعية كتجارية كلكنيا يجب أو تككف مجرد ذلؾ فقط، فيي كسيمة الفػرد 

لمحصػػػكؿ عمػػػى المعمكمػػػات بمعنػػػي أنيػػػا تػػػكفر لػػػو العناصػػػر التػػػي تمكنػػػو مػػػف الحكػػػـ عمػػػى المػػػكر 

فكػػػر معػػػيف بشػػػأنيا كػػػذلؾ يقػػػكؿ مارشػػػؿ ماكمكىػػػاف أف الصػػػحافة كرسػػػي اعتػػػراؼ  كالكصػػػكؿ إلػػػى

جمػػػػػاعي يتػػػػػيح مشػػػػػاركة مشػػػػػتركة إذ أف فػػػػػي اسػػػػػتطاعتيا تمػػػػػكيف الحػػػػػداث وسػػػػػتخداميا أك عػػػػػدـ 

 .(2)استخداميا

كمػا تػػرل الباح,ػػة أف لمصػػحافة دكر ىػػاـ و يسػػتياف بػػو فػػي كػػؿ ميػػاديف الحيػػاة اليكميػػة كفػػي 

ت ىذه المجتمعات تقدمان كبيران أك نسػبيان فالغايػة مػف الصػحافة ىػي جمػع كؿ المجتمعات سكاء عرف

الخبػػار التػػي تمػػس المجتمػػع كتيمػػو فالخبػػار ىػػي حجػػر السػػاس لم كسػػيمة إعىميػػة كخاصػػة 

الصػحافة كمػف ىػذا المنطمػؽ تصػدر جميػع المػػكاد الصػحفية كالمقػاؿ كالتحقيػؽ كغيرىػا مػف اللػػكاف 

 الصحفية الخرل.

فيؽ الرحبػاني أف فػي أكركبػػا كانػت تعتبػػر الصػحافة مينػة الدبػػاء فػإذا خمػػت كتقػكؿ عبيػر شػػ

مف المكاهيع كالغراض الدبية كالتاريخية أك اوقتصادية كانت تسمي مينة هعيفة في سياستيا 

                                                 

، لميبيــة االلكترونيــةنــارة االصــحافة الميبيــة بــين عيــدين مقــال منشــور فــي صــحيفة المعبدالسػػىـ الزغيبػػي،  (1)
 ـ. 2011يكليك  29الجمعة 

، 332ـ، ص1987، مكتبة اونجمك المصرية، القػاىرة، 1، طوسائل اإلعالم نشأتيا وتطورىاخميؿ صابات،  (2)
 . 335ص
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كلكف بعد اندوع الحرب العالمية الكلى أصبح لمصحافة في أكركبا أىمية كاسعة في نشر النبػاء 

الحربيف العالميتيف الكلى كال,انيػة أخػذت الصػحافة حيػزان ىامػان ككاسػعان فػي ألمانيػا كالحداث، كبعد 

بحيػػػث أصػػػبحت تػػػدرس بانتظػػػاـ ممػػػا أدل إلػػػى ظيػػػكر التخصػػػص كبػػػدأ العػػػالـ يمتفػػػت إلػػػى أىميػػػة 

الصػػحافة كبالتػػػالي أىميػػػة التػػػدريب المينػػػي لمصػػػحافييف فػػػى يمكػػػف لم رسػػػالة إعىميػػػة أف تتمتػػػع 

كالدقػػػة كالتػػػكازف كالمكهػػػكعية كالعدالػػػة كالمانػػػة دكف كجػػػكد مينػػػة تمتػػػـز بتمػػػؾ بمبػػػادئ المصػػػداقية 

المبػػادئ، لف الرسػػالة انعىميػػة تعتمػػد اعتمػػادا كميػػان عمػػى مينػػة القػػائـ باوتصػػاؿ لػػذا فػػإف التػػكازف 

ؿ بيف الرسالة كالمينة يتطمب اولتزاـ بأخىقيات المينػة كالرقابػة الذاتيػة لتػؤدم الرسػالة دكرىػا الفعػا

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 كمتزايػػد نحػػك اوعتمػػاد عمػػى التكنكلكجيػػة الحدي,ػػة كوسػػيما الصػػحافة 

كتركنية التي أهحت رمزان كاهحان ل,كرة المعمكمات التي يشيدىا العالـ في الكقت الحالي حيث اول

يعكد ذلؾ لبيئة العمؿ الصحفي المفتكح في اونترنت المر الذم جعميا كسيطاي إعىميان كجماىيريان 

سػتقباؿ لما تمتاز بو مف مزايا كخصائص ك,يرة استطاعت مف خىليػا تمكػيف الفػراد مػف إرسػاؿ كا

المعمكمػػػات كالخبػػػار عبػػػر أم مسػػػافة كفػػػي أم كقػػػت كفػػػي أم مكػػػاف كعمػػػى الػػػرغـ ممػػػا تتمتػػػع بػػػو 

الصحافة اولكتركنية مف خصائص كمميزات تميزىا عف الكسائؿ التقميدية الخرل كتغطية الحدث 

مػػف مكقعػػة كلحظػػة كقكعػػو كميػػزة السػػبؽ الصػػحفي إو أننػػا أيهػػان نجػػد أنػػو وبػػد لمصػػحفي أف يعػػي 

ان شػػركط اورتقػػػاء بالمينػػة كالتػػي و تتحقػػػؽ إو بإيجػػاد قػػكانيف لهػػػبطو كتنظيمػػو هػػمف إطػػػار جيػػد

 .(1)محدد كقانكف مكحد ليككف لو أجنده كرسالة كاهحة
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 رابعًا: صحافة المرأة وأىم رائداتيا في الوطن العربي وفي ليبيا:

يػػػات الىئػػػي امػػػتيف تشػػػير الدبيػػػات انعىميػػػة أف المػػػرأة المصػػػرية مػػػف أكائػػػؿ النسػػػاء العرب

ـ عندما أصدرت ىنػد نكفػؿ، مجمػة الفتػاة كفػي لبنػاف أصػدر 1892العمؿ الصحفي كذلؾ في عاـ 

كحتػػى ذلػػؾ الكقػػت لػػـ يكػػف المجتمػػع  1901"جرجػػي نقػػكو بػػاز" أكؿ صػػحيفة لممػػرأة فػػي لبنػػاف عػػاـ 

رف يتقبؿ أف تكتب المرأة في الصػحافة ممػا جعػؿ عػدد مػنيف ينشػرف بعػض المكهػكعات التػي يعبػ

فييا عف آرائيف بشأف أكهاع المرأة في تحرير عدد مف الصحؼ كذلؾ في منتصؼ الخمسينيات 

صػػدرت العديػػد مػػف المجػػىت فػػي دكؿ الخمػػيج تيػػـ المػػرأة أىميػػا مجمػػة "أسػػرتي" التػػي صػػدرت فػػي 

 ـ.1965الككيت عاـ 

اف أما في السعكدية فقد تأخر دخكؿ المرأة في مجػاؿ العمػؿ الصػحفي كذلػؾ لعػدة عكامػؿ كػ

كقفػػان عمػػى  1960أىميػػا تػػأخر تعمػػيـ المػػرأة السػػعكدية حيػػث كػػاف التعمػػيـ لمػػدة عشػػريف عػػاـ قبػػؿ 

البنػػيف فقػػط لعػػدة اعتبػػارات مػػف أىميػػا العامػػؿ اوجتمػػاعي حيػػث أف الدكلػػة لػػـ تبػػدأ بإنشػػاء مػػدارس 

 حيث كػاف التعمػيـ مقتصػران عمػى بعػض العػائىت ككػاف تعمػيـ 1960رسمية لتعميـ البنات إو عاـ 

البنات يتـ داخؿ دار السرة، كؿ ذلؾ أدل إلى تأخر تحرؾ المرأة في ىذا اوتجاه كبالرغـ مف كؿ 

تمػػػػػؾ التحػػػػػديات إو أف بدايػػػػػة انطىقػػػػػة المػػػػػرأة السػػػػػعكدية فػػػػػي المجػػػػػاؿ انعىمػػػػػي مػػػػػف منتصػػػػػؼ 

ي السػبعينيات مػف القػػرف العشػريف حيػػث قػاـ ركاد الحركػػة ال,قافيػة كالدبيػػة فػي السػػعكدية بالكتابػة فػػ

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 

ؼ كالتػي خمؽ ,قافة كطنية جديدة مما جعؿ الك,ير مف السماء تظير، كترل الدكتكرة خيرية السػقا

شغمت منصب مديرة تحريػر صػحيفة الريػاض كالػدكتكرة فكزيػة أبػك خالػد كىػي صػحيفة سػعكدية أف 

تجػػػارب تمػػػؾ السػػػماء م,ػػػؿ الػػػدكتكرة فػػػاتف أمػػػيف شػػػاكر كالػػػدكتكرة فكزيػػػة البكػػػر كالػػػدكتكرة سػػػمطانة 
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اعية ما ي إبدالسكرم كدكتكرة سعاد المانع كدكتكرة ابتساـ الحمكاني كؿ ىذه أسماء تكمف أىميتيا ف

حهػػكرىا فػػي المجتمػػع كػػاف و يػػزاؿ حينئػػذ يعتبػػر اسػػـ المػػرأة عػػكرة و يعبػػر طرحتػػو ككػػذلؾ أىميػػة 

 .(1)عنو إو رمزيان في مجالس الرجاؿ

 نماذج من الصحفيات الرائدات قديما وحديثا:  2.3 

 :السيدة خديجة الجيمي -

المجػػػػاؿ انذاعػػػػي  التػػػػي تعتبػػػػر مػػػػف أكائػػػػؿ النسػػػػاء العربيػػػػات الميبيػػػػات الىتػػػػي دخمػػػػف إلػػػػى 

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 

لػؾ الكقػت ومرأة خرجت إلى العمؿ انذاعي كالصحفي في الكقت الذم كاف فيو عمػؿ المػرأة فػي ذ

يعتبػػر كار,ػػة اجتماعيػػة ككػػاف خركجيػػا عػػف العػػادات كالتقاليػػد لػػيس مػػف أجػػؿ تغييػػر كهػػعية المػػرأة 

فقط بؿ مػف أجػؿ تغييػر كعػي سػائد فػي المجتمػع آنػذاؾ، كلػدت السػيدة خديجػة الجيمػي فػي مدنيػة 

ـ عند تأسيس مجمة "المرأة" ككانت 1967ـ بدأت عمميا الفعمي كصحيفة عاـ 1920بنغازم عاـ 

 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 

ابطػة الدبػاء كالكتػاب فػي طػرابمس حيػث صػدر ليػا كتػاب بعنػكاف "أمػاني بمياـ المػيف المسػاعد لر 

ـ كنالت العديد مف الكسمة في ليبيا كتكنس كشػاركت فػي عػدة مػؤتمرات أدبيػة 1977معمبة" عاـ 

فػػي كػػؿ مػػف القػػاىرة كالجزائػػر كتػػكنس كبغػػداد كتبػػت القصػػة كالمقالػػة كالخػػاطرة كمػػف أىػػـ مؤلفاتيػػا 
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يعػػة" "حػػاجز الحػػزك" "اعترافػػات أخػػرل" اسػػـ آخػػر فػػي عػػالـ الصػػحافة "المػػرأة التػػي اسػػتنطقت الطب

ـ كتبػػػت فػػػي العديػػػد مػػػف 1949الميبيػػػة كىػػػي السػػػيدة "مرهػػػية النعػػػاس" كلػػػدت بمدينػػػة درنػػػة عػػػاـ 

الصحؼ كالمجىت كمجمػة البيػت كصػحيفة الفجػر الجديػد كالجماىيريػة كغيرىػا كػذلؾ مجمػة المػؿ 

ة الصحافة فػي ليبيػا حيػث تكلػت رئاسػة تحريػر مجمػة ـ عمى كساـ رائد1975الميبية تحصمت عاـ 

البيػػت كمجمػػة المػػؿ كنائبػػة رئػػيس بتحريػػر لصػػحيفة البيػػاف فػػي ركمػػا، كتبػػت عػػدة بػػرامج لهذاعػػة 

المسمكعة م,ؿ برنامج صباح الخير كأسعد الكقػات كمػف أىػـ مؤلفاتيػا "شػيء مػف الػدؼء" "رجػاؿ 

 كنساء".

 :السيدة مسعودة سعد الدغباجي -

أكؿ امػػرأة ليبيػػة تعمػػؿ كمصػػكرة صػػحفية مػػف خػػىؿ عمميػػا فػػي مجػػىت المػػرأة  ىػػي تعتبػػر 

كالبيػػت كالمػػؿ حيػػػث كانػػت تحمػػػؿ شػػيادة التقنيػػػة فػػي فػػف التصػػػكير ال,ابػػت رافقػػػت مجمتػػي البيػػػت 

ـ التػػػي كانػػػت بػػػدايتيا الحقيقيػػػة فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ 1969كالمػػػؿ فػػػي مسػػػيرتيا الصػػػحفية منػػػذ سػػػنة 

كطبػػع الصػػكر كالتػػي كانػػت حريصػػة كػػؿ الحػػرص أف تقػػـك بيػػا كتحديػػدان فػػي التصػػكير كالتحمػػيض 

 .(1)بنفسيا

ليبيا عمى اتساع رقعتيا قدمت رائدات مف نسائيا جيكدىف مف أجؿ نشر الكعي المجتمعػي 

لمنيػػكض بكهػػع المػػرأة الميبيػػة كتشػػجيعيا عمػػى اونخػػراط فػػي المشػػركع النيهػػكم فمػػف قػػادت شػػغؿ 

مدرسػػة الرشػػيدية الع,مانيػػة أكاخػػر القػػرف التاسػػع عشػػر محػػك الميػػة كتعمػػيـ الفتيػػات تخػػرجف مػػف ال

المػػػيىدم أك مػػػف عػػػدف مػػػف ميجػػػرىف إبػػػاف سػػػنكات اوحػػػتىؿ اويطػػػالي لمػػػبىد كأحػػػداث الحػػػربييف 

العالميتيف الكلى كال,انية م,اؿ السيدة زكية شعباف كالسيدة الرائدة حميدة العنيزم كجميمة الزمرلي 

ف كانػػت السػػيدة حميػػدة العنيػػزم مػػف أبػػرز مػػف اكتمػػؿ  كفتحيػػة عاشػػكر كصػػالحة ظػػافر كغيػػرىف كان

                                                 

 . 55، 53، ص2006، دار النخمة لمنشر، 1، طصحافة المرأة واألسرة في ليبياالدردير الشريؼ، ابديف ع (1)
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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 

كبتعدده كتنكعو فمف افتتاح مدرسة التعميـ البنات عػاـ أشغاليا المؤسسي كحراكيا السنكم التطكيع 

صػػػدار مجمػػػة رسػػػالة  1917 إلػػػى رعايتيػػػا لمبنػػػات اليتػػػاـ إلػػػى تأسػػػيس جمعيػػػة النيهػػػة النسػػػائية كان

حياء أكؿ  1960الجمعية كىي مف ساندت تأسيس النكاة الكلى لحركة المرشدات في ليبيا سنة  كان

النيهػػة ببنغػػازم، كمػػا شػػيدت بػػدايات النصػػؼ  كتأسػػيس جمعيػػة 1965اتحػػاد نسػػائي ليبػػي عػػاـ 

ال,ػػػاني مػػػف القػػػرف العشػػػريف نشػػػاطا صػػػحفيان كأدبيػػػان ببػػػركز مػػػف تعػػػديف مرحمػػػة التأسػػػيس التعميمػػػي 

كمشركع تجذيرم لغرس الرعي كمحرؾ مؤ,ر كمفصؿ لمتشػريعات القانكنيػة التػي تخصػيا كمكاطنػة 

مػا ىػك محػرؾ لممجتمػع ككػؿ، فمػف ليا مكانو كدكر اجتماعييف يتطمب حصكليا عمى حقكقيا إلػى 

 .(1)كتابة المقاؿ النقدية إلى الخاطرة كالقصة ,ـ الركاية

 :الصحافية سكينة إبراىيم سالم بن عامر -

 مشػارؾ بكميػة انعػىـ جامعػة بنغػازم/ قسػـ الصػحافة أسػتاذ 8/12/1960مكاليد بنغػازم: 

شػعبة  -ا فػي انعػىـكدبمػكـ دراسػات عميػ 1982شػعبة صػحافة:  -عمى ليسانس إعػىـ متحصمو

تخصػػص صػػحافة )صػػحافة الطفػػؿ كدكرىػػا فػػي تنميػػة  -كماجسػػتير فػػي انعػػىـ 1992صػػحافة: 

( جامعػػػة 1986-1973القػػيـ التربكيػػة لػػدل الطفػػػاؿ: دراسػػة تحميميػػة عمػػي مجمػػػة المػػؿ الميبيػػة: 

 .1994 -قسـ انعىـ -)قاريكنس(

بحػكث البيئيػة بجامعػة عػيف شػمس، كذلؾ دكتكراه في انعىـ البيئي مف معيد الدراسات كال

كبعػػػض كسػػػائط ال,قافػػػة فػػػي تنميػػػة المعرفػػػة  النشػػػطةفاعميػػػة اسػػػتخداـ ) م بعنػػػكاف2006 -القػػػاىرة

                                                 

مقتطفػػات منشػػكرة مػػف كتػػاب نسػػاء فػػي العزلػػة تػػـ نشػػرىا مػػف قبػػؿ مركػػز دراسػػات الجنػػكب الميبػػي لهعىميػػة  (1)
 south.hy/rcمكقع المركز اولكتركني  2015/ 14/6كالباح,ة فاطمة غندكر بتاريخ 
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الك,يػر  اسػي بميبيػا( كمػا عممػت كصػحافية فػيكالسمكؾ البيئي لدل الطفاؿ في مرحمة التعمػيـ الس

 .(1992 -1982العربية ) صحفية بمجمة ال,قافة أبرزىامف المؤسسات الصحافية الميبية مف 

كاتبػػػة كمحػػػررة فػػػي الصػػػحؼ كالمجػػػىت ك  (2010 -2009كرئػػػيس تحريػػػر مجمػػػة البيػػػت )

( ككاتبػػػػة كمحػػػػررة فػػػػي مجػػػػىت 2011 -1992الميبيػػػػة الصػػػػادرة عػػػػف الييػػػػأة العامػػػػة لمصػػػػحافة )

 إلى -2003)خطكة( ك)الطفكلة كالتنمية( الصادرة عف المجمس العربي لمطفكلة كالتنمية بالقاىرة )

 .تاريخو(

م لعربػػي لمطفكلػػة كالتنميػػة بالقػػاىرةكمستشػػار عػػامي بمجمػػة )خطػػكة( الصػػادرة عػػف المجمػػس ا

 -2003ككاتبة كمحررة في مجمة الكشاؼ العربي الصادرة عف المنظمة الكشفية العربية بالقاىرة )

 .إلى تاريخو(

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

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

كتابػػة سمسػػمة دراسػػات حػػكؿ التػػراث العربػػي تحػػت عنػػكاف )لقػػاءات مػػف الماهػػي( نشػػرت فػػي  -

  .1992-1982مجمة ال,قافة العربية )

تحريػػر صػػػفحة أسػػبكعية لمطفػػػاؿ بعنػػكاف )ممتقػػػى الطفػػؿ العربػػػي( بصػػحيفة أخبػػػار المدينػػػة  -

 .(1994 -1988بار بنغازم اآلف( ))أخ

تحريػػػػػر صػػػػػفحة أسػػػػػبكعية متخصصػػػػػة فػػػػػي الفنػػػػػكف الكشػػػػػفية لمطفػػػػػاؿ بصػػػػػحيفة الكشػػػػػافة  -

 (.1995 -1984كالمرشدات بعنكاف )أشباؿ كزىرات( )

 .(2011-1998بصكت ىادم( بصحيفة الجماىيرية )) بعنكاف تكتابة عمكد أسبكعي ,اب -

خصػػػص فػػػي ال,قافػػػة البيئيػػػة بعنػػػكاف )ربيػػػع كتابػػػة عمػػػكد أسػػػبكعي ,ابػػػت بصػػػحيفة قكرينػػػا مت -

 .(2011 -2006أكطاف( )
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 .(1998 -1982) صص كمسمسىت لمطفاؿ بمجمة المؿكتابة مجمكعة ق -

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

تنميػػػة المجتمػػػع كالقيػػػادة نشػػػرت ت متخصصػػػة فػػػي التكعيػػػة البيئيػػػة، ك كتابػػػة مجمكعػػػة مقػػػاو -

 .تاريخو إلى 2003القاىرة منذ  –المنظمة الكشفية العربية  همف منشكرات

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

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

جمػة الطفكلػة كالتنميػة كم كتابة سمسمة دراسات تربكية حكؿ ,قافة الطفؿ نشرت بمجمة خطػكة -

  .إلى تاريخو( 2003لمطفكلة كالتنمية بالقاىرة )مجمس العربي التابعة لم

  :زينب شاىين الصحافية -

كعممػػت محػػررة فػػي  ـ.84 /83يكنس قسػػـ انعػػىـ شػػعبة صػػحافة تخرجػػت فػػي جامعػػة قػػار 

كمػػدير  .لبيػػتكمحػػرره صػػحافية فػػي مجمػػة ا مجمػػة ال,قافػػة العربيػػة كمشػػرفة عمػػى بػػاب القػػراء فييػػا.

نشػػػػػرت عشػػػػػرات ك  مكتػػػػػب صػػػػػحيفة الجماىيريػػػػػة كمحػػػػػررة لصػػػػػفحة أسػػػػػبكعية "قهػػػػػايا اجتماعيػػػػػة"

شاركت عهكا في عديد المجاف كحهرت عديد المػؤتمرات ك  اوستطىعات كالحكارات كالتحقيقات.

مػف مؤسسػي صػحيفة أخبػار بنغػازم كعممػت كعهػك المانػة العامػة لرابطػة ك  في الػداخؿ كالخػارج.

نائب فػرع ك  .2013حتى  2005ـ. كنائب نقيب الصحفييف 2004 حتى 96مف عاـ الصحفييف 

عهػك لجنػة ك  .المكتػب الػدائـ ككػذلؾ عهػك اتحػاد الصػحفييف العػرب. المؤسسة العامػة لمصػحافة.

عهك اتحاد صػحفيي البحػر ك  .كعهك اتحاد الصحفييف الدكلي الحريات اتحاد الصحفييف العرب.

 .ياإصدارات أىـالمتكسط كمف 

 .الن,ى نا إذاعة بنغازم المحميةم طمي دمىى -
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 :الصحافية أسماء موسى صيد -

 جامعػػػػػة قػػػػػاريكنس – ليسػػػػػانس آداب بنغػػػػػازم -1977يكنيػػػػػك  22: تػػػػػاريخ كمحػػػػػؿ المػػػػػيىد

الصػػػحفي فػػػي عػػػدد مػػػف العمػػػؿ فػػػي المجػػػاؿ  (ـ2002)شػػػعبة صػػػحافة  - قسػػػـ انعػػػىـ بنغػػػازم""

 2018حتػى اآلف ـ( ك 2006ية منذ العاـ )كبعض الصحؼ اولكتركن الميبية، المجىت كالصحؼ

حفية فػي العمؿ في قسػـ التحقيقػات الصػك  (2006في صحيفة قكرينا مف ) عممت كمنسقة التحرير

المؤسسػػػػة العامػػػػة فػػػػي ك  صػػػػحيفة قكرينػػػػا –حػػػػررة صػػػػفحة البيئػػػػة مك  (2006صػػػػحيفة قكرينػػػػا منػػػػذ )

 (.2010) البيت، الجماىيرية، الشمس، العمؿ في مجمةك  (2010) لمصحافة مف

المجمػػس الػػكطني  -العمػػؿ فػػي مرصػػد انعػػىـ الميبػػيك  (2012)كالعمػؿ فػػي صػػحيفة برنيػػؽ 

العمػػؿ فػػي مجمػػة رؤل ك  الػػكطف" أ,نػػاء فتػػرة ال,ػػكرة "ليبيػػا مػػديرة تحريػػر صػػحيفةك  (2011) اونتقػػالي

 17ؿ الفتػػرة مػا قبػػؿ العمػػؿ كمراسػمة صػػحفية مػع مكقػع المنػػارة خػىك  (، كلغايػة اآلف2013) ,قافيػة

 .2011يرفبرا

  :الصحافية مني خميفة الفالح -

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

 ـ.2012مف الكاديمية الميبية 

 قسػػػـ انعػػػىـ / صػػػحافة/ جامعػػػة بنغػػػازم )قػػػاريكنس سػػػابقا( ليسػػػانس كميػػػة اآلداب كالتربيػػػة

 ـ.1997

 ي في التعميـ. العمؿ الرسمي معممة نشاط طىب -

 ./ قسـ المرجة بنغازم/ كمية انعىـ بنغازم كمتعاكنة في جامع أستاذة -

 . كالتي لـ تستمر إو بهعة أشير 2011 ة فيالعمؿ انعىمي عممت في: صحيفة الحيا -
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 .2014: 2012صحيفة برنيؽ ما بيف  -

 .2014صحيفة المجمس في  -

 .الخباراوستطىعات ك  ف الصحفية اآلتية:عممت عمى الفنك  -

محػػدكدة فػػي صػػحيفة برنيػػؽ  مسػػؤكلة الصػػفحة الخيػػرة كالصػػفحة اوقتصػػادية لفتػػرةمراسػػمة ك  -

 .الرسمية

 .ـ خاص بقراءة الشعر كاوستماع لواىتما .القراءة كجمع الكتب: اليكايات -

 .2012حفية مف معيد الحرب كالسىـ : الميارات الصالدكرات في -

 .2012ة البشرية التفكير انبداعي في التنمي -

 .2014تمفزيكنية في إذاعة المنارة الدكرة في الميارات انذاعية ك  -

 كرشة عمؿ في إدارة الحمىت انعىمية. -

  .النشاطات في الجمعيات الىمية -

 .ة رسالتي الخيرية لرعاية اليتاـمتعاكنة سابقان مع مؤسس -

 معوقات األداء الميني لمصحفيات:  3.3

 األداء الميني: -

التػػي يقػػـك بيػػا الفػػراد داخػػؿ المينػػة كالتػػي تتهػػمف تحديػػد ىيكػػؿ معرفػػي يحػػدد ىػػك العمميػػة 

مجاؿ الخبرة المينية كزيادة اليكية الجماعية، كصياغة رمكز تىئـ السمكؾ الميني كتطكر اولتزاـ 

  .(1) بقكاعد المينة داخؿ المؤسسات انعىمية
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  المعوقات المينية والمعوقات غير المينية: -

لمينية ىي مجمكعة مػف المتغيػرات داخػؿ بيئػة العمػؿ الصػحفي التػي تػؤ,ر عمػى المعكقات ا

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 

 .(1)غطية الصحفية م,ؿ النظاـ السياسي كقيـ المجتمع ك,قافتوالصحفي التي تؤ,ر عمى الت

 كيف يحدث األداء بصفو عامة: -

يحػػػدث الداء نتيجػػػة تفاعػػػؿ عنصػػػريف ىػػػاميف كىمػػػا القػػػدرة عمػػػى الداء كالرغبػػػة فػػػي الداء 

حيػػث أف القػػدرة عمػػى الداء تتم,ػػؿ فػػي إمكانيػػات الفػػرد فػػي القيػػاـ بعمػػؿ مػػا كىػػي تكتسػػب بػػالتعميـ 

كالخبرة العممية بانهافة إلى اوستعداد الشخصي التي يمنحيا التعميـ كالتدريب كبالتػالي  كالتدريب

الميػارة × فالقدرة ىػي المحصػمة لعنصػريف أساسػيف ىمػا المعرفػة كالميػارة أم أف القػدرة ة المعرفػة 

اء فالمعرفة ىي حصيمة المعمكمات التي تكجد عند الفرد تجػاه بشػيء معػيف، كػذلؾ الرغبػة فػي الد

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.  -

       كتشمؿ التقدـ التكنكلػكجي ء الميني لمقائيـ باوتصاؿ عكامؿ فنيةالعكامؿ المؤ,رة عمى الدا

كتشػػمؿ القػػدرة عمػػى عكامػػؿ إنسػػانية الييكػػؿ التنظيمػػي كطػػرؽ كأسػػاليب العمػػؿم ك  -المػػكاد الخػػاـ  -

 الداء الفعمي لمعمؿ كتحدد اآلتي:
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كالرغبػػػة فػػػي  المعرفػػػة، التعمػػػيـ، الخبػػػرة، بانهػػػافة إلػػػى التػػػدريب كالميػػػارة كالقػػػدرة الشخصػػػية -

 .(1)العمؿ

  المرأة ومينة الصحافة:  3.4

تختمػػػؼ مينػػػة الصػػػحافة عػػػف غيرىػػػا مػػػف الميػػػف الخػػػرل كيػػػأتي ىػػػذا الخػػػىؼ مػػػف طبيعػػػة 

الكظػػائؼ التػػي تقػػـك بيػػا الصػػحافة فػػي المجتمعػػات فيػػي إلػػى جانػػب كسػػائؿ انعػػىـ الخػػرل تعمػػـ 

ه المجريػػات تػػارة كشػػارحة ليػػا تػػارة أفػػراد المجتمػػع كتخبػػرىـ بػػأىـ مػػا يجػػرم فػػي مجػػتمعيـ محممػػة ىػػذ

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.

عاممػة بصػفة عامػة كالصػحفية بصػفة خاصػة أنيػا مف أك,ػر الصػعكبات التػي تكاجػو المػرأة ال

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 

اج إلػػػى كقػػػت كجيػػػد كتخطػػػيط سػػػميـ كالتعامػػػؿ بعقىنيػػػة مػػػف اوسػػػتمرار فػػػي العطػػػاء كػػػؿ ذلػػػؾ يحتػػػ

كميارة، كذلؾ مف التحديات التػي تكاجييػا المػرأة تحػديات اجتماعيػة ك,قافيػة تعػزم إلػى المكرك,ػات 

التاريخيػػة التػػي تكػػرس فكػػرة الػػنقص الن,ػػكم كدكنيػػة المػػرأة كو تػػزاؿ ىػػذه المكرك,ػػات تػػؤ,ر بصػػكرة 

مرأة تحاكؿ أف تتخذ قرارات ذاتية تتعمؽ بالكسائؿ الممكنػة أم أف ال عمنية كخفية عمى المجتمعاتم

لتحقيؽ أىدافيا كىػي أف تقػكـ بعمميػا الخػارجي كعمميػا فػي المنػزؿ دكف كجػكد معكقػات أك عقبػات 

أماميػػا كو يحػػدث الصػػراع بػػيف أدكارىػػا التػػي تقػػـك بيػػا كيقيػػد دكرىػػا القيػػر المكجػػو إلييػػا مػػف قبػػؿ 

                                                 

دراسػة حالػة ال,انكيػة امزيػؿ  - محددات الرضا الوظيفي وأثرىا عمى الموظفين في المؤسسـةسامي خركيش،  (1)
 .46، 42م ص 2008أحمد في الجزائر، رسالة ماجستير منشكرة، 
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ظيمية مف قبػؿ عمميػا الػذم و يحقػؽ ليػا اوسػتقرار النفسػي بسػبب المجتمع كاليسرة كالكهاع التن

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 

عف عممية   .(1)التنشئة اوجتماعية كالتعميـالدكر ناتجا ن

 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 

ر اوجتماعيػػة السػػاليب السػػمككية المختمفػػة المتداكلػػة كالمقبكلػػة يكػػكف سػػمككو عميػػو. كتحػػدد المعػػايي

بػػػيف أفػػػراد الجماعػػػة كالتػػػي تيسػػػر لمفػػػراد تعػػػامميـ بعهػػػيـ مػػػع بعػػػض، أم التػػػي تسػػػيؿ التفاعػػػؿ 

اوجتماعي، كيتسع مفيػكـ المعػايير ليشػمؿ جميػع اوتجاىػات كالقػيـ كالعػادات التػي تنتشػر كيطمػؽ 

اوجتماعية ما ىك "صكاب" كما ىك "خطأ" كما ىك "جػائز" كمػا ىػك عمييا ال,قافة. كتحدد المعايير 

"غيػػػر جػػػائز"، كباختصػػػار تحػػػدد كػػػؿ مػػػا يجػػػب أف يكػػػكف كمػػػا يجػػػب أوى يكػػػكف فػػػي سػػػمكؾ أفػػػراد 

الجماعػػػػة. كتحػػػػدد الدكار اوجتماعيػػػػة كتػػػػنظـ سػػػػمكؾ أفػػػػراد الجماعػػػػة فػػػػي المكاقػػػػؼ اوجتماعيػػػػة، 

 .(2)ا كيتشربيا مف خىؿ التنشئة اوجتماعيةكيكتسب الفرد المعايير اوجتماعية كيتعممي

 القيم: -

إف القػػيـ ىػػي "تصػػػكرات لمتفهػػيؿ كىػػي جػػػزء مػػف ال,قافػػػة"، كالقػػيـ تتم,ػػؿ فػػػي مجمكعػػة مػػػف 

أك  بما ىك حسف كقبيح، كبما ىك مرغكبالمعتقدات الشائعة بيف أعهاء المجتمع الكاحد كخاصة 

ف أحكامػان تقكيميػة )إيجابيػة أك سػمبية غير مرغكب، كبمعنى آخر ىي عبارة عف نظاـ معقد يتهػم

                                                 

 .54صسامي خركيشم المرجع السابؽ،   (1)
 .142-141ىػ(، ص ص1399، )جدة: دار المجمع العممي، أسس عمم النفس االجتماعيمختار حمزة،   (2)
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تبدأ مف القبكؿ إلى الرفض( ذات طابع فكرم كمزاجػي نحػك الشػياء كمكهػكعات الحيػاة المختمفػة 

بؿ نحك الشػخاص. كتعكػس القػيـ أىػدافنا كاىتماماتنػا كحاجتنػا كالنظػاـ اوجتمػاعي كال,قػافي الػذم 

 .(1)مميةتنشا فيو، لما تتهمنو مف نكاحي دينية كاقتصادية كع

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، 

ؿ كإطار مرجعي مشترؾ في مكاقؼ متعددة، بحيث تك,ؽ بيف اوتجاىات المختمفػة فػي نظػاـ كتعم

 .(2)متكامؿ

كىناؾ الك,ير مف الصعكبات كالتحديات التي تكاجػو المػرأة العاممػة بصػفة عامػة ممػا ييعيقيػا 

 عف مكاصمة سيرىا الكظيفي كىي كالتالي:

لعائمية التػي تحػد مػف مسػاىمتيا فػي العمػؿ، : المرأة تكاجو العديد مف القيكد االقيود األسرية .1

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.

: فرص العمؿ المتاحػة فػي المػرأة فػي مجتمعنػا نجػدىا تنحصػر أمػا فػي قمة الفرص المتاحة .2

ميميػػػػػػة كمػػػػػػديرة أك مشػػػػػػرفة أك معممػػػػػػة كغيرىػػػػػػا، أك فػػػػػػي المجػػػػػػاوت الطبيػػػػػػة المجػػػػػػاوت التع

كاوجتماعيػػة، أك بعػػض العمػػاؿ انداريػػة، كتعتبػػر القطاعػػات الحككميػػة المكظػػؼ الػػرئيس 

 لممرأة.

                                                 

، )القاىرة: الجيػاز المركػزم 2، طعمم النفس االجتماعي: دراسات مصرية وعالميةمحمكد السيد أبك النيؿ،   (1)
 .144ـ(، ص1978لمكتب الجامعية كالمدرسية، 

 .155حمزة، مرجع سابؽ، ص  (2)
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: تتعػرض العاممػة التػي تعمػؿ فػي مكػاف كاحػد مػع الرجػاؿ إلػى نظػػرة الخـوف مـن اإلشـاعات .3

 لغير مقبكلة كالغير مناسبة ليا في المجتمع.دكنية، حيث يعتبر عمميا مف العماؿ ا

و يتػػكفر فػػي القطاعػػات التػػي تعمػػؿ فييػػا  -غالبػػان -: نــدرة مراكــز الرعايــة ألطفــال العــامالت .4

المرأة دكر حهانة لمعناية بأطفاليا أ,ناء عمميا، كأف كجدت و تككف عمى مستكل عاؿ مف 

 ناف عمى أطفاليا أ,ناء عمميا.التنظيـ كالمسئكلية بحيث تيمكف الـ العاممة مف اوطمئ

 : عدد كبير مف السر و تحبذ استقداـ السائقيف.صعوبة توفر المواصالت .5

ــين العمــل والمنــزل .6 : يعيػػد مػػف أك,ػػر الصػػعكبات كالمشػػكىت التػػي تكاجييػػا المػػرأة التــوازن ب

العاممػة، فيػػي تقػػـك بالعديػػد مػػف الدكار كيجػػب عمييػا التكفيػػؽ بينيػػا كىػػي تتم,ػػؿ فػػي: دكرىػػا 

المينػػي، كدكرىػػا فػػي المنػػزؿ كزكجػػة فعمييػػا التكاصػػؿ مػػع زكجيػػا، كدكرىػػا أيهػػان كػػأـ فعمييػػا 

كاجبات تجاه أطفاليػا، بانهػافة إلػى قياميػا بالعمػاؿ المنزليػة، كلكػي تحقػؽ المػرأة العاممػة 

 .(1)التكازف بيف المنزؿ كالعمؿ فعمييا التخطيط السميـ لذلؾ كالتعامؿ بعقىنية كميارة

مػػا سػػبؽ ذكػػره يمكننػػا أف نسػػتعرض ابػػرز المعكقػػات اوجتماعيػػة كالمينيػػة التػػي  كبنػػاء عمػػى

 تؤ,ر عمى الداء الميني لمصحفيات. 

 :المعوقات االجتماعية أواًل:

يمكف القكؿ أف دخكؿ المرأة ميداف الصحافة لـ يكػف بػالمر السػيؿ إذ كانػت تيػاب التعبيػر 

يػػد التػػي كانػػت تقيػػدىا إهػػافة إلػػى أف المجتمػػع لػػـ عػػف مشػػاعرىا كأفكارىػػا خكفػػان مػػف العػػادات كالتقال

يكػػف مييئػػان لتقبػػؿ المػػرأة الصػػحفية، كعمكمػػان فػػإف رحمػػة المػػرأة العربيػػة بصػػفة عامػػة مػػع الصػػحافة 

تجمػػت فػػي العديػػد مػػف المحطػػات كالمظػػاىر مػػف أىميػػا احتػػراؼ العمػػؿ الصػػحفي حيػػث ارتفػػع عػػدد 
                                                 

ــل العمــل اإلذاعــيأنهػػر إلػػى حفصػػة طيبػػاكم،   (1) المحمػػي، رسػػالة ماجسػػتير،  دور المــرأة الصــحفية فــي تفعي
الضــغوط المينيــة واإلداريــة لمقــائم كسػػعيد محمػػد السػػيد،  48، 46، ص 2013جامعػػة قاصػػدم مربػػاح، كرقمػػة، 

 .28، ص1989الكؿ، العدد بحث منشكر في المجمة العممية، كية انعىـ، جامعية القاىرة،  باالتصال،
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ئي فػػي العمػػكـ عممػػان بأنػػو مػػف غيػػر الممكػػف الصػػحفيات بػػالتزامف مػػع ارتفػػاع نسػػبة قػػكة العمػػؿ النسػػا

فصػػؿ مفيػػـك المػػرأة العاممػػة عػػف المػػكر الخػػرل مػػف بينيػػا العكامػػؿ التعميميػػة كالسياسػػية كالدينيػػة 

كال,قافيػػة، مػػػع بدايػػػة التسػػػعينيات مػػػف القػػػرف العشػػػريف كمػػػع دخػػػكؿ التطػػػكر التقنػػػي كالعكلمػػػة بػػػرزت 

فيان كلكنو كمي فقط بمعني أف العػامىت فػي الصحفيات كقكة إعىمية عكست حهكران أن,كيان صحا

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 

المػػرأة بطبيعتيػػا تخهػػع لمختمػػؼ التقاليػػد أنيػػا لػػـ تكاجػػو صػػعكبات كعكائػػؽ فػػي ىػػذا الميػػداف لف 

 .(1)كالعراؼ اوجتماعية التي تحد في معظـ الحياف مف مزاكلتيا ليذه المينة

كمػػػف أىػػػـ الصػػػعكبات التػػػي تتعػػػرض ليػػػا الصػػػحفيات ىػػػي العػػػادات كالتقاليػػػد اوجتماعيػػػة  

المػػرأة إلػػى المكرك,ػػة السػػائدة فػػي معظػػـ المجتمعػػات العربيػػة بصػػفة عامػػة التػػي تحػػكؿ دكف خػػركج 

العمػػؿ كالتػػي تعتبػػر أف المػػرأة 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 

الصػحفي كعنػدما تتحػدث عػف الذم بدكره يم,ؿ عائقان حقيقان أماـ مساىمة المرأة فػي الداء المينػي 

العرقمػػػة فػػػي تطػػػكر العمػػػؿ كالمينػػػة الصػػػحفية خاصػػػة فك,يػػػر مػػػف الصػػػحفيات يطػػػالبف المؤسسػػػات 

الصػػحفية بعػػدـ القيػػاـ بتغطيػػات فػػي سػػاعات متػػأخرة مػػف الميػػؿ كأيهػػان عػػدـ العمػػؿ فػػي أيػػاـ العطػػؿ 

لمكصػكؿ إلػى كالمناسبات ككذلؾ مما يعيؽ الصحفيات عف تأدية العمؿ الصحفي ىك قمة الكسػائؿ 

مصػػػدر الخبػػػر، كلكػػػف بػػػالرغـ مػػػف مختمػػػؼ الصػػػعكبات كالمعيقػػػات التػػػي تعرقػػػؿ المػػػرأة بكجػػػو عػػػاـ 
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كالصػػػحفية بكجػػػو خػػػاص تحػػػاكؿ المػػػرأة أف تتحػػػدم كػػػؿ المعيقػػػات ن,بػػػات كجكدىػػػا كمكانتيػػػا عمػػػى 

  .(1)مختمؼ الصعدة

ؿ فػػي مجػػاؿ تكاجػػو المػػرأة العربيػػة بشػػكؿ عػػاـ مػػف المعكقػػات التػػي تحػػكؿ دكف أدائيػػا الم,ػػ

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 كبيػػرة مػػف الفنيػػيف أغمػػبيـ مػػف الرجػػاؿ، كمػػا أف طبيعػػة المكاقػػؼ اوجتماعيػػة فػػي العديػػد مػػف 

مجتمعات المحمية فػي الػدكؿ العربيػة تػرفض بشػكؿ هػمني أك صػريح تمػؾ الظػركؼ اوجتماعيػة ال

المحيطة بالعمؿ مما يربؾ انعىميات كيؤ,ر عمػى عىقػاتيف السػرية كأدائيػف بشػكؿ عػاـ، إذ أف 

مينػػػة الصػػػحافة كمتاعبيػػػا المعركفػػػة فػػػي حػػػاؿ كػػػكف المػػػرأة محػػػررة أك مخرجػػػة صػػػحفية أك رئيسػػػة 

ؿ لػـ يعتػد عمييػا المجتمػع فػي معظػـ منظكماتػو كفئاتػو اوجتماعيػة، فػدخكؿ المػرأة تحرير مػف العمػ

فػػي ىػػذا الفهػػاء انعىمػػي كتحديػػدان الصػػحافة مػػر بالعديػػد مػػف المراحػػؿ فقػػد كاجيػػت الك,يػػر مػػف 

التحػػػديات اوجتماعيػػػة أكو ,ػػػـ المينيػػػة مػػػركران بعػػػدد مػػػف المعكقػػػات التػػػي بالتأكيػػػد ليػػػا تػػػأ,ير عمػػػى 

، فػالمرأة المكظفػة مػف الممكػف أف تكاجػو مشػاؽ كمتاعػب خػىؿ عمميػا اليػكمي، إو ممارسة المينػة

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 

متخصصػكف أف العػادات كالتقاليػد كنظػرة المجتمػع تقػؼ كراء عػزكؼ المػرأة عػف  المينة حيث يػرل

ممارسػػة مينػػة الصػػحافة فبػػالرغـ ممػػا يشػػيده المجتمػػع مػػف انفتػػاح كتطػػكر إو أف نظػػرة عػػدـ الرهػػا 

إلى المرأة العاممة في المجاؿ الصحفي انعىمي و زالت تسيطر عمى عقكؿ الك,ير الحػاؿ يصػؿ 
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كاج مػػف الفتػػاة التػػي تعمػػؿ فػػي المجػػاؿ انعىمػػي فػػنحف نعػػيش فػػي مجتمػػع إلػػى اومتنػػاع عػػف الػػز 

  .(1)شرقي تعـ فيو ال,قافة الذككرية التي ترل أف الصحافة كانعىـ مينة رجالية و تميؽ بالمرأة

 :المعوقات المينية ثانيًا:

و زالػػػت المػػػرأة العاممػػػة فػػػي مجػػػاؿ انعػػػىـ بصػػػفة عامػػػة كالصػػػحافة بصػػػفة خاصػػػة تكاجػػػو 

ك,يػػر مػػف المصػػاعب منيػػا معارهػػة قسػػـ كبيػػر مػػف الرجػػاؿ عمميػػا الػػذم يتطمػػب إجػػراء مقػػابىت ال

كاتصػػاوت ىاتفيػػة مػػع رجػػاؿ، فمػػع كػػؿ النجاحػػات التػػي تحققيػػا المػػرأة فػػي مجػػاؿ الصػػحافة مازالػػت 

المراكز القيادية بعيدة عنيػا رغػـ أنيػا تسػعى إلييػا ففػي دراسػة مسػحية حػكؿ كاقػع المػرأة الصػحافية 

% ا,نػاف 2ردف تبيف أف نسبة انعىميات في مجمس النقابة كالمراكز القيادية و تبمث سػكل في ال

فػػي المائػػة كتعمػػؽ الباح,ػػة ليػػذه الدراسػػة أف فرصػػة الصػػحافية فػػي الحصػػكؿ عمػػى منصػػب داخػػؿ 

المؤسسة انعىمية هئيمة جدان مقارنة بزميميا الصحفي كذلؾ و يرجع إلى أسباب تتعمؽ بالكفاءة 

نما  إلى طبيعة العمؿ التي تفرض التكاجد في الصحيفة في أم كقت كحتى ساعات متأخرة ليىن، كان

كػػذلؾ أف المجتمػػع لػػـ يصػػؿ إلػػى قناعػػة تغييػػر الدكار كتقسػػيميا بػػيف المػػرأة كالرجػػؿ داخػػؿ السػػرة 

فيكػػػكف الجمػػػع بػػػيف المنصػػػب كالمسػػػؤكلية المنزليػػػة تفػػػكؽ طاقتيػػػا كتعيقيػػػا عػػػف التفػػػرع لمسػػػؤكليات 

كما أنو و يجب النظر إلى مسألة كجكد المرأة في انعىـ الصحفي خاصة مػف الناحيػة المنصب 

ذا كانػػت لممػػرأة مشػػاركة فعميػػة فػػي  الكميػػة فقػػط بػػؿ ىنػػاؾ هػػركرة لمبحػػث فػػي نكعيػػة ىػػذا الكجػػكد كان

دارة التحرير م,ىن في ظؿ  العمؿ الصحفي كاعتىء مناصب قيادية في الصحؼ كرئاسة التحرير كان

 .(2)السائدة عف عمؿ المرأة في مجاؿ الصحافةالمعتقدات 

                                                 

، كرقػة عمػؿ مقدمػة لمركػز انعىميػات العربيػات بعنػكاف رئيسـة مركـز اإلعالميـات العربيـاتمحاسف انماـ،   (1)
 .4، ص2005، المغربالكهع انعىمي كالقانكني لممرأة العربية كالنكع اوجتماعي، الرابط 

 .6محاسف انماـ، المرجع السابؽ، ص (2)
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إدماج المػرأة فػي التعمػيـ كالتػدريب المينػي كالتقنػي يعطييػا الحػؽ فػي اختيػار أدكارىػا كالتنػكع 

سػياميا فػي سػكؽ العمػؿ بػؿ إف ىػذا اندمػاج سػكؼ  في الدكار كما يسيـ في تمكينيا اقتصػاديان كان

ديػػة المناطػػة بيػػا كالكاقػػع أف انحصػػاءات المتػػكافرة يسػػاعدىا عمػػى تجػػاكز الدكار أك المناشػػط التقمي

% لمػذككر 66.1% إنػاث مقابػؿ 33.9تشير إلى تكاجد انناث في التعميـ الفنػي كالمينػي كبنسػبة 

عػػداد  1996/ 1995عػػاـ  كلكػػف بالتػػدقيؽ فػػي ىػػذه النسػػب كجػػد أف التعمػػيـ التجػػارم كالصػػحي كان

المجػاوت ذات الخبػػرة الفنيػػة كالتقنيػة فيػػك تكاجػػد المعممػات يتػػأ,ر بالنسػبة العاليػػة أمػػا تكاجػدىف فػػي 

 .(1)محدكد لمغاية إف لـ يكف معدكمان في بعض المناطؽ

كدخمت المرأة عالـ انعىـ كالصػحافة منػذ عقػكد كتعػددت أدكارىػا فيػو كلف الصػحافة تم,ػؿ 

حداث بؿ السمطة الرابعة كلنيا يجب أف تمعب دكرىا الفعمي ليس فقط في نقؿ الخبار كتغطية ال

في تكجيو كقكلبت الكعي العاـ كفي رسـ السياسات الكبرل لمدكؿ ارتأت المرأة الصحفية أف تكسػع 

دائػػػػرة تخصصػػػػيا كو تتكقػػػػؼ عنػػػػد اوختصاصػػػػات التػػػػي تحصػػػػرىا فييػػػػا المجتمعػػػػات كالمؤسسػػػػات 

انعىميػػػػة التػػػػي تحػػػػتـ عمييػػػػا العمػػػػؿ فػػػػي مجػػػػاوت المكهػػػػة كالتجميػػػػؿ كالترفيػػػػو كأخبػػػػار النجػػػػـك 

كاهػػيع اوجتماعيػػة، شػػيئان فشػػيئان تكجيػػت الصػػػحفيات لمعمػػؿ فػػي مجػػاوت كانػػت تحسػػب مػػػف كالم

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 

سمائيف كبصماتيف فػي ىػذه التخصصػات انعىميػة كرغػـ أف أعػداد الصػحفيات فػي الصحفيات أ

                                                 

 .159، ص2001، الردف، عماف، 1، دار أسامة لمنشر، طاإلعالم وقضايا المرأةزينب منصكر حبيب،  (1)
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دارة المؤسسػػات الصػػحفية خاصػػة فػػي العػػالـ العربػػي قميمػػة إو أف المػػرأة الصػػحفية تكاصػػؿ  رئاسػػة كان

 .(1)الكفاح

كالمػػرأة الصػػحفية تأمػػؿ أف تعامػػؿ عمػػى حػػد سػػكاء مػػع زميميػػا الصػػحفي كتخػػاطر لجػػؿ ذلػػؾ 

يػػا قػػادرة عمػػى القيػػاـ بػػأخطر الميػػاـ الصػػحفية فػػي بػػؤر التػػكتر كرغػػـ ذلػػؾ وزالػػت بحياتيػػا لت,بػػت أن

المجتمعات العربية إلى اليػكـ تػنقص مػف قػدرات ككفػاءة المػرأة فػي ميػداف الصػحافة كترمقيػا بنظػرة 

اسػػػػتيانة إو أف الصػػػػحفيات كاصػػػػمف انقبػػػػاؿ عمػػػػى العمػػػػؿ فػػػػي ىػػػػذا المجػػػػاؿ كعمػػػػى دراسػػػػة كنيػػػػؿ 

بػػؿ كيقػػدمف أك,ػػر نحػػك التغطيػػة الصػػحفية الميدانيػػة التػػي تحػػررىف مػػف قيػػكد الشػػيادات العميػػا فيػػو 

كركتيف العمػؿ المكتبػي كأيهػان اقػتحمف المػاكف السػاخنة التػي تشػيد حركبػان كنزاعػات مسػمحة بكػؿ 

شػػجاعة كجػػرأة، كسػػجمت الصػػحفيات المراسػػىت حهػػكران وفتػػان فػػي الػػدكؿ التػػي تشػػيد اهػػطرابات 

ف كالعراؽ كسكريا كليبيا كاليمف ككاف لتطكر الحداث كزيادة التكتر في أمنية أك حركبان م,ؿ فمسطي

العػػالـ العربػػي الػػدكر الساسػػي ونتقػػاؿ الصػػحفية مػػف اوسػػتكديكىات كالمكاتػػب إلػػى أرض الصػػراع 

كتزايد أعداد الصػحفيات المراسػىت كذلػؾ حسػب منظمػة مراسػمكف بػى حػدد التػي أطمقػت فػي أخػر 

ريرىا السنكم أف منطقة الشرؽ الكسط مف أك,ر المناطؽ خطكرة فػي في تق 2015تقرير ليا عاـ 

العػػالـ بالنسػػبة لعمػػؿ الصػػحفيات كانعىميػػات لمػػا تشػػيده المنطقػػة مػػف صػػراعات سياسػػية عنيفػػة 

صػػحفيان  66بالعػػالـ السػػكد عمػػى الصػػحافة حيػػث قتػػؿ أك,ػػر مػػف  2014ككصػػفت المنظمػػة عػػاـ 

اف دفعت الصحفية "مى شدياؽ" ,منػان غاليػان كمفيػا صحفيان كصحفية كفي لبن 119كاختطؼ حكالي 

جسػػدىا كمينتيػػا عنػػدما اسػػتيدفت سػػيارتيا بعبػػكة ناسػػفة فقػػدت عمػػى أ,رىػػا طرفييػػا اليسػػارييف كبعػػد 

                                                 

ىـــل تســـتيدف المـــرأة الصـــحفية فـــي سػػػماح بػػػف عبػػػادة، مقػػػاؿ منشػػػكر بصػػػحفية العػػػرب اولكتركنيػػػة لعنػػػكاف " (1)
، صػحيفة عربيػة 20، ص9981العػدد  2015/ 19/7، نشػرت فػي يـا أو مينتيـاب جنبيالمناطق الساخنة بسـب

 alarab-co0ukفي لندف  1977تأسست عاـ 
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يأسػػيا مػػف العػػىج اعتزلػػت مينػػة الصػػحافة كتم,ػػؿ "مػػى" نمكذجػػان لمصػػحفية التػػي تتعػػرض لمخطػػر 

 .(1)امةبسبب عمميا اوستقصائي ككشفيا لبعض الحقائؽ الي

فمينػػة الصػػحافة كانعػػىـ عمكمػػان حيػػث كجػػكد العديػػد مػػف القيػػكد المينيػػة التػػي تػػؤ,ر بصػػكرة 

سػػمبية عمػػى الداء المينػػي لمصػػػحفيات كالسياسػػات التحريريػػة تجػػاه قهػػػايا المػػرأة كتتعمػػؽ بسػػػيطرة 

الطػابع السػػمطكم الحػػادم الجانػػب عمػػى عىقػة القيػػادات الصػػحفية بػػالمحرريف كالمحػػررات كغيػػاب 

عنصػػػر المشػػػاركة كالتشػػػاكر، كو شػػػؾ أف ك,ػػػرة الهػػػغكط النفسػػػية المينيػػػة كعػػػدـ التشػػػجيع يصػػػيب 

جانػػػب البيئػػػة السػػػرية فالعمػػػؿ  ية ىػػػذا مػػػف جانػػػب بيئػػػة العمػػػؿ أـ مػػػفالصػػػحفيات بانحبػػػاط كالسػػػمب

الصػػحفي عمػػى الخػػص يتطمػػب قػػدران مػػف التفػػرغ كالحركػػة ممػػا يتعػػارض مػػع المسػػؤكليات السػػرية 

م يعتبػر الرجػؿ معفػي عنيػا تمامػان داخػؿ المنػزؿ أمػا مػف جانػب المجتمػع فػى تػزاؿ لمصحفيات كالذ

شػػػرائح اجتماعيػػػػة عديػػػدة تنظػػػػر إلػػػى مينػػػػة الصػػػػحافة لممػػػرأة غيػػػػر وئقػػػة ممػػػػا يخمػػػؽ صػػػػراع بػػػػيف 

 .(2)الصحفيات كمنظكمة القيـ اوجتماعية

نقػاش كالػدكرات كىنا تجدر انشارة إلى الحقائؽ التي أجمعت عمييا كؿ الدراسات كحمقػات ال

 250كشػػػارؾ فييػػػا مػػػا يقػػػارب  1994التدريبيػػػة التػػػي بػػػادرت بعقػػػدىا منظمػػػة اليكنسػػػكك منػػػذ عػػػاـ 

صػػػحفية مػػػف مصػػػر كالردف كالجزائػػػر كتػػػكنس كالمغػػػرب كالتػػػي كشػػػفت عػػػف العديػػػد مػػػف المعكقػػػات 

رم كالصعكبات التي تتعرض المسيرة المينية لمصحفيات العربيات كتعزم إلى المناخ ال,قافي الذكك 

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 

جػؿ المرأة الصحافية إذ يعتبركنيا أقؿ مف مستكل القدرات المينية مع زمىئيػف كلػذلؾ يفهػمكف الر 

                                                 

 .21سماح بف عبادة، المرجع السابؽ، ص (1)
 . 7، ص2008، دار العربي لمنشر، 1، صالصحفيات واإلعالميات العربياتعكاطؼ عبدالرحمف،  (2)
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لمدكرات التدريبية كلمسفر إلى الخارج كالمناصب القيادية كذلؾ كشفت الدراسػات عػف افتقػار معظػـ 

الصحفيات العربيات إلى الكعي ال,قافي كالمجتمعي بقهية المرأة كالدفاع عػف حقػكقيف المجتمعيػة 

 .(1)كالمينية
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 الفصل الرابع

 الدراسة الميدانية 

يتهػػمف الفصػػؿ الرابػػع الدراسػػة الميدانيػػة حيػػث تػػـ تقسػػيـ جػػداكؿ الدراسػػة لعػػدة محػػاكر عمػػى 

 :النحك التالي

  :المعوقات المينية وعالقتيا باألداء الميني لمصحفيات األول:المحور  

ت التحريريػػػة كطبيعػػػة العمػػػؿ كمصػػػادر المعمكمػػػات كالمعكقػػػات المينيػػػة مػػػف حيػػػث السياسػػػا

 .كتأ,ير المجاؿ الصحفي

 :الميني لمصحفيات األداءأثره عمى : طبيعة الصحفيات و المحور الثاني

  .مف حيث طبيعتيا كأكقات العمؿ كالبيئة اوجتماعية كالبيئة اوقتصادية كأخىقيات المينة

  :الميني لمصحفيات الميبيات باألداءوبيئة العمل وعالقتيا المعمومات  :المحور الثالث

يرىػا عمػى الداء كتأ, ي كبيئػة العمػؿ الماديػة كالصػحافيةمف حيث المعمكمات كالعمؿ الميػدان

 .الميني لمصحفيات
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 تحميل بيانات الدراسة:  1.4

  :ميبياتالمعوقات المينية وعالقتيا باألداء الميني لمصحفيات ال :األولالمحور 

 (9جدكؿ )
 السياسات التحريرية كتأ,يرىا عمى الداء الميني لمصحفيات الميبيات

 المعوقات
غير  البدائل

 المتوسط موافق محايد موافق
 الحسابي

را ح ن ال  فا
ر ا ي ع م ل  يا

 الوزن
 النسبي

 األىمية
 3 2 1 الدرجة

عدـ سماح سياسة 
التحرير بالنقد المباشر 
 لمحداث أك الشخاص

 70 31 18 كرارالت
2.4370 0.74377 0.812 2 

% 15.1% 26.1% 58.8% 

لسياسة الصحفية تأ,ير 
سمبي في تناكؿ كمعالجة 

 المكهكعات

 52 31 36 التكرار
2.1345 0.75295 0.711 4 

% 30.3% 26.1% 43.7% 

أكاجو تعديؿ في العديد 
مف المكهكعات قبؿ 

 النشر

 51 31 37 التكرار
2.1176 0.85546 0.705 5 

% 31.1% 26.1% 42.6% 

تكظيؼ الحداث كفؽ 
 سياسة الصحيفة

 54 31 34 التكرار
2.1681 0.84692 0.722 3 

% 28.6% 26.1% 45.4% 
و تتيح الصحيفة قدر 
كاؼ مف الحرية 
 لمصحفيات

 43 36 40 التكرار
2.252 0.83830 0.675 6 

% 33.6% 30.3% 36.1% 

مكهكعات التي تحديد ال
 يتـ نشرىا مسبقا

 43 34 42 التكرار
2.0084 0.84869 0.669 7 

% 35.3% 28.6% 36.1% 
إجبارم عمى كتابة 
 مكهكعات معينة

 33 26 60 التكرار
1.7731 0.85303 0.591 9 

% 50.4% 21.8% 27.7% 
المس بجكىر 

المكهكعات التي اكتبيا 
 مع إبقاء تكقيعي عمييا

 40 28 51 التكرار
1.9076 0.87325 0.635 8 

% 42.9% 23.5% 33.6% 

يؤ,ر الصراع بيف قيمي 
كاتجاىاتي الفكرية 

كسياسة الصحيفة عمى 
 أدائي الميني

 72 27 20 التكرار

2.4370 0.76622 0.812 1 
% 16.8% 22.7% 60.5% 

 



 

 84 

انحصػػػػائية عػػػػف تػػػػأ,ير تكشػػػػؼ البيانػػػػات الػػػػكاردة بالجػػػػدكؿ السػػػػابؽ كباسػػػػتخداـ المعػػػػامىت 

السياسات التحريرية في الداء الميني لمصحفيات حيث احتؿ فػي المرتبػة الكلػى معػكؽ )الصػراع 

%( 22.7%( كبمتكسػط )60.5بيف القيـ كاوتجاىات الفكرية كسياسة التحرير( بتػأ,ير قػكل بمػث )

 (.2.4370%( كبمتكسط إجمالي التأ,ير بمث )16.8كهعيؼ )

نيػة جػػاء معػكؽ )عػػدـ سػماح سياسػػة التحريػر بالنقػػد المباشػر( بتػػأ,ير قػػكل كفػي الىميػػة ال,ا 

%( كبمتكسػػػػػػػط إجمػػػػػػػالي التػػػػػػػأ,ير بمػػػػػػػث 15.1%( كهػػػػػػػعيؼ )26.1%( كمتكسػػػػػػػط )58.8بمػػػػػػػث )

(2.4370.) 

كفي الترتيب ال,الث لمىمية جاء معػكؽ )تكظيػؼ الحػداث كفػؽ سياسػة الصػحيفة( بتػأ,ير  

%( كبمتكسػػػط إجمػػػالي التػػػأ,ير بمػػػث 28.6) %( كهػػػعيؼ26.1%( كمتكسػػػط )54.4قػػػكل بمػػػث )

(2.1681.)  

كفي الترتيب الرابع لمىمية جاء معكؽ )التأ,ير السمبي لسياسة التحرير في تنػاكؿ كمعالجػة 

%( كبمتكسػػػط 30.3%( كهػػػعيؼ )26.1%( كمتكسػػط )43.7المكهػػكعات( بتػػػأ,ير قػػكل بمػػػث )

 (.2.1345إجمالي التأ,ير بمث )

ىميػػة معػػػكؽ )تعػػػديؿ العديػػػد مػػف المكهػػػكعات قبػػػؿ النشػػػر( جػػاء فػػػي الترتيػػػب الخػػػامس لم 

%( كبمتكسػػط إجمػػالي التػػأ,ير 31.1%( كهػػعيؼ )26.1%( كمتكسػػط )42.9بتػػأ,ير قػػكل بمػػث )

  (.2.1176بمث )

فػػػػي المرتبػػػػة السػػػػادس لمىميػػػػة جػػػػاء معػػػػكؽ )و تتػػػػيح الصػػػػحفية قػػػػدر كػػػػاؼ مػػػػف الحريػػػػة لمقػػػػائـ 

%( كبمتكسػػػط إجمػػػالي 33.6%( كهػػػعيؼ )30.3)%( كمتكسػػػط 36.1باوتصػػػاؿ( بتػػػأ,ير قػػػكل بمػػػث )

 (.2.0252التأ,ير بمث )
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في الترتيب السابع لمىمية جاء معكؽ )تحديد المكهكعات التي يتـ نشرىا مسػبقان( بتػأ,ير  

%( كبمتكسػػػط إجمػػػالي التػػػأ,ير بمػػػث 35.3%( كهػػػعيؼ )28.6%( كمتكسػػػط )36.1قػػػكل بمػػػث )

(2.0084 .) 

كؽ )المػس بجػكىر المكهػكعات التػي اكتبيػا مػع إبقػاء في الىميػة مػا قبػؿ الخيػر جػاء معػ

%( كبمتكسػػط 42.9%( كهػػعيؼ )23.5%( كمتكسػػط )33.6تػػكقيعي عمييػػا( بتػػأ,ير قػػكل بمػػث )

 (. 1.9076إجمالي التأ,ير بمث )

كفػػي المرتبػػة الخيػػرة لمىميػػة جػػاء معػػكؽ )إجبػػارم عمػػى كتابػػة مكهػػكعات معينػػة( بتػػأ,ير 

%( كبمتكسػػػط إجمػػػالي التػػػأ,ير بمػػػث 50.4( كهػػػعيؼ )%21.6%( كمتكسػػػط )27.7قػػػكل بمػػػث )

(1.7731.) 

خمصت الدراسة إلى جػكد تػأ,يرات لمسياسػات التحريريػة عمػى الداء المينػي لمصػحفيات مػف 

يػرل المنظػركف فػي النظريػة أىميا "الصراع بيف القيـ كاوتجاىات الفكرية كسياسة الصحفية حيػث 

إقصػاء لحػؽ المػرأة فػي  مرأة فػي المشػاركة العمميػة كأمال طبيعة الحياة تساكم بيف حؽ إف النسكية

بداءحرية اختيار المكهكعات كالمعالجات الصحافية  يخمؽ نكع الصراع  أفرأييا فييا مف شأنو  كان

 . بيف اوتجاىات الفكرية كالسياسات التحريرية

ي و في ككنيا شػعرت بهػبابية السياسػات التحريريػة التػ (1)كالذم أكدتو د. سكينة بف عامر

تسػػاعد فػػي تحديػػد المكهػػكعات المناسػػبة لمتغطيػػة انعىميػػة كأف ىػػذا شػػكؿ ليػػا إزعاجػػان كهػػغطان 

  عمييا شخصيان كعمى الصحفيات.

 

                                                 

د. سػػكينة بػػف عػػامر عهػػك ىيػػأة التػػدريس بكميػػة انعػػىـ جامعػػة بنغػػازم مقابمػػة شخصػػية يػػـك الحػػد المكافػػؽ   (1)
 .ظيران  12بمقر كمية انعىـ بجامعة بنغازم الساعة  15/10/2017
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 (10جدكؿ )
 جدكؿ يكهح تأ,ير مصادر المعمكمات التي تعتمد عمييا الصحفيات عمي أدائيف الميني

مصادر 
 المعمومات

 البدائل
 ال يوجد
 تأثير

 تأثير إلي
 احد م

 تأثير
 المتوسط قوي

 الحسابي
را ح ن ال  فا
ر ا ي ع م ل  يا

 الوزن
 األىمية النسبي

 3 2 1 الدرجة
الشخاص 
المسئكلكف في 
 كافة المجاوت

 37 64 18 التكرار
2.3866 0.73772 0.795 4 

% 15.1% 53.8% 31.1% 

مكاتب 
العىقات العامة 
 بالمؤسسات

 41 62 16 التكرار
2.4118 0.71795 0.830 2 

% 13.4% 52.1% 34.5% 

 ككاوت النباء
 67 33 19 التكرار

2.4034 0.57149 0.801 5 
% 16.0% 27.7% 56.3% 

انذاعات 
 كالصحؼ

 89 21 9 التكرار
2.6723 0.61215 0.890 1 

% 7.6% 17.6% 74.8% 

 اننترنت
 71 24 24 التكرار

2.3950 0.80484 0.798 3 
% 20.2% 20.2% 59.7% 

 الكتب
 54 46 28 التكرار

1.8571 0.77335 0.619 6 
% 23.5% 38.7% 37.8% 

 

تكشػػؼ البيانػػات الػػكاردة بالجػػدكؿ السػػابؽ كباسػػتخداـ المعػػامىت انحصػػائية تػػأ,ير مصػػادر 

المعمكمػػػات التػػػي تعتمػػػد عمييػػػا الصػػػحفيات عمػػػي أدائيػػػف المينػػػي حيػػػث جػػػاء فػػػي المرتبػػػة الكلػػػى 

( كبتأ,ير %74.8انذاعات كالصحؼ كمصدر لممعمكمات يؤ,ر تأ,ير قكم بنسبة بمغت )لمىمية 

( كبمتكسػػػػػػػط إجمػػػػػػػالي التػػػػػػػأ,ير بمػػػػػػػث %7.6( كبتػػػػػػػأ,ير هػػػػػػػعيؼ )%17.6متكسػػػػػػػط مػػػػػػػا بنسػػػػػػػبة )

(2.6723). 

مكاتػب العىقػات العامػة بالمؤسسػات كمصػدر لممعمكمػات بتػأ,ير  في المرتبة ال,انيػة جػاءت

( كبمتكسػط إجمػالي %13.4( كتأ,ير هعيؼ )%52.1متكسط بمث )( كتأ,ير %34.5قكم بمث )

 .(2.4118التأ,ير )
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( كتأ,ير %20.2( كتأ,ير متكسط )%59.7في الترتيب ال,الث اونترنت بتأ,ير قكم بمث ) 

 .(2.3950( كبمتكسط إجمالي التأ,ير بمث )%20.2هعيؼ )

كمصػػػدر لممعمكمػػػات  فػػػي الترتيػػػب الرابػػػع جػػػاء الشػػػخاص المسػػػئكلكف فػػػي كافػػػة المجػػػاوت

( كبمتكسػػػػط %15.1( كتػػػػأ,ير هػػػػعيؼ )%53.8( كتػػػػأ,ير متكسػػػػط )%31.1بتػػػػأ,ير قػػػػكم بمػػػػث )

 . (2.3866إجمالي التأ,ير )

 فػػػػػي الترتيػػػػػب الخػػػػػامس جػػػػػاءت ككػػػػػاوت النبػػػػػاء كمصػػػػػدر لممعمكمػػػػػات بتػػػػػأ,ير قػػػػػكم بمػػػػػث

( كبمتكسػػػػط إجمػػػػالي التػػػػأ,ير %16.0( كتػػػػأ,ير هػػػػعيؼ )%27.7( كتػػػػأ,ير متكسػػػػط )56.3%)

(2.4034). 

( كتػأ,ير %37.8جػاءت الكتػب كمصػدر لممعمكمػات بتػأ,ير قػكم بمػث ) الخيػرفػي الترتيػب 

 .(1.8571( كبمتكسط إجمالي التأ,ير بمث )%23.5( كتأ,ير هعيؼ )%38.7متكسط )

عمييػا الصػحفيات المصػادر التػي تعتمػد  دؿ ىذه النتائج عمى تصػدر الصػحؼ كانذاعػاتت

مػػف الصػػحفييف الػػذيف اعتمػػدكا عمػػى اسػػتخداـ مكاقػػع التكاصػػؿ  اذجفػػي جمػػع المعمكمػػات كىنػػاؾ نمػػ

مػػػف  أكحفية أك لمحصػػػكؿ عمػػػى معمكمػػػاتيـ اوجتمػػػاعي لمحصػػػكؿ عمػػػى أفكػػػار لمكهػػػكعاتيـ الصػػػ

كمػػا يسػػتطيعكف مػػف خىليػػا إعطػػاء خمفيػػة معمكماتيػػة لمكهػػكعاتيـ أك  ؿ الصػػحؼ كانذاعػػاتخػػى

 لزيادة مصادرىـ.

اوعتماد عمى ما تنشره ىذه الشػبكات عمػى أنيػا حقػائؽ،  فيكلكف تكمف المشكمة الحقيقية  

كقياـ الصحفييف بعرهيا عمػى رؤسػائيـ كينشػركنيا فػي المكاقػع انلكتركنيػة التابعػة لصػحفيـ ظنػا 

بػػذلؾ يسػػيمكف فػػي إ,ػػارة الشػػائعات مػػنيـ أنيػػـ حصػػمكا عمػػى انفػػراد صػػحفي لػػيس لػػو م,يػػؿ، كلكػػنيـ 

حقػػائؽ كسػػؤاؿ مصػػادرىـ قبػػؿ نشػػر أيػػة معمكمػػات قػػامكا البمبمػػة. كمػػف ىنػػا يجػػب عمػػييـ تقصػػي الك 

 .بقراءتيا عمى إحدل ىذه المصادر
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 (11جدكؿ )
 المعكقات المينية كتأ,يرىا عمى الداء الميني

 المعوقات المينية
 البدائل

غير 
 المتوسط موافق محايد موافق

 الحسابي
نحرا ال  فا
ر ا ي ع م ل  يا

 الوزن
 األىمية النسبي

 3 2 1 الدرجة
استخداـ التقنيات  عدـ

الحدي,ة كتأ,يره عمى الداء 
 الميني

 102 11 6 التكرار
2.8067 0.50886 0.935 1 

% 5.0% 9.2% 85.7% 

غياب التدريب سبب لي 
 تراجع في الداء الميني

 91 17 11 التكرار
2.6723 0.63924 0.890 2 

% 9.2% 14.3% 76.5% 
أجد صعكبة في الكصكؿ 

 الخبارإلى مصادر 
 64 40 15 التكرار

2.4118 0.70605 0.803 7 
% 12.6% 33.6% 53.8% 

أشعر بعرقمة الزمىء 
الصحفييف لنجاحي لنني 

 أن,ي.

 83 25 11 التكرار
2.6050 0.65378 0.868 3 

% 9.2% 21.0% 69.7% 

الكهع السياسي الراىف 
 أ,ر عمى أدائي الميني

 79 31 9 التكرار
2.5882 0.62993 0.862 4 

% 7.6% 26.1% 66.4% 
تحكـ الكساطة كالعىقات 
الشخصية في عممية تكزيع 

 الميمات

 72 37 10 التكرار
2.5210 0.64897 0.840 5 

% 8.4% 31.1% 60.5% 

تأ,ر شخصية رئيس 
التحرير عمى الداء 

 الميني لؾ

 69 31 19 التكرار
2.4202 0.75348 0.806 6 

% 16.0% 26.1% 58.0% 

العبء الزائد لمعمؿ )إسناد 
مياـ تتطمب قدرات أك,ر 
مف إمكانياتي( أ,ر عمى 

 أدائي الميني

 50 28 41 التكرار

2.756 0.87488 0.691 9 
% 34.5% 23.5% 42.0% 

قمة العبء في العمؿ 
)إسناد مياـ تتطمب قدرات 
اقؿ مف إمكانياتي( ا,ر 
 عمى أدائي الميني

 64 19 36 التكرار

2.2353 0.88973 0.745 8 
% 30.3% 16.0% 53.8% 
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بينػػت البيانػػات الػػكاردة بالجػػدكؿ السػػابؽ كباسػػتخداـ المعػػامىت انحصػػائية تػػأ,ير المعكقػػات 

المينية عمى الداء الميني لمصحفيات حيث جاء في المرتبة الكلى لمىمية تأ,ير )عدـ استخداـ 

%( كبمتكسػػط 5.0%( كهػػعيؼ )9.2%( كمتكسػػط )85.7قػػكل بمػػث )التقنيػػات الحدي,ػػة( بتػػأ,ير 

 (.2.8067إجمالي التأ,ير بمث )

كفي المرتبة ال,انية لمىمية جاء تأ,ير )غياب التػدريب سػبب لػي تراجػع فػي الداء المينػي( 

%( كبمتكسط إجمالي التأ,ير بمث 9.2%( كهعيؼ )14.3%( كمتكسط )76.5بتأ,ير قكل بمث )

(2.6723 .) 

فػػػي المرتبػػػة ال,ال,ػػػة لمىميػػػة )أشػػػعر بعرقمػػػة الػػػزمىء الصػػػحفييف نجػػػاحي لننػػػي أن,ػػػي( جػػػاء 

%( كبمتكسط إجمالي التأ,ير بمث 9.2%( كهعيؼ )21.0%( كمتكسط )69.7بتأ,ير قكل بمث )

(2.6050 .) 

كفػػي المرتبػػة الرابعػػة لمىميػػة جػػاء تػػأ,ير )الكهػػع السياسػػي الػػراىف أ,ػػر عػػف أدائػػي المينػػي( 

%( كبمتكسط إجمالي التأ,ير بمث 7.6%( كهعيؼ )26.1%( كمتكسط )66.4بمث )بتأ,ير قكل 

(2.5882 .) 

كفي المرتبة الخامسػة لمىميػة جػاء تػأ,ير )تحكػـ الكسػاطة كالعىقػات الشخصػية فػي عمميػة 

%( كبمتكسػط 8.4%( كهػعيؼ )31.11%( كمتكسػط )60.5تكزيع الميمات( بتأ,ير قكل بمػث )

 (. 2.5210إجمالي التأ,ير بمث )

كفػػي المرتبػػة السادسػػة لمىميػػة جػػاء تػػأ,ير )شخصػػية رئػػيس التحريػػر عمػػى الداء المينػػي( 

%( كبمتكسػػط إجمػػالي التػػأ,ير 16.0%( كهػػعيؼ )26.1%( كمتكسػػط )58.0بتػػأ,ير قػػكل بمػػث )

 (. 2.4202بمث )
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كفي المرتبة السابعة لمىميػة جػاء تػأ,ير )صػعكبات الكصػكؿ إلػى مصػادر الخبػار( بتػأ,ير 

%( كبمتكسػػػط إجمػػػالي التػػػأ,ير بمػػػث 12.6%( كهػػػعيؼ )33.6%( كمتكسػػػط )53.8بمػػػث )قػػػكل 

(2.4118 .) 

كفػػي المرتبػػة مػػا قبػػؿ الخيػػرة لمىميػػة جػػاء تػػأ,ير )قمػػة عػػبء العمػػؿ نسػػناد الميػػاـ تتطمػػب 

%( 30.3%( كهػعيؼ )16.0%( كمتكسط )53.8قدرات أك,ر مف إمكانياتي( بتأ,ير قكل بمث )

 (. 2.2353ير بمث )كبمتكسط إجمالي التأ,

كفػػي المرتبػػة الخيػػرة لمىميػػة جػػاء تػػأ,ير )العػػبء الزائػػد لمعمػػؿ إسػػناد لميػػاـ تتطمػػب قػػدرات 

%( 34.5%( كهػػػػعيؼ )23.5%( كمتكسػػػػط )42.0أك,ػػػػر مػػػػف إمكانيػػػػاتي( بتػػػػأ,ير قػػػػكل بمػػػػث )

 (. 2.0756كبمتكسط إجمالي التأ,ير بمث )

قصػير فػي تػكفير التقنيػات الحدي,ػة خمصت الدراسة إلػى كجػكد معكقػات مينيػة مػف أىميػا الت

كغيػػػاب التػػػدريب الػػػذم أدل بػػػدكره إلػػػى التػػػأ,ير عمػػػى الداء الػػػكظيفي المينػػػي لمصػػػحفيات ككػػػذلؾ 

% مػػف المبحك,ػػات يػػكاجيف مشػػكمة عرقمػػة الػػزمىء الصػػحفييف لنجاحػػاتيف المينيػػة كىػػذا مػػا 69.7

جاحػات الصػحفية مػف قبػؿ . التػي خمصػت دارسػتيا إلػى كجػكد عرقمػة ن(1)أكدتو دراسة عمياء تفاحػة

عمػػى أف  () زمىئيػػا الػػذككر فػػي تغطيػػة نكعيػػة معينػػة مػػف المكهػػكعات كمػػا أكػػدت دكتػػكرة سػػكينة

طبيعة المجتمع الذككرم الذم و يعترؼ بقيادة المرأة لممراكز العميػا خاصػة فػي المجػاؿ انعىمػي 

اسػي كالجيػكم أك القبػائمي كسيطرة فئة معينة سكاء بسبب النكع اوجتماعي أك بسبب اونتمػاء السي

عمى الكظائؼ الرئيسية كعدـ إتاحة الفرصة لمحصكؿ عمى المناصب فمـ اشػغؿ أم كظيفػة قياديػة 

إو مػػرة كاحػػدة كلمػػدة عشػػرة أشػػير فقػػط عنػػدما كمفػػت برئاسػػة  1982طيمػػة مسػػيرتي الصػػحفية منػػذ 
                                                 

 .155ؽ صجع سابعمياء تفاحو، مر  (1)
()  د. سػػكينة بػػف عػػامر عهػػك ىيئػػة التػػدريس بكميػػة انعػػىـ جامعػػة بنغػػازم مقابمػػة شخصػػية يػػـك الحػػد المكافػػؽ

 .ظيران  12بمقر كمية انعىـ بجامعة بنغازم الساعة  15/10/2017
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يقات ( كقمػػػػػػت بتقػػػػػػديـ اسػػػػػػتقالتي كاعتػػػػػػذارم بعػػػػػػد مهػػػػػػا2010 - 2009تحريػػػػػػر مجمػػػػػػة البيػػػػػػت )

كصػػعكبات لػػـ تمكنػػي مػػف أداء مينتػػي كرئيسػػة تحريػػر إذ و يمكػػف أف أكػػكف رئػػيس تحريػػر ميمػػش 

 .مسمكب القرار

 (12جدكؿ )
 جدكؿ يكهح العىقة بيف المجاؿ الصحفي الذم تعمؿ بو الصحفيات كتحقيؽ طمكحيف الميني

المجال 
 الصحفي

عالقة  البدائل
 ضعيفة

عالقة 
 متوسطو

عالقة 
 المتوسط قوية

 سابيالح
را ح ن ال  فا
ر ا ي ع م ل  يا

 الوزن
 األىمية النسبي

 3 2 1 الدرجة
المجاؿ 
 اوجتماعي

 101 12 6 التكرار
2.8067 0.50886 0.935 1 

% 5.0% 9.1% 85.8% 
المجاؿ 
 السياسي

 37 72 10 التكرار
2.5210 0.64897 0.840 3 

% 8.4% 31.1% 60.5% 
 المجاؿ
 ال,قافي

 64 36 19 التكرار
2.2353 0.88973 0.745 6 

% 16.0% 30.3% 53.8% 
 المجاؿ
 القانكني

 31 79 9 التكرار
2.5882 0.67993 0.862 2 

% 7.6% 26.1% 66.4% 
 المجاؿ
 الطبي

 64 40 15 التكرار
2.4118 0.70605 0.803 5 

% 12.6% 33.6% 53.8% 
 المجاؿ
 المني

 62 37 20 التكرار
1.6471 0.75451 0.549 7 

% 16.8% 31.1% 52.1% 
 

بػػػيف  اـ المعػػػامىت انحصػػػائية العىقػػػةتكهػػػح البيانػػػات الػػػكاردة بالجػػػدكؿ السػػػابؽ كباسػػػتخد

المجػػاؿ الصػػحفي الػػذم تعمػػؿ بػػو الصػػحفيات كتحقيػػؽ طمػػكحيف المينػػي حيػػث جػػاء فػػي الترتيػػب 

كعىقػػػػة  (%9.1) ( كعىقػػػػة متكسػػػػطة%85.8الكؿ المجػػػػاؿ اوجتمػػػػاعي بعىقػػػػة قكيػػػػة بمغػػػػت )

 .(2.8067( كمتكسط حسابي )%5.0هعيفة )

( كعىقػة متكسػطة %66.4كفي الترتيب ال,ػاني جػاء المجػاؿ القػانكني بعىقػة قكيػة بمغػت )

 .(2.5882( كمتكسط حسابي )%7.6%( كعىقة هعيفة بمغت )26.1)
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 ( كعىقػػػػة متكسػػػػطة%60.5فػػػػي الترتيػػػػب ال,الػػػػث المجػػػػاؿ السياسػػػػي بعىقػػػػة قكيػػػػة بمغػػػػت )

 .(2.5210( كمتكسط حسابي )%8.4كعىقة هعيفة )( 31.1%)

( كعىقػػػة متكسػػػطة %58.0فػػػي الترتيػػػب الرابػػػع المجػػػاؿ اوقتصػػػادم بعىقػػػة قكيػػػة بمغػػػت )

 .(2.4202( كمتكسط حسابي )%16.0( كعىقة هعيفة )26.1%)

( كعىقػػة متكسػػطة %53.8) ء المجػػاؿ الطبػػي بعىقػػة قكيػػة بمغػػتفػػي الترتيػػب الخػػامس جػػا

 .(2.4118( كمتكسط حسابي )%12.6( كعىقة هعيفة )33.6%)

( كعىقػػػػة متكسػػػػطة %53.8فػػػػي الترتيػػػػب السػػػػادس المجػػػػاؿ ال,قػػػػافي بعىقػػػػة قكيػػػػة بمغػػػػت )

 .(2.2353( كمتكسط حسابي )%16.0( كعىقة هعيفة )30.3%)

( كعىقػػػػػػة متكسػػػػػػطة %52.1كالترتيػػػػػػب الخيػػػػػػر المجػػػػػػاؿ المنػػػػػػي بعىقػػػػػػة قكيػػػػػػة بمغػػػػػػت )

 .(1.6471( كمتكسط حسابي )%16.8هعيفة )( كعىقة 31.1%)

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 لمينػػػة 

ينبغػػػػي عمػػػػى بعػػػػض الصػػػػحؼ تحػػػػدد نػػػػكع معػػػػيف مػػػػف المكهػػػػكعات كالخبػػػػار التػػػػي  إفالصػػػحافة 

فيفػة أك اوعتمػاد عمػى الصحفية أف تجمبيا لمصحيفة كبالتالي قد يمجػأ الػبعض إلػى كتابػة أخبػار خ

 تقديميا عمى أنيا أخبار مك,كقة.ك  اوجتماعينشطاء مكاقع التكاصؿ  ما بتداكلو
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  :أثره عمى أدائين الميني الصحفي: طبيعة  الصحفيات و المحور الثاني

 (13جدكؿ )
 أ,ير طبيعة المرأة عمى العمؿ الصحفيجدكؿ يكهح ت

 التأثيرات
 ال يوجد البدائل

 تأثير
 تأثير إلي
 حد ما

 تأثير
 المتوسط قوي

 الحسابي
را ح ن ال  فا
ر ا ي ع م ل  يا

 الوزن
 األىمية النسبي

 3 2 1 الدرجة
تؤ,ر في طبيعة 
اختيارم 
 لممكهكعات

 72 27 20 التكرار
2.4370 0.76622 0.812 1 

% 16.8% 22.7% 60.5% 

تؤ,ر في أكقات 
تكاجدم 
 بالمؤسسة

 70 31 18 التكرار
2.4376 0.74377 0.814 2 

% 15.1% 26.1% 58.8% 

تؤ,ر عمى 
تغطية الحداث 
في الكقت 
 المناسب

 51 31 37 التكرار

2.1176 0.85546 0.722 4 
% 31.1% 26.1% 42.4% 

تؤ,ر في عممية 
اوستمرار في 
التغطية 
ية الصحاف

 لممكهكعات

 33 60 26 التكرار

1.7731 0.85303 0.591 5 
% 21.8% 50.4% 27.7% 

تؤ,ر عمى 
عممي الصحفي 

 ككؿ

 57 23 39 التكرار
2.2857 0.7717 0.761 3 

% 32.8% 19.3% 47.9% 

 
 

انحصػػائي عػػف تػػأ,ير طبيعػػة كشػػفت البيانػػات الػػكاردة بالجػػدكؿ السػػابؽ كباسػػتخداـ المعامػػؿ 

لممكهكعات  طبيعة اختيار الصحافيات لصحفي حيث جاء في الىمية الكليعمى العمؿ اأة المر 

%( كمتكسػػط 16.8%( كتػػأ,ير هػػعيؼ )22.7حػػد مػػا ) ى%( كتػػأ,ير إلػػ60.5) بتػػأ,ير قػػكم بمػػث

 . (2.4370إجمالي التأ,ير بمث )
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%( 58.8) بالمؤسسة بتأ,ير قكم بمثتؤ,ر في أكقات تكاجد الصحافيات  في المرتبة ال,انية

 .(2.4376%( كمتكسط إجمالي التأ,ير)15.1%( كتأ,ير هعيؼ )21.1كتأ,ير إلى حد ما )

كالترتيػػػب ال,الػػػث جػػػاء تػػػأ,ير طبيعػػػة المػػػرأة عمػػػى عممػػػي الصػػػحفي ككػػػؿ بتػػػأ,ير قػػػكم بمػػػث 

%( كمتكسػػط إجمػػالي التػػأ,ير بمػػث 32.8%( كتػػأ,ير هػػعيؼ )19.3%( كتػػأ,ير متكسػػط )47.9)

(2.2857). 

 ا قبؿ الخيرة تؤ,ر عمى تغطية الحػداث فػي الكقػت المناسػب بتػأ,ير قػكم بمػثفي المرتبة م

 التػػػػأ,ير إجمػػػػالي%( كبمتكسػػػػط 31.1%( كتػػػػأ,ير هػػػػعيؼ )26.1) كتػػػػأ,ير متكسػػػػط %(42.4)

(2.1176). 

عمميػػػة اوسػػػتمرار فػػػي التغطيػػػة الصػػػحافية لممكهػػػكعات  فػػػي المرتبػػػة الخيػػػرة جػػػاء التػػػأ,ير

%( كمتكسػػػػط 21.8%( كتػػػػأ,ير هػػػػعيؼ )50.4ر متكسػػػػط )%( كتػػػػأ,ي27.7بتػػػػأ,ير قػػػػكم بمػػػػث )

 .(1.7731التأ,ير بمث ) إجمالي

طبيعػػػػة النػػػػكع اوجتمػػػػاعي لمصػػػػحفيات تػػػػؤ,ر بشػػػػكؿ كبيػػػػر فػػػػي  إفتبػػػػيف النتػػػػائج السػػػػابقة  

بالنسػػبة لػػي تكاجػػدىف فػػي المؤسسػػة كتقػػكؿ الصػػحافية ىػػدم العبػػدلي فػػي مقابمػػة شخصػػية معيػػا )

اعػرؼ بػأف ىنػاؾ  ـ التفػت لنظػرة النػاس أك الرجػاؿ..جػدا كلػالعمؿ في مجاؿ الصػحافة كػاف ممتػع 

العػائؽ الحقيقػػي  كرغػػـ ذلػؾ لػـ تكػف عػائؽ بالنسػبة لػينظػرة دكنيػة  أقػكؿنظػرة غيػر مرهػية لنػا كو 

ىػي قػدرتي عمػى الػذىاب لمػػاكف العمػؿ فظػركؼ المدينػة غيػر عاديػػة صػعكبة فػي الحصػكؿ عمػػى 

 ككػػذلؾ تعبػػرفػػي الصػػحؼ كانػػت لكجػػو ا..  المكاصػػىت كو يكجػػد مػػردكد مػػادم أغمػػب أعمػػالي

 .الفركؽ الفردية بينيا كبيف الرجؿالميني لممرأة ك  الداءىناؾ ارتباط قكم بيف  إفالنظرية النسكية 
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 (14جدكؿ )
 جدكؿ يكهح أكقات العمؿ المناسبة لمعمؿ الصحفي لمصحفيات

أوقات 
العمل 
 الصحفي

 البدائل
غير 
 مناسب

 مناسب إلي
 حد ما

مناسب 
 المتوسط جدا

 الحسابي
را ح ن ال  فا
ر ا ي ع م ل  يا

 الوزن
 األىمية النسبي

 3 2 1 الدرجة
جميع 
 الكقات

 32 22 65 التكرار
1.7227 0.75451 0.549 5 

% 54.6% 18.5% 26.9% 
الفترة 
 الصباحية

 90 19 10 التكرار
2.6723 0.62585 0.890 1 

% 8.4% 16.0% 75.6% 

 فترة الظييرة
 72 25 22 تكرارال

2.3950 0.81530 0.798 2 
% 18.5% 21.0% 60.5% 

الفترة 
 المسائية

 24 24 71 التكرار
2.3952 0.80484 0.789 3 

% 59.7% 20.2% 20.2% 

 الفترة الميمية
 11 36 72 التكرار

2.1526 0.66212 0.837 4 
% 60.5% 30.36% 9.2% 

 

عػف أكقػات العمػؿ ابؽ كباسػتخداـ المعامػؿ انحصػائي جػدكؿ السػكشفت البيانػات الػكاردة بال

المناسبة لمعمػؿ الصػحفي لمصػحفيات كتأ,يرىػا عمػى الداء المينػي حيػث جػاء فػي الىميػة الكلػى 

( كغير %16.0( كمناسبة إلى حد ما )%75.6الفترة الصباحية كفترة مناسبة لمصحفيات بنسبة )

فػػػػي الترتيػػػػب ال,ػػػػاني جػػػػاءت فتػػػػرة  .(2.6723مػػػػث )( كبمتكسػػػػط حسػػػػابي ب%8.4مناسػػػػبة بنسػػػػبة )

( كغيػػػر مناسػػػبة %21.0بنسػػػبة )%( كمناسػػػبة إلػػػى حػػػد مػػػا 60.5الظييػػػرة كفتػػػرة مناسػػػبة بنسػػػبة )

فػػػي الترتيػػػب ال,الػػػث جػػػاء فتػػػرة المسػػػاء كفتػػػرة مناسػػػبة  .(2.3950( كمتكسػػػط حسػػػابي )18.5%)

( كمتكسػػػط %59.7)( كغيػػػر مناسػػػبة %20.2( كمناسػػػبة إلػػػى حػػػد مػػػا بنسػػػبة )%20.2بنسػػػبة )

( كمناسػبة %9.2في الترتيب الرابػع جػاء الفتػرة الميميػة كفتػرة مناسػبة بنسػبة ) .(2.3952حسابي )

 .(2.1526( كمتكسط حسابي )%60.5( كغير مناسبة )%30.36إلى حد ما بنسبة )

( كمناسػبة %26.9( كفترة مناسبة بنسػبة )الخير جاءت فترة )جميع الكقات كفي الترتيب

 .(1.7227( كمتكسط حسابي )%54.6( كغير مناسبة )%18.5ما )حد  ىإل
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المناسػػػػبة لمعمػػػػؿ  الفتػػػػرة الصػػػػباحية ىػػػػي أك,ػػػػر الفتػػػػرات إف نسػػػػتخمص مػػػػف النتػػػػائج السػػػػابقة

 .الصحفي لمصحفيات

حيػػث تعػػاني " لممارسػػة عمميػػف لكافيػػة لمصػػحفياتعػػدـ تػػكفر الهػػمانات ا إفكتػػرم الباح,ػػة 

,نػػاء ممارسػػة مينػػتيـ بسػػبب عػػدـ فيػػـ المجتمػػع لطبيعػػة الصػػحفيات مػػف نقػػص الحمايػػة الىزمػػة أ

ءـ خػػركج المػػرأة العمػػؿ الصػػحفي لػػذلؾ تعتبػػر الفتػػرة الصػػباحية كفتػػرة الظييػػرة ىػػي الفتػػرات التػػي تػػى

 .لمعمؿ بصفة عامة

 (15دكؿ )
 تأ,ير المعكقات اوقتصادية عمى الداء الميني

 المعوقات
 ال يوجد البدائل

 تأثير
 تأثير عمى
 حد ما

 رتأثي
 المتوسط قوي

 الحسابي
را ح ن ال  فا
ر ا ي ع م ل  يا

 الوزن
 األىمية النسبي

 3 2 1 الدرجة
الهغط 

اوقتصادم يسبب 
لي تراجع في 
 الداء الميني

 72 36 11 التكرار

2.5126 0.66212 0.837 3 
% 9.2% 30.36% 60.5% 

راتبي الشيرم و 
يتناسب مع الجيد 
الذم أبذلو كو 
يتناسب مع 

بات الحياة متطم
 اليكمية

 81 31 7 التكرار

2.6218 0.59648 0.873 2 
% 5.9% 26.1% 68.1% 

هعؼ الراتب  
يدفعني لمعمؿ 
بكظائؼ أخرل 
إلى جانب عممي 
كصحفية مما 
يؤ,ر سمبا عمى 
 أدائي الميني

 71 24 24 التكرار

2.3950 0.80484 0.798 4 
% 20.2% 20.2% 59.7% 

تدني الراتب 
ر المكافآت كتأخ

 المالية

 95 20 4 التكرار
2.7647 0.49925 0.921 1 

% 3.4% 16.8% 79.8% 
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بينػػت البيانػػات الػػكاردة بالجػػدكؿ السػػابؽ كباسػػتخداـ المعػػامىت انحصػػائية تػػأ,ير المعكقػػات 

اوقتصػػادية عمػػى الداء المينػػي لمصػػحفيات حيػػث جػػاء فػػي الترتيػػب الكؿ لمىميػػة معػػكؽ )تػػدني 

%( كهػػػعيؼ 16.8%( كمتكسػػػط )79.81تػػػأخر المكافػػػآت الماليػػػة( بتػػػأ,ير قػػػكل بمػػػث )الراتػػػب ك 

تػػػػىه فػػػػي الترتيػػػػب ال,ػػػػاني معػػػػكؽ )راتبػػػػي  (.2.7647%( كبمتكسػػػػط إجمػػػػالي التػػػػأ,ير بمػػػػث )3.4)

الشيرم و يتناسب مع الجيد الذم أبذلو كو يتناسب مع متطمبات الحياة اليكميػة( بتػأ,ير قػكل بمػث 

(. 2.6218%( كبمتكسػػط إجمػػالي التػػأ,ير بمػػث )5.9%( كهػػعيؼ )26.1%( كمتكسػػط )68.1)

كفي المرتبة ما قبؿ الخيرة جػاء معػكؽ )الهػغط اوقتصػادم سػبب لػي تراجػع فػي الداء المينػي( 

%( كبمتكسط إجمالي التأ,ير بمث 9.2%( كهعيؼ )30.3%( كمتكسط )60.5بتأ,ير قكل بمث )

يػػدفعني لمعمػػؿ بكظػػائؼ أخػػرل ممػػا عؼ الراتػػب ة الخيػػرة جػػاء معػػكؽ )هػػ(. فػػي المرتبػػ2.5126)

%( 20.2%( كهػعيؼ )20.2%( كمتكسػط )59.7يؤ,ر عمػى أدائػي المينػي( بتػأ,ير قػكل بمػث )

(. تتمحػػػكر المشػػػكىت اوقتصػػػادية كمػػػا بينػػػت البيانػػػات 2.3950كبمتكسػػػط إجمػػػالي التػػػأ,ير بمػػػث )

% مػػف المبحك,ػػات عػػف 79.8السػػابقة فػػي جػػكىر تػػدني الراتػػب التػػي تتقاهػػاه الصػػحفيات كعبػػرت 

عػػػدـ رهػػػاىف عػػػف دخميػػػف الشػػػيرم ممػػػا أنعكػػػس سػػػمبيان عمػػػى أدائيػػػف المينػػػي فيػػػي بػػػرأييف أجػػػكر 

% مػنيف يفكػرف 59.7منخفهة و يمكف مف مكاجية متطمبات الحياة المتزايػدة المػر الػذم جعػؿ 

جػػديان فػػي العمػػؿ بكظػػائؼ أخػػرل بجانػػب عمميػػف فػػي مجػػاؿ الصػػحافة لممسػػاعدة فػػي سػػد تكػػاليؼ 

حيث تكصػمت  2003عاـ  (1)حياة اليكمية كىذا ما أكدتو نتائج الدراسة التي أجرتيا عمياء تفاحةال

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

                                                 

ف، الرد ،2003عميػػػػاء تفاحػػػػو، المػػػػرأة الصػػػػحفية العاممػػػػة فػػػػي الصػػػػحؼ اليكميػػػػة الردنيػػػػة دراسػػػػة ميدانيػػػػة،  (1)
 .155ص
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المنظػركف فػي النظريػة  إفاهطرار الصحفية إلػى اننفػاؽ عمػى عمميػا مػف مكردىػا الخػاص. كمػا 

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

 (16جدكؿ )
 المعكقات اوجتماعية كتأ,يرىا عمى الداء الميني

المعوقات 
 االجتماعية

 ال يوجد البدائل
 تأثير

 تأثير عمى
 حد ما

 تأثير
 المتوسط قوي

 الحسابي
را ح ن ال  فا
ر ا ي ع م ل  يا

 الوزن
 األىمية النسبي

 3 2 1 ةالدرج
صعكبة في 

اونهباط لمحهكر 
 اليكمي لمعمؿ

 72 22 25 التكرار
2.3950 0.81530 0.798 1 

% 21.0% 18.5% 60.5% 

ساعات العمؿ غير 
المنتظمة خاصة 
 أ,ناء العمؿ الميداني

 64 37 18 التكرار
2.3866 0.73772 0.795 4 

% 15.1% 31.1% 53.8% 

هيؽ الكقت 
ف العمؿ لمتنسيؽ بي

كالقياـ بالكاجبات 
 المنزلية

 65 38 16 التكرار

2.4118 0.71795 0.830 3 
% 13.4% 31.9% 54.6% 

تعدد الدكار بيف 
العمؿ كالعىقات 
اوجتماعية 

 كالمتطمبات اليكمية

 62 41 16 التكرار

2.3866 0.71437 0.795 6 
% 13.4% 34.5% 52.1% 

تؤ,ر بعض عادات 
لمجتمع كتقاليد ا

 عمى أداني الميني

 67 33 19 التكرار
2.4034 0.57149 0.801 2 

% 16.0% 27.7% 56.3% 

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

 الميني

 57 39 23 التكرار

2.2857 0.77178 0.761 7 
% 19.3% 32.8% 47.9% 

و تكفر الصحيفة 
دكر حهانة 
 لمطفاؿ مما يؤ,ر
 عمى أدائي الميني

 64 22 33 التكرار

2.2605 0.86810 0.753 5 
% 27.7% 18.5% 53.8% 
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كشػػػػفت البيانػػػػات الػػػػكاردة بالجػػػػدكؿ السػػػػابؽ كباسػػػػتخداـ المعػػػػامىت انحصػػػػائية عػػػػف تػػػػأ,ير 

المعكقات اوجتماعية عمى الداء الميني لمصحفيات حيث جاء في المرتبة الكلى لمىمية معكؽ 

%( كمتكسػػػػػط 60.51ي اونهػػػػػباط لمحهػػػػػكر اليػػػػػكمي لمعمػػػػػؿ( بتػػػػػأ,ير قػػػػػكل بمػػػػػث ))صػػػػػعكبة فػػػػػ

 (.2.3950%( كبمتكسط إجمالي التأ,ير بمث )21.0%( كهعيؼ )18.5)

كفػػي الترتيػػب ال,ػػاني لمىميػػة جػػاء معػػكؽ )تػػأ,ير بعػػض العػػادات كالتقاليػػد المجتمعيػػة عمػػى 

%( كبمتكسػػط 16.0عيؼ )%( كهػػ27.7%( كمتكسػػط )56.3الداء المينػػي( بتػػأ,ير قػػكل بمػػث )

 (. 2.3866إجمالي التأ,ير بمث )

جاء في الىمية ال,ال,ة معكؽ )هيؽ الكقت لمتنسيؽ بيف العمؿ كالقياـ بالكاجبػات المنزليػة( 

%( كبمتكسػػط إجمػػالي 13.4%( كهػػعيؼ )31.9%( كبتػػأ,ير متكسػػط )54.6بتػػأ,ير قػػكل بمػػث )

 (. 2.4118التأ,ير بمث )

كؽ )ساعات العمؿ غير المنتظمػة خاصػة أ,نػاء العمػؿ الميػداني( جاء في الترتيب الرابع مع

%( كبمتكسػػط إجمػػالي التػػأ,ير 15.9%( كهػػعيؼ )31.1%( كمتكسػػط )53.8بتػػأ,ير قػػكل بمػػث )

 (.2.3866بمث )

فػػي الترتيػػب الخػػامس لمىميػػة جػػاء معػػكؽ )و تػػكفر الصػػحيفة دكر حهػػانة لمطفػػاؿ ممػػا 

%( 27.7%( كهػعيؼ )18.5%( كمتكسػط )53.8) يؤ,ر عمػى أدائػي المينػي( بتػأ,ير قػكل بمػث

 (. 2.2605كبمتكسط إجمالي التأ,ير بمث )

كفػػػي المرتبػػػة مػػػا قبػػػؿ الخيػػػرة لمىميػػػة جػػػاء معػػػكؽ )تعػػػدد الدكار بػػػيف العمػػػؿ كالعىقػػػات 

%( كهػػػعيؼ 34.51%( كمتكسػػط )52.11اوجتماعيػػة كالمتطمبػػات اليكميػػػة( بتػػأ,ير قػػكل بمػػػث )

 (. 2.3866تأ,ير بمث )%( كبمتكسط إجمالي ال13.4)
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كفي المرتبة الخيرة جاء معكؽ )و أتمتع بأم دعـ اجتماعي مما يؤ,ر عمى أدائي الميني( 

%( كبمتكسػػط إجمػػالي التػػأ,ير 19.3%( كهػػعيؼ )32.8%( كمتكسػػط )47.9بتػػأ,ير قػػكل بمػػث )

 (. 2.2857بمث )

نهػباط لمحهػكر نستخمص مف النتػائج السػابقة معانػاة الصػحفيات الميبيػات مػف صػعكبة او

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 

ة إلػػػػػى أف أىػػػػػـ . حيػػػػػث خمصػػػػػت الدراسػػػػػ(1)دراسػػػػػة أجرتيػػػػػا المنظمػػػػػة الدكليػػػػػة لمنسػػػػػاء انعىميػػػػػات

الصػػػعكبات التػػػي تكاجػػػو الصػػػحفيات ىػػػي صػػػعكبة التكفيػػػؽ بػػػيف العمػػػؿ الصػػػحفي كالحيػػػاة العائميػػػة 

كاولتزامػػات المجتمعيػػة كأف ىنػػاؾ هػػغط نفسػػي يمػػارس هػػد المػػرأة الصػػحفية مػػف قبػػؿ الػػزكج ممػػا 

ؾ يجعميػػا تتراجػػع عػػف اوسػػتمرار فػػي العمػػؿ الصػػحفي كانبقػػاء عمػػى حياتيػػا الخاصػػة العائميػػة كػػذل

تهػػػيؼ الكاتبػػػة الصػػػحفية د. فكزيػػػة البكػػػر السػػػعكدية فػػػي ىػػػذه الجزئيػػػة أف نظػػػرة المجتمػػػع لممػػػرأة 

الصػػحفية كمكقفػػو منيػػا يػػنعكس عمػػى أدائيػػا المينػػي سػػكاء سػػمبان أك إيجابػػان فينػػاؾ سػػمطة اجتماعيػػة 

 كرسمية كذككرية تغمؼ المساحة الهيقة التي تتحرؾ فييا الصحفيات. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 . 80عبدا العممي، مرجع سابؽ، ص (1)
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 :ة العمل وعالقتيا باألداء المينيمعمومات وبيئال المحور الثالث:

 (17جدكؿ )
 اجو الصحفيات أ,ناء المعكقات التي تك 

 الصحفي ميدانيا كتأ,يرىا عمى الداء الميني ممارسة العمؿ
المعوقات العمل 
 الميداني لمصحفيات

 المتوسط موافق محايد غير موافق البدائل
 الحسابي

را ح ن ال  فا
ر ا ي ع م ل  يا

 الوزن
 األىمية النسبي

 3 2 1 الدرجة

صعكبة أجراء 
المقابىت الشخصية 

 مع المسؤكليف

 58 30 31 التكرار
2.2269 0.83805 0.742 6 

% 26.05% 25.21% 38.74% 

صعكبة تغطية 
الحداث في الماكف 

 البعيدة

 74 27 18 التكرار
2.47.6 0.74588 0.824 3 

% 15.13% 22.69% 62.18% 

النقؿ بسبب صعكبة 
عدـ تكفير الصحفية 
المكاصىت لمعمؿ 

 الميداني

 72 26 20 التكرار

2.4454 0.76687 0.815 4 
% 16.81% 21.85% 61.34% 

عدـ القدرة عمى 
التكاجد في الماكف 

 غير اآلمنة

 75 21 18 التكرار
2.4790 0.74616 0.826 1 

% 20.00% 27.89% 63.22% 

صعكبة التأخر 
ات أطكؿ مف لساع

الكقات الرسمية 
لمعمؿ بسبب العمؿ 

 الميداني

 74 28 17 التكرار

2.4790 0.73472 0.826 2 
% 18.89% 31.11% 61.22% 

صعكبة الكصكؿ إلى 
المعمكمات في الكقت 

 المناسب

 62 38 19 التكرار
2.3613 0.74482 0.787 5 

% 15.97% 31.93% 52.10% 
 

ردة بالجػدكؿ السػابؽ كباسػتخداـ المعػامىت انحصػائية أك,ػر المعكقػات تكهح البيانػات الػكا

تأ,يران عمى الداء الميني لمصحفيات أ,نػاء قيػاميف بالعمػؿ الميػداني، إذا يػأتي فػي الىميػة الكلػى 

%( كتػػػأ,ير 83.2معػػػكؽ )عػػػدـ القػػػدرة عمػػػى التكاجػػػد فػػػي المػػػاكف الغيػػػر آمنػػػة( بتػػػأ,ير قػػػكل بمػػػث )

 (.2.4790%( كبمتكسط إجمالي التأ,ير بمث )20.0ر هعيؼ )%( كتأ,ي28.8متكسط )



 

 112 

كالترتيب ال,اني جاء معكؽ )التأخير لسػاعات أطػكؿ مػف الكقػات الرسػمية بسػبب العمػؿ الميػداني، 

%( كبمتكسػػػط إجمػػػالي التػػػأ,ير بمػػػث 18.8%( كهػػػعيؼ )31.1%( كمتكسػػػط )82.2بتػػػأ,ير قػػػكل بمػػػث )

)صعكبة تغطية الحداث في المػاكف البعيػدة( بتػأ,ير كفي المرتبة ال,ال,ة جاء معكؽ  (.2.4790)

%( كمتكسػػػػػػػط إجمػػػػػػػالي التػػػػػػػأ,ير 15.1%( كهػػػػػػػعيؼ )22.6%( كمتكسػػػػػػػط )62.1قػػػػػػػكل بمػػػػػػػث )

( فػػػػػي الىميػػػػػة الرابعػػػػػة جػػػػػاء معػػػػػكؽ )صػػػػػعكبة التنقػػػػػؿ بسػػػػػبب عػػػػػدـ تػػػػػكفير الصػػػػػحيفة 2.4706)

يؼ %( كهػػػػػػع21.8%( كمتكسػػػػػػط )61.3المكاصػػػػػػىت لمعمػػػػػػؿ الميػػػػػػداني( بتػػػػػػأ,ير قػػػػػػكل بمػػػػػػث )

فػػي المرتبػػة مػػا قبػػؿ الخيػػرة جػػاء معػػكؽ  (.2.4454%( كبمتكسػػط إجمػػالي التػػأ,ير بمػػث )16.8)

%( كمتكسػػػط 52.1)صػػػعكبة الكصػػػكؿ إلػػػى المعمكمػػػات فػػػي الكقػػػت المناسػػػب( بتػػػأ,ير قػػػكل بمػػػث )

كفػػي المرتبػػة الخيػػرة لمىميػػة جػػاء معػػكؽ )صػػعكبة إجػػراء المقػػابىت %(. 15.9%( هػػعيؼ )31.9)

%( 260%( كهػػػعيؼ بمػػػث )25.2%( كمتكسػػػط )48.7ؤكلية( بتػػػأ,ير قػػػكل بمػػػث )الشخصػػػية مػػػع المسػػػ

كنستخمص مف ىذه النتائج أف أك,ر المعكقػات التػي تػؤ,ر  (.2.2269كبمتكسط إجمالي التأ,ير بمث )

عمػػى الداء المينػػي لمصػػحفيات أ,نػػاء قيػػاميف بالعمػػؿ الميػػداني ىػػك صػػعكبة التكاجػػد فػػي المػػاكف 

% كىي نتيجة منطقية تعكسيا الكهاع السياسية كالمنية السائدة 33.2غير اآلمنة بنسبة بمغت 

مشيرة إلػى أف العراقيػؿ و تكجػد مػف قبػؿ المػرأة  .(1)كىذا ما أكدتو الصحفية السعكدية نشكل طاىر

نفسيا بؿ أف طمكح المرأة كبير لمخركج لمعمؿ الصحفي الميداني كلكف المؤسسة الصحفية خاصة 

ني تفهيؿ عمؿ المرأة في المكاتب أك,ر مػف العمػؿ الميػداني كذلػؾ يػأتي مػف في العالـ العربي تتب

خمفيات اجتماعية مازالت تخشي خركج المرأة خاصة في م,ؿ الكهع السياسي كالمني في معظـ 

                                                 

  2017يناير  7نشكم طاىر، مقاؿ بعنكاف العمؿ الميداني لممرأة معطؿ، صحيفة الرياض اولكتركنية، الحد  (1)
(www.alryadh.) 
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دكؿ العػػالـ العربػػي كمػػا شػػددت عمػػى هػػركرة أف يكػػكف لممػػرأة دكر كبيػػر فػػي العمػػؿ الميػػداني الػػذم 

 ا بنفسيا كيؤ,ر تأ,يران إيجابيان عمى أدائيا الميني. مف شأنو أف يزيد مف ,قتي

 (18جدكؿ )
 لمتغطية الصحافية الحصكؿ عمى المعمكمات يكهح تأ,ير الصعكبات التي تكاجو الصحفيات في

 

ؿ السػابؽ كاسػتخداـ المعػامىت انحصػائية تػأ,ير الصػعكبات تكهح البيانات الكاردة بالجدك 

التػػي تكاجػػو الصػػحفيات فػػي الحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات لمتغطيػػة الصػػحافية حيػػث جػػاءت صػػعكبة 

%( 79.8بتػػأ,ير قػػكم بمػػث ) الكؿاوتصػػاؿ بػػالمعنييف بمكهػػكع التغطيػػة الصػػحافية فػػي الترتيػػب 

 (2.7647التأ,ير بمث ) إجماليمتكسط %( ك 3.4%( كتأ,ير هعيؼ )16.8كتأ,ير متكسط بمث )

( %68.1تػػػأ,ير قػػػكم بمػػػث ) ال,ػػػانيفػػػي الترتيػػػب  صػػػعكبة التغطيػػػة المباشػػػرة لمحػػػداث مػػػف مكقعيػػػا

 (.%26.1كتأ,ير متكسط بمث )

 الصعوبات
 ال يوجد البدائل

 تأثير
 تأثير إلي
 حد ما

 تأثير
 المتوسط قوي

 الحسابي
 فاالنحرا
 يالمعيار

 الوزن
 األىمية النسبي

 3 2 1 الدرجة
صعكبة التغطية 
المباشرة لمحداث 

 مف مكقعيا

 81 31 7 التكرار
2.6218 0.5964 0.873 2 

% 5.9% 26.1% 68.1% 

صعكبة اوتصاؿ 
بالمعنييف 

بمكهكع التغطية 
 الصحافية

 95 20 4 التكرار

2.7647 0.4992 0.921 1 
% 3.4% 16.8% 79.8% 

صعكبة الحصكؿ 
يانات عمى الب

كالك,ائؽ الرسمية 
الصادرة عف 
الييئات ذات 
 الصمة بالمكهكع

 64 33 22 التكرار

2.2605 0.8681 0.753 4 
% 18.5% 27.7% 53.8% 

صعكبة اوعتماد 
عمى المصادر 
 الشخصية

 72 37 10 التكرار
2.4202 0.7534 0.806 3 

% 8.4% 31.1% 60.5% 
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كتػػػػأ,ير  (%26.1( كتػػػػأ,ير متكسػػػػط بمػػػػث )%68.1تػػػػأ,ير قػػػػكم بمػػػػث ) ال,ػػػػانيفػػػػي الترتيػػػػب 

 .(2.6218التأ,ير بمث ) إجماليكمتكسط  (%5.9هعيؼ )

 (%60.5تػأ,ير قػكم بمػث )صػعكبة اوعتمػاد عمػى المصػادر الشخصػية في الترتيػب ال,الػث 

 .(2.6218التأ,ير بمث ) إجماليكمتكسط  (%5.9كتأ,ير هعيؼ )( %31.1تأ,ير متكسط بمث )

ة عػف الييئػات صعكبة الحصكؿ عمى البيانات كالك,ائؽ الرسمية الصادر  الخيرفي الترتيب 

( كتػػػأ,ير هػػػعيؼ %27.7( كتػػػأ,ير متكسػػػط )%53.8بتػػػأ,ير قػػػكم بمػػػث ) عذات الصػػػمة بالمكهػػػك 

 .(2.2605)التأ,ير بمث  إجماليكمتكسط  (18.5%)

صػػعكبة نسػػتخمص مػػف النتػػائج السػػابقة صػػعكبة الحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات مػػف المعنيػػيف ك 

 البيانػات، حيػث تتػذرع بعػض الجيػات كالييئػاتالكصكؿ إلػى المعمكمػات كاوطػىع عمػى الك,ػائؽ ك 

 .بمبررات غامهة لمنع الصحفييف مف انطىع عميو

 (19جدكؿ )
 جدكؿ يكهح أك,ر بيئات العمؿ الصحفي تأ,يرا عمى الداء الميني لمصحفيات

بيئات العمل 
 الصحفي

 البدائل
 ال يوجد
 تأثير

 تأثير إلي
 حد ما

 تأثير
 المتوسط قوي

 الحسابي
 فاالنحرا
 يالمعيار

 الوزن
 األىمية النسبي

 3 2 1 الدرجة

 البيئة المينية
 62 38 19 التكرار

2.3613 0.7448 0.787 3 
% 15.97% 31.93% 52.10% 

البيئة اوجتماعية 
 في العمؿ

 75 21 18 التكرار
2.4790 0.7347 0.826 1 

% 20.00% 27.89% 83.22% 
البيئة التخصصية 

 لمعمؿ
 72 26 20 التكرار

2.2269 0.8380 0.742 4 
% 16.81% 21.85% 61.34% 

هكابط كقكانيف 
 بيئة العمؿ

 58 30 31 التكرار
2.4454 0.7668 0.815 2 

% 26.05% 25.05% 48.74% 
البيئة المجتمعية 

 لمعمؿ
 43 34 42 التكرار

2.0084 0.8486 0.669 5 
% 35.3% 28.6% 36.1% 
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المعامىت انحصػائية تػأ,ير بيئػات العمػؿ تبيف البيانات الكاردة بالجدكؿ السابؽ كباستخداـ 

الصػػػحفي عمػػػى الداء المينػػػي لمصػػػػحفيات حيػػػث جػػػاء فػػػي الترتيػػػػب الكؿ لمىميػػػة تػػػأ,ير البيئػػػػة 

%( كتػأ,ير هػعيؼ 27.89%( كتػأ,ير متكسػط )83.22) جتماعيػة فػي العمػؿ بتػأ,ير قػكم بمػثاو

يػب ال,ػاني هػكابط كقػكانيف تمتيػا فػي الترت .(2.4790%( كمتكسط إجمالي التأي,ير بمػث )20.00)

%( 26.05%( كتأ,ير هعيؼ )25.05%( كتأ,ير متكسط )48.74بيئة العمؿ بتأ,ير قكم بمث )

فػػػي الترتيػػػب ال,الػػػث البيئػػػة المينيػػػة بتػػػأ,ير قػػػكم بمػػػث  .(2.4454كمتكسػػػط إجمػػػالي التػػػأ,ير بمػػػث )

,ير %( كمتكسػػط إجمػػالي التػػأ15.97%( كتػػأ,ير هػػعيؼ )31.93%( كتػػأ,ير متكسػػط )52.10)

قػػػػػكم بمػػػػػث  فػػػػػي الترتيػػػػػب مػػػػػا قبػػػػػؿ الخيػػػػػر البيئػػػػػة التخصصػػػػػية لمعمػػػػػؿ بتػػػػػأ,ير .(2.3613بمػػػػػث )

%( كمتكسػػط إجمػػالي التػػأ,ير 16.81%( كتػػأ,ير هػػعيؼ )21.85) %( كتػػأ,ير متكسػػط61.34)

%( كتػأ,ير متكسػط 36.11في الترتيب الخير البيئة المجتمعية لمعمؿ بتأ,ير قػكم ) .(2.2269)

تشػػػير النتػػػائج  .(2.0084%( كمتكسػػػط إجمػػػالي التػػػأ,ير )35.33يؼ )%( كتػػػأ,ير هػػػع28.65)

إذا كنػت تقػـك بػأداء مينػي كتػؤدل السابقة إلى تأ,ير البيئػة اوجتماعيػة لمعمػؿ عمػى الداء المينػي 

لصػػحفي عممػؾ بإتقػػاف، فينطبػػؽ عميػػؾ مػا يعانيػػو الك,يػػر مػػف الصػػحفيات مػف هػػغكط بيئػػة العمػػؿ ا

منذ المحظات الكلى لتفكيرىف في اولتحػاؽ  ي تكاجو الصحفياتبدءا مف الهغكط اوجتماعية الت

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 

أجابػت بأنػو بالتأكيػد وبػد مػف كجػكد معكقػات تكاجػو المػرأة الميبيػة  عػاـ 15الصحافة منذ أك,ر مف 

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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ة النػػاس كخاصػػة الرجػػاؿ إلػػى المػػرأة الصػػحفية لمجػػرد أف عمميػػا عمػػى المػػرأة الصػػحافية أكليػػا نظػػر 

 .(1)يسمح ليا بالخركج في أم الكقت كالتكاجد في أم مكاف خاصة أ,ناء العمؿ الميداني

 (20جدكؿ )
 جدكؿ يكهح تأ,ير البيئة الصحافية عمى الداء الميني لمصحفيات

بيئة العمل 
 الصحفي

 ال يوجد البدائل
 تأثير

 تأثير إلي
 ماحد 

 تأثير
 المتوسط قوي

 الحسابي
را ح ن ال  فا
ر ا ي ع م ل  يا

 الوزن
 األىمية النسبي

 3 2 1 الدرجة
بيئة صحافية 

 مناسبة
 74 28 17 التكرار

2.4790 0.7347 0.826 3 
% 18.89% 31.11% 61.22% 

بيئة صحافية 
 هاغطة

 52 31 36 التكرار
2.1345 0.7529 0.711 4 

% 30.34% 26.18% 43.71% 
بيئة صحافية 
 متناقهة

 74 27 18 التكرار
2.4706 0.7458 0.824 2 

% 15.13% 22.69% 62.81% 
بيئة صحافية 

 خطره
 88 20 11 التكرار

2.6723 0.6121 0.882 1 
% 9.02% 16.08% 73.90% 

 

لبيئػػػة بالجػػػدكؿ السػػػابؽ كباسػػػتخداـ المعػػػامىت انحصػػػائية تػػػأ,ير اكشػػػفت البيانػػػات الػػػكاردة 

تػؤ,ر تػأ,ير  ءت البيئػة الصػحافية الخطػرة كبيئػةحيث جا افية عمى الداء الميني لمصحفياتالصح

كسػػػط إجمػػػالي %( كمت9.2%( كتػػػأ,ير هػػػعيؼ )16.8كتػػػأ,ير متكسػػػط ) .%(73.90قػػػكم بمػػػث )

فػػػػػي الترتيػػػػػب ال,ػػػػػاني البيئػػػػػة الصػػػػػحافية المتناقهػػػػػة بتػػػػػأ,ير قػػػػػكم بمػػػػػث  .(2.6723التػػػػػأ,ير بمػػػػػث )

%( كمتكسػػط إجمػػالي التػػأ,ير 15.13%( كتػػأ,ير هػػعيؼ )22.69,ير متكسػػط )%( كتػػأ62.81)

فػػػػي الترتيػػػػب مػػػػا قبػػػػؿ الخيػػػػر جػػػػاءت البيئػػػػة الصػػػػحافية المناسػػػػبة بتػػػػأ,ير قػػػػكم بمػػػػث  .(2.4706)

%( كمتكسط إجمػالي التػأ,ير 18.89%( كتأ,ير هعيؼ )31.11( كتأ,ير متكسط بمث )61.22)

(2.4790). 

                                                 

 2018ينػاير  21الحػد مقابمة شخصية يػـك  مية انعىـ جامعة بنغازم كصحافيةأ. ابتساـ غفير أستاذة بكم  (1)
 .ظيران بمقر كمية انعىـ جامعة بنغازم 11عمى تماـ الساعة 
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 %( كتأ,ير متكسط43.71صحافية الهاغطة بتأ,ير قكم بمث )في الترتيب الخير البيئة ال

 .(2.1345كمتكسط إجمالي التأ,ير بمث ) %(30. 34%( كتأ,ير هعيؼ )26.18)

البيئػػػة الصػػػحافية الخطػػرة مػػػف أك,ػػػر البيئػػات تػػػأ,يرا عمػػػى  إفنسػػتخمص مػػػف النتػػػائج السػػابقة 

كالتػي تحػتـ  "لتػدفؽ انخبػارمالداء الميني لمصحفيات ككذلؾ البيئة الهاغطة فهغكط عمميات ا

عمى الصحفيات أف ينجزف المياـ المطمكبة منيف عمى أكمؿ كجو بدكف النظر بعيف اوعتبار إلى 

معانػػػاة الصػػػحفيات مػػػع المصػػػادر، ممػػػا يجعػػػؿ الصػػػحفيات يمجػػػأف لحػػػد الصػػػدقاء فػػػي الصػػػحؼ 

قػػػد تكػػػكف الخػػػرل وسػػػتكماؿ الخبػػػر، أك يسػػػتكمؿ مكهػػػكعو مػػػف أخبػػػار منشػػػكرة عمػػػى اننترنػػػت 

 مغمكطة.

 (21جدكؿ )
 تأ,ير بيئة العمؿ المادية عمى الداء الميني لمصحفيات

 المعوقات
غير  البدائل

 موافق
 المتوسط موافق محايد

 الحسابي
را ح ن ال  فا
ر ا ي ع م ل  يا

 الوزن
 األىمية النسبي

 3 2 1 الدرجة
عدـ تكفر أجيزة 
حاسكب شخصية 

 لمصحفيات

 90 19 10 التكرار
2.6723 0.62585 0.890 1 

% 8.4% 16.0% 75.6% 

عدـ تكفير شبكة 
انترانت في 
 الصحيفة

 88 20 11 التكرار
2.6471 0.64556 0.882 3 

% 9.2% 16.8% 73.9% 

عدـ تكفر 
إمكانيات متطكرة 
لدعـ العمؿ 
 الصحفي

 89 21 9 التكرار

2.6723 0.61215 0.890 2 
% 7.6% 17.6% 74.8% 

لمتكرر اونقطاع ا
 لمكيرباء

 76 25 18 التكرار
0.74635 0.74635 0.829 4 

% 15.1% 21.0% 63.3% 
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تشػػير البيانػػات الػػكاردة بالجػػدكؿ السػػابؽ كباسػػتخداـ المعػػامىت انحصػػائية إلػػى تػػأ,ير بيئػػة 

العمػػؿ الماديػػة عمػػى الداء المينػػي لمصػػحفيات حيػػث جػػاء فػػي الىميػػة الكلػػى تػػأ,ير )عػػدـ تػػكفير 

%( كهػػعيؼ 16.0%( كمتكسػػط )75.6زة حاسػػكب شخصػػية لمصػػحفيات( بتػػأ,ير قػػكل بمػػث )أجيػػ

 (.2.6723%( كبمتكسط إجمالي التأ,ير بمث )8.4)

تمتيػػا فػػي الترتيػػب ال,ػػاني لمىميػػة جػػاء معػػكؽ )عػػدـ تػػكفير إمكانيػػات متطػػكرة لػػدعـ العمػػؿ  

كسػط إجمػالي %( كبمت7.6%( كهعيؼ )17.6%( كمتكسط )74.8الصحفي( بتأ,ير قكل بمث )

 (. 2.6723التأ,ير بمث )

في الىمية ما قبػؿ الخيػرة جػاء تػأ,ير )عػدـ تػكفر شػبكة انترنػت فػي الصػحيفة( تػأ,ير قػكل 

%( كبمتكسػػػػػػػػط إجمػػػػػػػػالي التػػػػػػػػأ,ير بمػػػػػػػػث 9.3%( كهػػػػػػػػعيؼ )16.8%( كمتكسػػػػػػػػط )73.9بمػػػػػػػػث )

(2.6471.) 

أ,ير قػػػكل بمػػػث فػػػي الترتيػػػب الخيػػػر لمىميػػػة جػػػاء معػػػكؽ )اونقطػػػاع المسػػػتمر لمكيربػػػاء( بتػػػ

 (. 2.4874%( كبمتكسط إجمالي التأ,ير بمث )15.1%( كهعيؼ )21.0%( كمتكسط )63.3)

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 

% فغيػػاب ىػػذه 75ـ العمػػؿ الصػػحفي كتػػكفيره أجيػػزة الحاسػػكب كاونترنػػت بنسػػبة كبيػػرة بمغػػت لػػدع

انمكانيػػات لػػو تػػأ,ير سػػمبي عمػػى العمػػؿ انعىمػػي بصػػفة عامػػة إذ لػػـ تتػػكفر انمكانيػػات لمسػػاعدة 

عػف  (1)الصحفيات لمزاكلة ىذه المينة بطريقة مينية متطكرة كىذا ما أكدتو دراسػة ركو ابػك الػركس

يات فالخبػار ت انعىميات في انذاعة كالتمفزيكف الردني عف هركرة تكفير كافة انمكانمشكى

ىػػي سػػمعة سػػريعة البػػكار فمػػا يسػػعى إليػػو الصػػحفي كيحصػػؿ عميػػو مػػف  (كىػػي )صػػناعة الصػػحافة

                                                 

 . 75عبدا العممي، مرجع سابؽ ص (1)
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معمكمات ككقائع تشكؿ اليػكـ سػبقان صػحفيان ميمػا و قيمػة لػو غػدان كأف غيػاب اونترنػت مػ,ىن يعتبػر 

فػػي مجػػػاؿ انعػػىـ كالصػػحافة اليػػػكـ خاصػػة بعػػػد ال,ػػكرة الراىنػػة فػػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػػات كػػار,ى 

كاوتصػػاؿ التػػي أدت إلػػى تراجػػع كسػػائؿ انعػػىـ المطبكعػػة بالفعػػؿ حيػػث أف الصػػحؼ المطبكعػػة 

 .كالمنشكرة عمى شبكة اونترنت تعتبر تحديان مينيان لمصحفي

 النتائج والتوصيات: 2.4

 :النتائج -

 :األداء الميني لمصحفيات الميبياتالمعوقات المينية وعالقتيا ب ور األول:المح نتائج

خمصت الدراسة إلى جكد تػأ,يرات لمسياسػات التحريريػة عمػى الداء المينػي لمصػحفيات مػف  .1

يػرل المنظػركف فػي أىميػا "الصػراع بػيف القػيـ كاوتجاىػات الفكريػة كسياسػة الصػحفية حيػث 

إقصػاء  المػرأة فػي المشػاركة العمميػة كأم ة تسػاكم بػيف حػؽأف طبيعة الحيا النظرية النسكية

بداء رأييا فييا مف شػأنو  لحؽ المرأة في حرية اختيار المكهكعات كالمعالجات الصحافية كان

أف يخمػػؽ نػػكع الصػػراع بػػيف اوتجاىػػات الفكريػػة كالسياسػػات التحريريػػةم كمػػا جػػاء فػػي مبػػادئ 

 الداءي الجانػػب النظػػرم عمػػى أف مفيػػـك النظريػػة النسػػكية التػػي اعتمػػدت عمييػػا الدراسػػة فػػ

الميني في النظرية النسػكية يػتـ فػي نطػاؽ الحريػة التػي تحتػـر الغيػر كاف المػرأة تشػكؿ جػزء 

 .قيقي مف اليكية ال,قافية لممجتمعح

المصػػادر التػػي تعتمػػد عمييػػا الصػػحفيات فػػي  انذاعػػاتتػػدؿ النتػػائج عمػػى تصػػدر الصػػحؼ ك  .2

 .جمع المعمكمات

ى كجػكد معكقػات مينيػة مػف أىميػا التقصػير فػي تػكفير التقنيػات الحدي,ػة خمصت الدراسة إل .3

كغياب التدريب الذم أدل بدكره إلى التأ,ير عمى الداء الكظيفي الميني لمصحفيات ككذلؾ 

م كىذا % مف المبحك,ات يكاجيف مشكمة عرقمة الزمىء الصحفييف لنجاحاتيف المينية69.7
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( لممػػرأة المينػػي )العمػؿ الداء أفلنسػكية كالػػذم يعتبػر مػا جػاء فػػي أىػـ افتراهػػات النظريػة ا

 .بالفركؽ الفردية بينيا كبيف الرجؿ يرتبط

ارتفػػػاع نسػػػبة المجػػػاؿ اوجتمػػػاعي كػػػأك,ر مجػػػاؿ يعممػػػف بػػػو كحققػػػف مػػػف خىلػػػو الصػػػحفيات  .4

نجػػاحيف المينػػيم كتؤكػػد النظريػػة النسػػكية فػػػي احػػد فرهػػياتيا أف نػػكع عمػػؿ المػػرأة كأدائيػػػا 

  .كاختياراتيا الصحفية ترتبط كتتحدد كفقا لطبيعتيا كمكانتيا في المجتمعككذلؾ ميكليا 

 :ت وأثره عمى أدائين الميني الصحفيالصحفيا طبيعة نتائج المحور الثاني:

تػػؤ,ر بشػػكؿ كبيػػر فػػػي  اوجتمػػاعي لمصػػحفية )ككنيػػا أن,ػػى( بينػػت النتػػائج أف طبيعػػة النػػكع .1

ركف فػي النظريػة النسػكية أف إدراؾ المػرأة الصحفيةم حيث يؤكد المنظ تكاجدىا في المؤسسة

 .لدكرىا في بناء المجتمع يستند إلى ال,قافة السائدة في المجتمع

الفتػػػػرة الصػػػػباحية ىػػػي أك,ػػػػر الفتػػػػرات المناسػػػبة لمعمػػػػؿ الصػػػػحفي  تكصػػػمت الدراسػػػػة إلػػػى أف .2

ة ر مناسػػبة لمعمػػؿ بالنسػػبلمصػحفيات تمتيػػا مباشػػرة فتػػرة الظييػػرة كجػػاءت فتػػرة الميػػؿ كفتػػرة غيػػ

 .لمصحفيات

% مف المبحك,ات عف عػدـ رهػاىف 79.8تدني الراتب التي تتقاهاه الصحفيات كعبرت   .3

عف دخميف الشيرم مما أنعكس سمبيان عمى أدائيػف المينػي فيػي بػرأييف أجػكر منخفهػة و 

% مػنيف يفكػرف جػديان 59.7يمكف مف مكاجية متطمبات الحيػاة المتزايػدة المػر الػذم جعػؿ 

أخػػرل بجانػػب عمميػػف فػػي مجػػاؿ الصػػحافة لممسػػاعدة فػػي سػػد تكػػاليؼ فػػي العمػػؿ بكظػػائؼ 

فرهػػيات النظريػػة النسػػكية التػػي تتكافػػؽ مػػع ىػػذه النتيجػػة أف دكر  أىػػـم كمػػف الحيػػاة اليكميػػة

  .المرأة اوقتصادم داخؿ السرة يرتبط بقيمتيا ككنيا تم,ؿ نصؼ المجتمع



 

 111 

يػػكمي لمعمػػؿ كهػػيؽ الكقػػت معانػػاة الصػػحفيات الميبيػػات مػػف صػػعكبة اونهػػباط لمحهػػكر ال .4

لمتنسيؽ بيف العمؿ كالقياـ بالكاجبات المنزلية حيث أف ازدكاجية الدكر بػيف العمػؿ الصػحفي 

 .كالعباء المنزلية تؤ,ر سمبان عمى الداء الميني لمصحفيات

  :المعمومات وبيئة العمل وعالقتيا باألداء الميني نتائج المحور الثالث:

,ر عمى الداء الميني لمصحفيات أ,ناء قيػاميف بالعمػؿ الميػداني أف أك,ر المعكقات التي تؤ  .1

% كىػػي نتيجػػة منطقيػػة 33.2ىػػك صػػعكبة التكاجػػد فػػي المػػاكف غيػػر اآلمنػػة بنسػػبة بمغػػت 

  .تعكسيا الكهاع السياسية كالمنية السائدة

صػػػػػعكبة الكصػػػػػكؿ إلػػػػػى المعمكمػػػػػات صػػػػعكبة الحصػػػػػكؿ عمػػػػػى المعمكمػػػػػات مػػػػػف المعنيػػػػػيف ك  .2

البيانػػات، حيػػث تتػػذرع بعػػض الجيػػات كالييئػػات بمبػػررات غامهػػة لك,ػػائؽ ك اوطػػىع عمػػى اك 

 لمنع الصحفييف مف انطىع عمييا.

إذا كنت تقـك بػأداء مينػي كتػؤدل عممػؾ تأ,ير البيئة اوجتماعية لمعمؿ عمى الداء الميني  .3

صػػحفي بإتقػػاف، فينطبػػؽ عميػػؾ مػػا يعانيػػو الك,يػػر مػػف الصػػحفيات مػػف هػػغكط بيئػػة العمػػؿ ال

منػػذ المحظػػات الكلػػى لتفكيػػرىف فػػي  التػػي تكاجػػو الصػػحفياتمػػف الهػػغكط اوجتماعيػػة  بػػدءا

مفيػػػـك  إفم حيػػػث جػػػو العديػػػد مػػػف المكانػػػع اوجتماعيػػػةاولتحػػػاؽ بالعمػػػؿ الصػػػحفي حيػػػث تكا

المينػػي لممػػرأة فػػي النظريػػة النسػػكية يتمحػػكر حػػكؿ أف تغييػػر الصػػكرة النمطيػػة لممػػرأة  الداء

 . ائيا المينيبالتطكير الذاتي لد يرتبط

البيئػػػة الصػػػحافية الخطػػػرة مػػػف أك,ػػػر البيئػػػات تػػػأ,يرا عمػػػى الداء المينػػػي لمصػػػحفيات ككػػػذلؾ  .4

كالتي تحتـ عمى الصحفيات أف ينجزف  "البيئة الهاغطة فهغكط عمميات التدفؽ انخبارم

المياـ المطمكبة منيف عمى أكمػؿ كجػو بػدكف النظػر بعػيف اوعتبػار إلػى معانػاة الصػحفيات 
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صػػػادرم فمػػػف أىػػػـ مبػػػادئ النظريػػػة النسػػػكية ىػػػي أف التعامػػػؿ مػػػع المػػػرأة فػػػي مختمػػػؼ مػػػع الم

 .دياف فهى عف العراؼ كالتقاليدالمجتمعات يرتبط بالتعاليـ اننسانية في ال

تػػأ,ير بيئػػة العمػػؿ الماديػػة عمػػى الداء المينػػي لمصػػحفيات حيػػث جػػاءت النتػػائج متقاربػػة مػػف  .5

ر الصحيفة نمكانيات متطكرة لدعـ العمؿ الصحفي حيث مكافقة المبحك,ات عمى عدـ تكفي

% فغيػػػاب ىػػػذه انمكانيػػػات لػػػو 75كتػػػكفيره أجيػػػزة الحاسػػػكب كاونترنػػػت بنسػػػبة كبيػػػرة بمغػػػت 

 .تأ,ير سمبي عمى العمؿ انعىمي بصفة عامة

 التوصيات:  -

بالمؤسسػػػػات  انداريػػػػةهػػػػركرة العمػػػػؿ عمػػػػى تػػػػدعيـ حػػػػؽ الصػػػػحفيات فػػػػي تػػػػكلي المناصػػػػب  .1

 مف قبؿ المسؤكليف عمي خمفية ككنيا أن,ي.  إقصاءف بدك  انعىمية

العمػػؿ عمػػى خمػػؽ منػػاخ عمػػؿ متػػكازف بػػيف الصػػحفيات كزمىئيػػف فػػي العمػػؿ بحيػػث تتػػكازف  .2

 تكميفات العمؿ بيف الجنسيف دكف إقصاء 

المحػاكـ لػدم تعرهػيف لممارسػات  أماـالحث عمى سف قانكف خاص بالصحفيات يحمييف  .3

 يف. تأدية أعمال أ,ناءكمهايقات 

هركرة عقد ندكات كمحاهرات تكعكية لممجتمع لنبذ العادات كالتقاليد التي مف شأنيا تقييد  .4

 . انعىميعمؿ المرأة خصكصا في المجاؿ 

 لداءاهركرة عمؿ كرش عمػؿ كدكرات تدريبيػة لمصػحفيات بشػكؿ دكرم لمرفػع مػف مسػتكل  .5

 .الميني ليف لمكاكبة العالـ
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 المقترحات البحثية:

طرح المكهكعات التاليػة باح,ة إجراء مزيد مف البحكث الخاصة بالمرأة الصحفية كتتقترح ال

 لمدراسة: 

 .دراسة معكقات الداء الميني لممرأة الميبية في المجاؿ انذاعي كالمرئي .1

 .دراسة اتجاىات الجميكر الميبي نحك عمؿ المرأة في مجاؿ انعىـ .2

 عمػػىلصػػحافية كتقسػػيـ المحتػػكم الصػػحفي ك دراسػػة تػػأ,ير النػػكع اوجتمػػاعي عمػػى المعالجػػة ا .3

 .الداء الميني لمصحفيات
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 القرآن الكريم:

 .113 اآليةسكرة النساء  -

 :: الكتـــبأوالً 

 دار الفجر لمنشػر / القاىرةمصر، الممارسة الصحفية واألداء الصحفيزكريا أحمد،  أحمد :

 ـ.2005 (،1كالتكزيع، ط )

  ،ـــو المســـتقبميةأمجػػػاد رهػػػا ـــي وســـائل اإلعـــالم واقعـــة وآفاق ـــل المـــرأة الســـعودية ف ، عم

 ـ.2009(، 1)السعكدية/ الرياض: دار مكتبتي لمنشر السعكدية، ط 

  ،م،1943إلــى  1860تــاريخ الصــحافة الميبيــة ودورىــا الــوطني، أحمػػد إبػػراىيـ الترىػػكني 

 .ـ1986بدكف ط، بدكف ناشر، 

  ،بيػػركت: منشػػػكرات دار كمكتبػػػة لبنػػػاف، تطورىـــافة العربيــة نشـــأتيا و الصـــحاأديػػب مػػػركة /

 . ـ1961(، 1) الحياة، ط

 ،ــوطن العربــي إسػػماعيؿ إبػػراىيـ : الػػدار الدكليػػة / القػػاىرة، مصػػرالصــحافة النســائية فــي ال

 .ـ1996، (1لمنشر، ط)

  ،جراءاتـو، و البحـث اإلعالمـي مفيومـو، السيد محمد مصػطفي : مليبيػا / بنغػاز ، مناىجـوو ا 

 ـ.1994منشكرات جامعة قاريكنس، الكتاب الكؿ، 

  ،دار الفكػر العربػي،  :مصر/ القػاىرة، األسس العممية لنظريات اإلعالمجيياف أحمد رشتي

 .ـ1978(، 1ط )

  ،الىػالي لمطباعػة كالنشػر سكريا / دمشػؽ، الوضع االجتماعي لممرأة العربيةخهر زكريا :

 .ـ1994كالتكزيع، 
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  ،دار بيسػػػاف يػػػركت/ بلبنػػػاف، ســـس الفمســـفية لمفكـــر النســـوي الغربـــياألخديجػػػة العزيػػػزم :

 ـ.2005(، 1لمنشر، ط )

  ،مكتبػة اونجمػك المصػرية، / القػاىرةمصػر، وسائل اإلعالم نشأتيا وتطورىاخميؿ صابات :

 .ـ1987(، 1) ط

 (، 1دار أسػػامة لمنشػػر، ط) :الردف/ عمػػاف، المــرأة اإلعــالم وقضــاياحبيػػب،  زينػػب منصػػكر

 .ـ2001

 دار الفجػر لمنشػر كالتكزيػع، / القػاىرةمصر، بحوث جامعة في اإلعالمحر محمد كىبي، س :

 .ـ2004(، 1ط )

  ،أحمػػد المشػػركع  ،، الشػػاميالنســوية ومــا بعــد النســوية، دراســة ومعجــم لغــويسػػارة جامبػػؿ

 .ـ2002القكمي لمترجمة، المجمس العمى لم,قافة، 

  ،دار عمػػػاف لمنشػػػر ، الردف/ عمػػػافصـــورة المـــرأة فـــي الصـــحافة األردنيـــةسػػػمر حػػػداديف :

 . ـ2010(، 1كالتكزيع، ط )

 ـــرب األســـباب تراجـــع أداء الصـــحفيين والحػػػارص، عػػػزة عبػػػدالعزيز،  صػػػابر صـــحفيات الع

 .(1، العربية لمنشر كالتكزيع، ط ).... المخاطروالمظاىر و 

  ،الػػدار ، ليبيػػا/ طػػرابمس1922 -1966بــدايات الصــحافة الميبيــة عبػػدالعزيز الصػػكيعي :

 .ـ1989(، 1الجماىيرية لمنشر كالتكزيع كانعىـ ط )

   ،دار الفكػر / القػاىرةمصػر، ىموم الصحافة والصـحفيين المصـريينعكاطؼ عبدالرحمف :

 .ـ1994( 1العربي، ط )

  ،مطػػػابع اتحػػػاد الكتػػػاب العػػػرب، سػػػكريا/ دمشػػػؽ، المـــرأة عبـــر التـــاريخعبػػػد المػػػنعـ جبػػػرم :

 ـ.2006
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  ،(1: دار أسػػامة لمنشػػر، ط)، الردف/ عمػػافمينــةرســالة و اإلعــالم عبيػػر شػػفيؽ الرحبػػاني، 

 .ـ2003

  ،قصة الصحافة العربية في مصـر منـذ نشـأتيا وحتـى القـرن العشـرينعبدالمطيؼ حمػزة ،

 .ـ1985(، 2ط): دار الفكر العربي، / القاىرةمصر

 م1969التوثيــق مــن ، نمــاذج مــن الصــحافة الميبيــة بــين النقــد و الشػػريؼ عابػديف الػػدردير 

 . ـ1998(، 1: منشكرات جامعة قاريكنس، ط)ليبيا / بنغازم، م1977إلى 

 دار النخمػػة ليبيػػا / طػػرابمس، صــحافة المــرأة واألســرة فــي ليبيــاالشػػريؼ،  عابػػديف الػػدردير :

 .ـ2006(، 1ط ) ،لمنشر

 السػعكدية/ ، إمرأة خارجة عن األعراف )المرأة السعودية الواقع والتحديات( ،عبدا العممي

 .ـ2015(، 1ار الساقي، ط): دالرياض

  دار العربػػػػي / القػػػػاىرةمصػػػػرالصــــحفيات واإلعالميــــات العربيــــات، عبػػػػدالرحمف، عكاطػػػػؼ :

 .ـ2008(، 1لمنشر، ط )

  ،دار أســاليب البحــث العممــي فــي العمــوم االجتماعيــة واإلنســانيةآخػػركف، ك فػػكزم غرابيػػة :

 .ـ2000(، 2ط ) كائؿ لمنشر كالتكزيع،

  ،عػػالـ الكتػػب، مصػػر/ القػػاىرة، ممــي فــي الدراســات اإلعالميــةالبحــث العمحمػد عبدالحميػػد :

 .ـ2000

  ،دار الميسػرة، الردف/ عمػاف، نظريـة عمـم االجتمـاع المعاصـرمصطفى خمؼ عبػدالجكاد :

 ـ.2009

  ،دار / القػاىرةمصػر، مبادئ الصـحافة الدوليـة والتبـادل اإلعالمـي الـدوليمحمد البخارم :

 ـ.1997(، 1الرائد لمنشر كالتكزيع، ط )
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 دار المجمػػػع العممػػػي، السػػػعكدية / جػػػدةأســـس عمـــم الـــنفس االجتمـــاعي، حمػػػزة،  مختػػػار :

 ىػ.1399

  مصػػػر/ دراســـات مصـــرية وعالميـــة عمـــم الـــنفس االجتمـــاعي:النيػػػؿ،  أبػػػكمحمػػػكد السػػػيد ،

 ـ.1978(، 2القاىرة: الجياز المركزم لمكتب الجامعية كالمدرسية، ط )

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

 : الدوريات:ثانياً 

 المجــــــالت: -

  ،اننسػانية، المجمة العربيػة لمعمػـك 71، العدد النسوية فكرىا واتجاىاتيانكره فرج المساعد ،

 .السنة ال,امنة عشر ،الككيت

  ،9العػػدد ، موقـف عمـم االجتمــاع مـن قضـايا المــرأة، واقـع المـرأة الوفيـةليمػى عبػدالكىاب ،

مجمػػػػػة الكحػػػػػدة، المجمػػػػػس القػػػػػكمي لم,قافػػػػػة العربيػػػػػة، شػػػػػركة تيػػػػػب لمطبػػػػػع كالنشػػػػػر كالترجمػػػػػة 

 .ـ1985كانعىف، السنة الكلى، 

  ،العػػػدد التاسػػػع عشػػػر، المجمػػػة معوقـــات األداء المينـــي لممراســـل الصـــحفيأميمػػػة عمػػػراف ،

 .ـ2003إبريؿ المصرية لمبحكث كانعىـ، جامعة القاىرة،، 

 العػػػدد الكؿ، المجمػػػة الضـــغوط المينيـــة واإلداريـــة لمقـــائم باالتصـــالسػػػيد، سػػػعيد محمػػػد ال ،

 ـ.1989العممية لكمية انعىـ جامعية، القاىرة، 

 : الرسائل العممية:ثالثاً 

  ،إسماعيؿ الفىح، العكامؿ المؤ,رة عمى الداء الميني لمقائـ باوتصاؿ في الصػحافة الميبيػة

اآلداب ػػ قسـ انعػىـ  كمية / بنغازم: جامعة قاريكنس ػػالة ماجستير غير منشكرة، ليبيا رس

 .ـ2007ػػػ 
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  أحمػػػػد حمػػػػاد، معكقػػػػات الداء المينػػػػي لمقػػػػائـ باوتصػػػػاؿ فػػػػي التمفزيػػػػكف المصػػػػرم، رسػػػػالة

 .ـ2012 ،مصر/ المنصكرة: جامعة المنصكرةماجستير غير منشكرة، 

 أ,رىػػا أة العاممػػة، ك العمػػؿ الرسػػمي لممػػر  أريػػج عبػػد الػػرحمف، ناصػػر الشماسػػي، عػػدد سػػاعات

 ،: جامعػػة الممػػؾ عبػػدالعزيزالسػػعكدية/ جػػدة، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة، إنتاجيتيػػاعمػػى 

 ـ.2015

 م كاقػػع عمػػؿ انعىميػػات الميبيػػات فػػي المؤسسػػات انعىميػػةم تبػػره أمحمػػد ع,مػػاف الحباسػػي

 .2013رسالة ماجستير منشكرة م كمية الفنكف كانعىـ جامعة طرابمس 

 سالـ سميـ، معاناة الصحفييف الميدانية كمػا تعكسػيا الممارسػة المينيػة مدراسػة  رحمة محمكد

جامعػػػة  :ليبيػػػا/ بنغػػػازمميدانيػػػة عمػػػى صػػػحفي قطػػػاع غػػػزة، رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة، 

 ـ.2013انعىـ ػػ قسـ الصحافة ػػ  بنغازم ػػ كمية

 رسػالة ماجسػتير، حفصة طيباكم، دكر المرأة الصحفية في تفعيػؿ العمػؿ انذاعػي المحمػي ،

 .ـ2009جامعة قاصدم مرباح، كرقمة .

  هكء ع,ماف صالح الصكنيع، معكقػات البحػث العممػي لػدل أعهػاء ىيئػة التػدريس، رسػالة

 .ىػػ1432 : جامعة الدماـ ػػالسعكدية / الدماـماجستير غير منشكرة، 

  ة عمػػػى عبدالمجيػػػد بػػػف عبدالمحسػػػف بػػػف محمػػػد آؿ شػػػيخ، معكقػػػات اوتصػػػاؿ اندارم المػػػؤ,ر

السػػعكدية/ الريػػاض: العػػامميف فػػي جػػكازات مدينػػة الريػػاض، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة، 

 .ـ2000جامعة الرياض ػػ 

  م العكامػؿ المػؤ,رة عمػى الداء المينػي لمصػحفيات محركـعزاـ عنانزة كعادؿ صادؽ كمحمد

لعمػػـك مجمػػة اآلداب كا العػػامىت فػػي الصػػحؼ اليكميػػة الردنيػػة دراسػػة مسػػحية منشػػكرة فػػي

 .ـ2015 ماوجتماعية
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 تير م رسػػػػالة ماجسػػػػكأ,رىػػػػا عمػػػػى مسػػػػتكل أداء العػػػػامميف الكقػػػػت إدارةم عبيػػػر فػػػػكزم الخطيػػػػب

 .الردف م2009م منشكرةم جامعة الشرؽ الكسط

  عميػاء تفاحػو، المػرأة الصػحفية العاممػة فػػي الصػحؼ اليكميػة الردنيػة دراسػة ميدانيػة، رسػػالة

 .ـ2003 اف:/ عمالردفماجستير غير منشكرة، 

 نمػػػػاذج مػػػػف ي خطػػػػاب المؤسسػػػػات النسػػػػكية العربيػػػػةغػػػػادة عمػػػػي مكسػػػػى، حقػػػػكؽ المػػػػرأة فػػػػ :

حقػػػكؽ اننسػػػاف فػػػي الخطػػػاب السياسػػػي كرقػػػة مقدمػػػة إلػػػى نػػػدكة "مؤسسػػػات رسػػػمية أىميػػػة، 

  .ـ2008 المعاصر في الدكؿ العربية، كالحقكقي

  هػػد قهػػايا النشػػر، منػػي خميفػػة الفػػىح، دكر المؤسسػػات انعىميػػة فػػي حمايػػة الصػػحافييف

: أكاديميػػػة الدراسػػػات العميػػػا ػػػػػػ فػػػرع بنغػػػازم، ليبيػػػا / بنغػػػازمرسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة، 

 .ـ2012

  محاسػػف انمػػاـ، الكهػػع انعىمػػي كالقػػانكني لممػػرأة العربيػػة كالنػػكع اوجتمػػاعي، كرقػػة عمػػؿ

 .ـ2005الرباط / المغرب: مقدمة لمركز انعىميات العربيات، 

 م رسػػػالة عىميػػػات الفمسػػػطينيات فػػػي قطػػػاع غػػػزةالكاقػػػع المينػػػي له ممعكفىدايػػػة صػػػالح شػػػ

 .2008 مشكرة مف مركز شؤكف المرأة في غزةماجستير من

 : شبكة المعمومات العالمية )اإلنترنت(:رابعاً 

 ،ىػػػؿ تسػػػتيدؼ المػػػرأة الصػػػحفية فػػػي المنػػػاطؽ السػػػاخنة بسػػػبب جنبييػػػا أك  سػػػماح بػػػف عبػػػادة

 .www.alarab-co0uk، 2015مينتيا، 

  ،ـ 2015فاطمة غندكر، مقتطفات مف كتاب نساء في العزلةwww.south.hy/rc 

 انعىـ: المرأة العربية ك "، ة العربية لمتدريب كالبحكث "كك,رمركز المرأ 

https://www.nesasysy.wordpress.com\ 

http://www.alarab-co0uk/
http://www.south.hy/rc
https://www.nesasysy.wordpress.com/
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  ،انعىميػػػات كمعكقػػػات الممارسػػػة المينيػػػة فػػػي  أكهػػػاعمحمػػػد عبػػػد الكىػػػاب الفقيػػػو كػػػافي

 www.toress.iy 2016المجتمع كالمؤسسات اليمنية، 

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

  محمػكد محمػد النػاككع، الصػحافة الدبيػة فػػي ليبيػا تػاريخ حافػؿ بالنجػاح كانخفػاؽ، صػػحيفة

 .2009يكنيك  29القدس العربي اولكتركنية، 

 نية الجمعة نلكترك عبدالسىـ الزغيبي، الصحافة الميبية بيف عيديف، صحيفة المنارة الميبية ا

 .ـ2011يكليك  29

 : المقابــالت:خامساً 

  ابتساـ اغفير، صحافية، عهك ىيأة تدريس بكمية انعىـ جامعة بنغازم تـ إجػراء المقابمػة

ـ، بمقػػػر كميػػػة انعػػػىـ جامعػػػة بنغػػػازم، عمػػػى تمػػػاـ 2018ينػػػاير  21الحػػػد المكافػػػؽ  كـيػػػ

 ظيران. 11الساعة 

  بمػػة يػػـك الحػػد الصػػحافة بنغػػازم، تػػـ إجػػراء المقاتشػػجيع أسػػماء صػػيد صػػحافية بييػػأة دعػػـ ك

ـ، بمقر بييأة دعـ كتشجيع الصحافة فػرع بنغػازم، الحػد عمػى تمػاـ 29/7/2018المكافؽ 

 ظيران. 12الساعة 

  تشػػػجيع الصػػػحافة بنغػػػازم تػػػـ، صػػػحافية بييػػػأة دعػػػـ خمػػػكد الفػػػىح، صػػػحافية بييػػػأة دعػػػـ ك

ـ، عبػػػػر 22/7/2018لحػػػد المكافػػػؽ راء المقابمػػػة يػػػـك اكتشػػػجيع الصػػػحافة بنغػػػازم تػػػـ إجػػػ

 .عمى تماـ الساعة السابعة مساءاتصالي ىاتفي، 

  تشػػػجيع الصػػػحافة بنغػػػازم، تػػػـ إجػػػراء المقابمػػػة يػػػـك رجػػػاء الشػػػيخي، صػػػحافية بييػػػأة دعػػػـ ك

ـ، بمقػػر بييػػأة دعػػـ كتشػػجيع الصػػحافة فػػرع بنغػػازم، الحػػد 30/7/2018المكافػػؽ او,نػػيف، 

 عمى تماـ الساعة العاشرة صباحا.

http://www.toress.iy/
http://www.alryadh/
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  ،بمػة يػـك الحػد تشػجيع الصػحافة بنغػازم، تػـ إجػراء المقاصحافية بييأة دعـ ك زينب شاىيف

د عمػى تمػاـ ـ، بمقر بييأة دعـ كتشجيع الصحافة فػرع بنغػازم، الحػ29/7/2018المكافؽ 

 .الساعة العاشرة صباحا

  ـ سكينة بف عػامر، عهػك ىيئػة تػدرس بكميػة انعػىـ جامعػة بنغػازم، تػـ إجػراء المقابمػة يػك

 12عمى تماـ الساعة  ،ـ بمقر كمية انعىـ جامعة بنغازم2017/ 15/10الحد المكافؽ 

 ظيرا .

  عبػػػػر 31/7/2018ىػػػػدم العبػػػػدلي، صػػػػحافية، تػػػػـ إجػػػػراء المقابمػػػػة يػػػػـك ال,ى,ػػػػاء المكافػػػػؽ ،

 اتصاؿ ىاتفي، عمى تماـ الساعة العاشرة مساء.
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 (1رقم ) ممحق

 االستمارة بتحكيم قاموا الذين التدريس ىيأة أعضاء أسماء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 125 

 
 المحكمين قائمة

 االستمارة بتحكيم قاموا الذين التدريس ىيأة أعضاء أسماء

 

 ، عهك ىيأة تدريس جامعة بنغازم كمية انعىـ. د. الىفي إدريس الرفادم

 غازم كمية انعىـ. د. محمد سالـ المنفي، عهك ىيأة تدريس جامعة بن

 ، عهك ىيأة تدريس جامعة بنغازم كمية انعىـ.د. سكينة بف عامر

 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.

 ، عهك ىيأة تدريس جامعة بنغازم كمية انعىـ.أ. انتصار الجماعي

 أ. مبرككة عجاج، عهك ىيأة تدريس جامعة بنغازم كمية انعىـ.

 عهك ىيأة تدريس جامعة بنغازم كمية انعىـ. أ. أمنة الصكصاع،

 أ. عفاؼ الزبير، عهك ىيأة تدريس جامعة بنغازم كمية انعىـ.
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 (2ممحق رقم )

 استمارة االستبيان
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 استبيان استمارة

 ،،طيبة تحية

 عمى ؿلمحصك الباح,ة  بيا تقكـ بدراسة متعمقة بيانات جمع بيا قصد استبياف استمارة ىذه

 :بعنكاف انعىـ في الماجستير درجة

 معوقات األداء الميني لمصحفيات الميبيات

الكشؼ عف المعكقات الناتجة عف طبيعة المجتمع كطبيعة دكر المرأة  الدراسة أىداؼ مف

 داخؿ السرة كمدل تأ,ير ىذه المعكقات عمى الداء الميني.

 خركج في انيجابي ال,ر لو سيككف مارةاوست ىذه تساؤوت إجابة خىؿ مف معنا تعاكنكـ

 يستخدـ لف معمكمات مف بو تدلكف ما بأف عممان . أىدافيا كتحقيؽ ليا المرسكـ انطار في الدراسة

 .العممي البحث غايات لغير

 الكريم تعاونكم عمى سمفاً  الشكر وافر ولكم

 

 
 
 
 

 الباحثة 
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مى جميع بدائؿ الجكبة حسب رأيػؾ ابتػداء ( ع√انجابة عمى جميع السئمة ككهع إشارة ) الرجاء
 (.9مف السؤاؿ رقـ )

 / السن: 1س
  سنة   25إلى أقؿ مف  20مف )  (    سنة   35إلى أقؿ مف  25مف )  ( 
  سنة 40إلى أقؿ مف  35مف )  (    سنة فما فكؽ       40مف )  ( 

 

 / الحالة االجتماعية: 2س
   .عزباء )  (     .متزكجة )  ( 
 .مطمقة (  )          .أرممة )  ( 

 

 / المؤىل العممي: 3س
   .انكم أك ما يعادلو, )  ( 
  .جامعي )  ( 
  .مؤىؿ فكؽ الجامعي/ عالي )  ( 
       أخرل تذكر ................. 

 

 / التخصص العممي أرجوا كتابة التخصص: 4س
  تخصص...................... إعىـ 
  أخرل تذكر   ............................ 

 

 / سنوات الخبرة في ممارسة العمل الصحفي: 5س
  سنكات   10إلى  5مف )  (    سنة   15إلى  11مف )  ( 
  سنة 20إلى  16مف )  (    سنة فما فكؽ       21مف )  ( 

 

 / ما الوظيفة الصحفية التي تعممين بيا: 6س
   .رئيس تحرير )  (     .مدير تحرير )  ( 
 .محررة )  (          .مخرجة صحفية )  ( 
 مصكرة صحفية )  (   مراسمة )  ( 
 أخرل تذكر ...................   

 

 ؟الصحافية التي تعممين بيا المؤسسةما أسم  7س
............................................................. 

 بالعمل الصحفي بالمؤسسة ؟ ىلتحقتاكيف  /8س
 لمتخصصة ............................)   (عف طريؽ شيادتؾ ا 
 )   ( .................... عف طريؽ إعىنات المؤسسة الصحافية 
 )   ( ..............................عف طريؽ القارب كالصدقاء 
 ................................. برغبتؾ الشخصية.. )   (...... 
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 ة؟المينيفي الذي تعممين بو وتحقيقك لطموحاتك ين المجال الصحب ما العالقة 9س
 

 م
 العالقة     

 المجال الصحفي 
عالقة 
 قوية

عالقة 
 متوسطة

عالقة 
 قوية 

    المجاؿ اوجتماعي  1
    المجاؿ السياسي   2
    المجاؿ اوقتصادم  3
    المجاؿ القانكني   4
    المجاؿ الطبي  5
    المجاؿ الرياهي  6
    ؿ المني المجا 7

8 
 .............................كر................أخرم تذ

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

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

 
 ؟تأثير مصادر المعمومات التي تعتمدين  عمييا عمي أدائك المينيما   10س

 م
 درجة التأثير          

 المصادر
 تأثير

 قوي 
تأثير إلى 
 حد ما

تأثير 
 ضعيف 

    الشخاص المسئكلكف في كافة المجاوت 1

    مكاتب العىقات العامة بالمؤسسات 2

    ككاوت النباء 3

    انذاعات كالصحؼ 4

    اونترنت 5
    الكتب  6
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 ؟ك لمعمل الصحفيألوقات التي تناسبىي ا ما 11س

 م
 درجة التناسب          

 العمل الصحفي  أوقات
مناسب 
 جدا

 إلىمناسب 
 حد ما

غير 
 مناسب  

    جميع الكقات 1

    الفترة الصباحية  2

    فترة الظييرة  3

    الفترة المسائية 4

    الفترة الميمية  5
 
 ؟تك كمرأة عمى العمل الصحفيطبيع ىل تؤثر 12س

 م
 درجة التأثير          

 التأثيرات
 تأثير قوي

تأثير إلى 
 حد ما

تأثير 
 ضعيف 

    تؤ,ر في طبيعة إختيارم لممكهكعات 1
    تؤ,ر في أكقات تكاجدم بالمؤؤسة 2
    تؤ,ر عمى تغطية اوحداث في الكقت المناسب 3

4 
تػػػػػػػػؤ,ر فػػػػػػػػي عمميػػػػػػػػة اوسػػػػػػػػتمرار فػػػػػػػػي التغطيػػػػػػػػة الصػػػػػػػػحافية 

 لممكهكعات
   

    مى عممي الصحفي ككؿتؤ,ر ع 5
 
 أكثر بيئات العمل الصحفي تأثيرا عمى أدائك الميني؟ما  13س

 درجة التأثير           م 
 بيئة  العمل الصحفي 

تأثير 
 قوي

تأثير إلى 
 حد ما

تأثير 
 ضعيف 

    البيئة المينية  1

    البيئة اوجتماعية في العمؿ 2

    البيئة التخصصية لمعمؿ  3

    كقكانيف بيئة العمؿ هكابط 4

    البيئة المجتمعية لمعمؿ 5
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 ؟الميني أدائكلبيئة الصحافية عمى ما تأثير ا 14س

 م
 درجة التأثير          

 بيئة العمل الصحفي 
تأثير 
 قوي

تأثير إلى 
 حد ما

تأثير 
 ضعيف 

    بيئة صحافية مناسبة  1

    بيئة صحافية هاغطة  2

      بيئة صحافية متناقهة 3

    بيئة صحافية خطرة 4
 

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

 م
 درجة التأثير          

 الصعوبات 
تأثير 
 قوي

تأثير إلي 
 حد ما 

تأثير 
 ضعيف

    .صعكبة التغطية المباشرة لمحداث مف مكقعيا 1
    .اوتصاؿ بالمعنييف بمكهكع التغطية الصحافيةصعكبة  2

3 
صعكبة الحصكؿ عمى البيانات كالك,ائؽ الرسمية الصػادرة 

   .عف الييئات ذات الصمة بالمكهكع
   

    .صعكبة اوعتماد عمى المصادر الشخصية 4
 

يا / ما مدض موافقتك عمى المعوقـات التـي تواجيـك أثنـاء ممارسـة العمـل الصـحفي ميـدان16س
 وتأثيرىا عمى أدائك الميني؟ 

 م
 درجة الموافقة          

 المعوقات
 غير موافق محايد موافق

    صعكبة أجراء المقابىت الشخصية مع المسؤكليف  1
    صعكبة تغطية الحداث في الماكف البعيدة  2

3 
صػػػػعكبة النقػػػػؿ بسػػػػبب عػػػػدـ تػػػػكفير الصػػػػحفية المكاصػػػػىت 

    لمعمؿ الميداني

    القدرة عمى التكاجد في الماكف غير اآلمنة  عدـ 4

5 
صعكبة التأخر لساعات أطكؿ مف الكقات الرسػمية لمعمػؿ 

 بسبب العمؿ الميداني
   

    صعكبة الكصكؿ إلى المعمكمات في الكقت المناسب 6



 

 132 

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

 م
 رجة الموافقةد          

 المعوقات
 محايد موافق

غير 
 موافق

    عدـ سماح سياسة التحرير بالنقد المباشر 1
    لسياسة الصحفية تأ,ير سمبي في تناكؿ كمعالجة المكهكعات  2
    أكاجو تعديؿ في العديد مف المكهكعات قيؿ النشر 3
    تكظيؼ الحداث كفؽ سياسة الصحفية  4
    قدر كاؼ مف الحرية لمقائـ بانيصاؿ و تتيح الصحيفة 5
    تحديد المكهكعات التي يتـ نشرىا مسبقا 6
    إجبارم عمى كتابة مكهكعات معينة  7
    المس بجكىر المكهكعات التي اكتبيا مع إبقاء تكقيعي عمييا  8

9 
يػؤ,ر الصػػراع بػيف قيمػػي كاتجاىػاتي الفكريػػة كسياسػة الصػػحيفة عمػػى 

    أدائي الميني 

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

 م
 درجة التأثير          

 المعوقات
 تأثير قوي

تأثير 
إلي حد 
 ما 

تأثير 
 ضعيف

    عدـ تكفر أجيزة حاسكب شخصية لمصحفيات  1
    و تتكفر شبكة انترانت في الصحيفة 2
    نيو تتكفر كسائؿ نقؿ كقت الحاجة لمعمؿ الميدا 3
    عدـ تكفر إمكانيات متطكرة لدعـ العمؿ الصحفي 4
    اونقطاع المتكرر لمكيرباء  5
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 ما تأثير المعوقات االقتصادية عمى أدائك الميني؟  /19س

 م
 درجة التأثير          

 المعوقات
تأثير إلى  تأثير قوي

 حد ما
تأثير 
 ضعيف

    لداء المينيالهغط اوقتصادم يسبب لي تراجع في ا 1

2 
راتبي لشيرم و يتناسػب مػع الجيػد الػذم ابذلػو كو يتناسػب 

 مع متطمبات الحياة اليكمية 
   

3 
الهػػػغكط اوقتصػػػادية تػػػدفعني لمعمػػػؿ بكظػػػائؼ أخػػػرل إلػػػى 
 جانب عممي كصحفية مما يؤ,ر سمبا عمى أدائي الميني

   

    تدني الراتب كتأخر المكافآت المالية  4
 

 وقات االجتماعية التي تتعمق بالصحفيات وتأثيرىا عمى األداء الميني؟ / المع20س

 م
 درجة التأثير          

 المعوقات
تأثير 
 قوي

تأثير 
إلى 
 حد ما

تأثير 
 ضعيف

    صعكبة في اونهباط لمحهكر اليكمي لمعمؿ 1
    ساعات العمؿ الغير منتظمة خاصة أ,ناء العمؿ الميداني 2
    يؽ بيف العمؿ كالقياـ بالكاجبات المنزليةهيؽ الكقت لمتنس 3
    تعدد الدكار بيف العمؿ كالعىقات اوجتماعية كالمتطمبات اليكمية  4
    تؤ,ر بعض عادات كتقاليد المجتمع عمى أداني الميني  5
    و أتمتع بأم دعـ اجتماعي مما يؤ,ر سمبا عمى أدائي الميني  6

7 
انة لمطفػػػػاؿ ممػػػػا يػػػػؤ,ر عمػػػػى أدائػػػػي و تػػػػكفر الصػػػػحيفة دكر حهػػػػ

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

 م
 درجة التأثير           

 المعوقات
تأثير  تأثير قوي

 متوسط
تأثير 
 ضعيف

    عدـ استخداـ التقنيات الحدي,ة كتأ,يره عمى الداء الميني 1
    ياب التدريب سبب لي تراجع في الداء الميني غ 2
    أجد صعكبة في الكصكؿ إلى مصادر الخبار 3

4 
تحكػػػػـ الكسػػػػاطة كالعىقػػػػات الشخصػػػػية فػػػػي عمميػػػػة تكزيػػػػع 

 المياـ
   

    الكهع السياسي الراىف أ,ر عمى أدائي الميني  5
     أن,ي لننيأشعر بعرقمة الزمىء الصحفييف لنجاحي  6
    ؤ,ر شخصية رئيس التحرير عمى الداء الميني لؾ ت 7

8 
العػػبء الزائػػد لمعمػػؿ )إسػػناد ميػػاـ تتطمػػب قػػدرات أك,ػػر مػػف 

 إمكانياتي( أ,ر عمى أدائي الميني
   

9 
قمػة العػبء فػي العمػؿ )إسػػناد ميػاـ تتطمػب قػدرات اقػؿ مػػف 

 إمكانياتي( ا,ر عمى أدائي الميني
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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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