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إن كافــة اآلراء والنتائــج واالســتنتاجات والتوصيــات
املذكــورة يف هــذه الدراســات هــي للمؤلفــن واملؤلفــات
وال تعــر بالــرورة عــن رأي مركــز األبحــاث الواعــدة
يف البحــوث االجتامعيــة ودراســات املــرأة.

اإلشراف العام:

مديرة املركز :أ .د .مها بنت عيل آل خشيل
أســتاذ التاريــخ الحديــث واملعــارص ،كليــة اآلداب ،جامعــة األمــرة
نــورة بنــت عبدالرحمــن
اللجنة العلمية :

أ .د .هيفاء بنت عبدالرحمن بن شلهوب
أســتاذ التخطيــط االجتامعــي ،كليــة الخدمــة االجتامعيــة ،جامعــة
األمــرة نــوره بنــت عبدالرحمــن

أ .د .أسامء بنت عبدالله املوىس
أســتاذ أصــول الفقــه كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية ،جامعــة األمــرة
نــورة بنــت عبدالرحمــن

أ .د .سارة بنت صالح الخميش
أســتاذ الخدمــة االجتامعيــة ،كليــة الخدمــة االجتامعيــة ،جامعــة
األمــرة نــوره بنــت عبدالرحمــن

أ .د .علياء بنت يحيى الجبييل
أســتاذ التاريــخ اإلســامي ،كليــة اآلداب ،جامعــة األمــرة نــوره بنــت
عبدالرحمــن

د.تهاين بنت نارص العجاجي
أســتاذ تاريــخ مالبــس والتطريــز املشــارك يف كليــة التصاميــم
والفنــون ،جامعــة األمــرة نــوره بنــت عبدالرحمــن

السكرتارية:

أنوار بنت فالح العصيمي
ريم بنت عبدالله الحرقان

المراجعة والتدقيق:

شـروق بنت عـلـي املنقور

شكر وتقدير

لفريق تنظيم المؤتمر:

أنوار بنت فـالح الـعـصـيـمـي
حـصـة بنت سحمي العاصـمي
ســارة بنت إبـراهـيــم العقـيل
غـادة بنت عبدالله الـمـشــوح
غادة بنت مـطـر الـحـــربــي
مــهـــا بنت فــواز الــفــريح
نـــورة بنت كــتـاب العـتـيـبي
نــورة بنت عبدالله بن راشــد
هـنـاء بنت صـالــح الــربـــع
اإلشراف على المعرض

الفني المصاحب للمؤتمر

د .نــدى بنت صالـح الـركــف

المقدمة
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء واملرسلني .وبعد.
نظ ّم مركز األبحاث الواعدة يف البحوث االجتامعية ودراسات املرأة بجامعة
األمرية نورة بنت عبد الرحمن املؤمتر األول لدراسات املرأة السعودية خالل
يومي األربعاء والخميس الخامس عرش والسادس عرش من شهر صفر لعام
1440هـ املوافق للرابع والخامس والعرشين من شهر أكتوبر لعام 2018م يف
مركز املؤمترات بالجامعة .وجاء تنظيم املؤمتر انطالقًا من رؤية الجامعة
وغاياتها االسرتاتيجية يف توظيف البحث العلمي ملناقشة قضايا املرأة وتعزيز
دورها يف دعم التحول الوطني.
ركزت أهداف املؤمتر عىل توضيح أبعاد شخصية املرأة السعودية ،ودورها يف
الثقافة ،واآلدب ،والتاريخ ،واللغة ،وخدمة املجتمع ،والتأكيد عىل أهمية دراسة
مشاركتها يف التنمية؛ لدعم التحوالت االجتامعية واالقتصادية املرتبطة بها تحقيقًا
لرؤية  ،2030إىل جانب اإلضافة العلمية التي سترثي الدراسات املتخصصة يف
مجال املرأة .ويكتسب املؤمتر أهمية كبرية؛ خاصة وأنه يعايش النهضة التي
تعيشها املرأة السعودية ،يف ظل العهد الزاهر لخادم الحرمني الرشيفني ،امللك
سلامن بن عبد العزيز آل سعود ،وويل العهد األمني صاحب السمو املليك ،األمري
محمد بن سلامن بن عبد العزيز آل سعود حفظهام الله.
انقسمت فعاليات املؤمتر إىل قسمني :األول ،هو األوراق العلمية ،والجلسات
الحوارية ،التي دارت حول محاور متنوعة ،من أدب ،ولغة ،وتاريخ ،وإعالم،
وفن ،ومجتمع ،وتنمية .أما القسم اآلخر ،فهو املعرض الفني «املرأة السعودية
الحارض واملستقبل» ،الذي يعكس قدرة لغة الفن الراقية ،عىل التعبري عن واقع
املرأة السعودية وتطلعاتها.
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شارك يف املؤمتر جم ٌع كريم من الباحثني والباحثات ،من ذوي االهتامم
بدراسات املرأة ،من داخل اململكة العربية السعودية وخارجها ،استجابوا لدعوة
املؤمتر ،وتفضلوا بنتاج خربتهم وجهودهم ،فلهم الشكر والعرفان .كام سعد
املؤمتر بتعاون الفنانني والفنانات ومبادرتهم ،مشكورين لدعم املعرض الفني
بإبداعاتهم املؤثرة ،والشكر كذلك للطالبات الواعدات املشاركات يف املعرض
الفني.
ويسعد مركز األبحاث الواعدة يف البحوث االجتامعية ودراسات املرأة
بتقديم السجل العلمي للمؤمتر ،بعد اكتامل إجراءات املراجعة والتحكيم العلمي،
ويضم السجل بني دفتيه دراسات متخصصة يف قضايا متنوعة تعنى باملرأة
السعودية ،ستسهم يف نرش الوعي بأهمية الدراسات املتخصصة باملرأة ،وتربز
رضورة طرحها ،يف إطار نابع من احتياجات مجتمعنا ،وهويتنا الوطنية ،وقيمنا
الثقافية ،والعمق العريب واإلسالمي لبالدنا؛ مام سيعكس صورة صادقة عن املرأة
السعودية ،ويعزز حضورها اإليجايب محل ًيا ،وإقليم ًيا ،ودول ًيا.
رأى هذا املؤمتر النور بفضل تضافر جهود كثرية ،وتكامل خربات متنوعة،
وحقهم الشكر واالمتنان ،فيرسنا أن نتقدم بالشكر الجزيل ،إىل معايل مديرة
الجامعة ،الدكتورة هدى بنت محمد العميل ،عىل دعمها وعنايتها بهذا املؤمتر،
ودورها يف تيسري العديد من اإلجراءات ،داخل الجامعة وخارجها ،كام نشكر
سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ،األستاذ الدكتور أحمد
الغدير ،عىل اهتاممه ،وحرصه أن يخرج بالشكل األفضل ،والشكر يف هذا
ٌ
موصول صدقًا وحقًا ،إىل سعادة الدكتورة هدى بنت عمر الوهيبي ،وكيلة الجامعة
للتطوير والجودة حال ًيا ،ووكيلة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي سابقًا،
عىل عنايتها ورعايتها لهذا املؤمتر منذ أن كان فكرة وخاطرة ،وما بذلت فيه من
جهد ومتابعة وشغف واهتامم ،حتى رأى النور.
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نشكر كذلك األخوات الفاضالت عضوات اللجنة العلمية ،ولجنة املعرض الفني،
والصور ،عىل ما تح ّملن من جهد مضنٍ وعملٍ متواصلٍ  ،يف سبيل إمتام العمل
عىل أفضل صورة .والشكر الوافر واالمتنان العميق ،ملوظفات مركز األبحاث
وحب لهذا املؤمتر،
الواعدة ،ونائبة املركز ،ملا
ْ
أعطي من جهد ،ودأب ،وصربٍّ ،
وعمل متواصل مل ينقطع ،نسأل الله أن يبارك فيه ّن ،ويجزل لهن الثواب.
وجدي ٌر بالشكر إدارات عديدة داخل الجامعة ،مل يبخلوا عىل املؤمتر بجهدهم
وخرباتهم وتعاونهم ،فالشكر يقدم إىل إدارة العالقات العامة ،وإدارة اإلعالم،
وإدارة الندوات واملؤمترات ،وإدارة األمن ،وإدارة السالمة ،وإدارة التشغيل
والصيانة ،واإلدارة العامة لتقنية املعلومات ،وحاضنة نورة العطاء ،ومكتب
العالقات العامة والدولية .وتحية وشكر خاص إىل األستاذة منال الهزاع؛ لتفضلها
ري لكل من ل ّبى الدعوة ،وحرض
باملشاركة معنا يف تقديم حفل االفتتاح .وشك ٌر وف ٌ
املؤمتر.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني.
مركز األبحاث الواعدة يف البحوث االجتامعية ودراسات املرأة
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محور:

المرأة واإلعالم

صورة المرأة السعودية في الصحافة اإللكترونية
الفرنسية دراسة تحليلية لصحيفتي «لوفيجرو»
و»لوموند»
(أبريل -2016مارس )2018
()Le Monde – Le Figaro

د .سامية بوبكر غزواني
قسم االتصال وتقنية اإلعالم
جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
sbghazouani@iau.edu.sa
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صور المرأة السعودية في
الصحافة اإللكترونية الفرنسية

صورة المرأة السعودية

في الصحافة اإللكترونية الفرنسية
ملخص البحث

هدفت هذه الدراسة ،إىل التعرف عىل صورة املرأة السعودية ،التي تنرشها
وتروج لها الصحافة الفرنسية لدى الرأي العام ،وهل تعكس هذه الصورة اإلعالمية،
الصورة الحقيقية والواقعية للمرأة السعودية ،يف ظل الربامج واملشاريع التي أتت
بها رؤية 2030؟ أو تساهم يف إذكاء وترسيخ صورة منطية قدمية؟
وهي من الدراسات الوصفية ،التي اعتمدت منهج املسح الشامل ،لصحيفتي
«لوفيجرو» ود «لوموند» اإللكرتونيتني يف الفرتة املمتدة من أفريل  2016إىل
غاية مارس .2018
وخلصنا إىل أن:
•الصحيفتان تهتامن مبوضوع املرأة السعودية ،وتطرحه يف محتوياتها
اإللكرتونية؛ وبرزت قيادة السيارة ولباس املرأة يف الفضاء العمومي،
كأهم املواضيع.
•املقاالت اإلخبارية والتفسريية ،هي الشكل الصحفي الرئييس ،وندرت
األشكال الصحفية األخرى ،مثل التحقيق ،واملقابلة ،وصحافة الرأي.
•اتجاه املعالجة الصحفية يف املوقعني سلب ًيا ،مع الحيادية يف عدد قليل
من املقاالت.
•تم توظيف عنارص اإلبراز ،والوسائط املتعددة ،والعنارص التفاعلية؛ ليبقى
القارئ ،أو املتصفح ،أو املتابع يف فضاء سلبي ،يحرك صورة ذهنية منطية
قدمية عن املرأة السعودية.
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•الرأي العام الفرنيس (مشرتكني وقراء) ،قد تأثر باملحتويات اإلعالمية
سل ًبا ،مع ظهور بعض ردود الفعل اإليجابية.
ب عن كل الحقيقة
•صورة املرأة السعودية يف الصحيفتني منقوصة ،وال ت ُ َع ّ ُ
والواقع؛ بل عمدت الصحيفتان إىل الرتكيز عىل أخبار ثانوية ،وه َّمشت
األخبار التي تتناول مناذج لنساء سعوديات ناجحات ومتميزات ،ويعكسن
صورة مرشقة ومرشفة للمملكة العربية السعودية.
المقدمة:

تركز الدراسات واألبحاث ،التي تتطرق لصورة اململكة العربية السعودية عند
الغرب عامة ،ويف وسائل اإلعالم خاصة؛ عىل موضوعني رئيسني ،هام السياسة
واالقتصاد ،انطالقًا من الصورة النمطية التي سادت (لألسف لفرتة طويلة)،
وانترشت عند الرأي العام العاملي ،والذي ش َّكلَته وسائل إعالم ،دأبت عىل ترسيخ
هذه الصورة النمطية السلبية عرب السنني .فاتجه اهتامم الباحثني إىل دراسة
وتحليل أبعاد هذه الصورة ،ورشح أسبابها ،واقرتاح الحلول؛ لتفكيكها وتعويضها
بصورة أفضل ،تعكس الوجه الحقيقي للملكة العربية السعودية.
وتعيش اململكة العربية السعودية هذه السنوات األخرية ،ومنذ اإلعالن عن
رؤية  ،2030منعر ًجا تاريخ ًيا ،تحتل فيه املرأة مكانة بارزة ،وتلعب دو ًرا يف تحقيق
أهداف هذه الرؤية املستقبلية .من هنا جاء اهتاممنا بدراسة تحليلية ،تجدد
مع أمناط ومواضيع الدراسات السابقة ،وتواكب التطورات التي تعيشها اململكة،
وتصب يف تطلعاتنا لدور ريادي للمرأة السعودية ،يعكس إمكانياتها وقدراتها
الحقيقية؛ بعي ًدا عن الكليشيهات.
ملاذا اخرتنا موضوع صورة املرأة السعودية يف اإلعالم اإللكرتوين الفرنيس؟
أول :املالحظة واملتابعة املستمرة ،ملا تنرشه وسائل اإلعالم الفرنسية حول
ً
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اململكة العربية السعودية ،هي التي جعلتنا ننتبه ونتفطن للمحتويات السلبية،
التي تروج لها عند الرأي العام الفرنيس.
ثان ًيا :نحن مقيمني يف اململكة منذ فرتة طويلة ،والحظنا التغيريات والتطورات
اإليجابية ،التي تعيشها اململكة عىل كافة املستويات ،ويف الفرتات األخرية توجتها
بإطالق برنامج رؤية اململكة  ،2030واملكانة املتميزة التي توليها للمرأة السعودية.
لكن مواصلة وسائل اإلعالم الفرنسية ،إبرازها أشياء ثانوية والرتكيز عليها،
متجاهلة اإلنجازات الكبرية يف كل املجاالت (نجاح موسم الحج -مواجهة اإلرهاب
والتطرف يف املنطقة – مبادرات إنسانية عاملية – جعل الشباب عنرص مشارك
وفعال يف عجلة التطور – دخول املرأة مجلس الشورى  )....وغريها من األحداث
التي مل يركز عليها اإلعالم.
ثالثًا :فكرة أن اإلعالم الغريب وخاصة الفرنيس ،مشهود له باملوضوعية
والحيادية يف طرح كل املواضيع ،وهي فكرة رائجة ومرتسخة مبا يف ذلك عند
الرأي العام العريب؛ والواقع ال يتطابق مع هذه الفكرة ،وأكرب دليل بحثنا هذا.
راب ًعا :س َع ْينا دامئًا (من خالل مشاركتنا يف املؤمترات العربية ،واإلقليمية،
والفرنسية) إىل إبراز الوجه الحقيقي للمملكة ،الذي يجهله الكثري؛ بسبب ما تر ِّو ُج
له وسائل اإلعالم ،وكذلك الشأن من خالل محارضاتنا ،وأبحاث التخرج يف قسم
االتصال وتقنية اإلعالم ،التي أرشفنا عليها؛ إذ دأَبْ َنا عىل توجيه الطالبات إىل
التفطن إىل الخدع اإلعالمية ،والتصدي (إعالم ًيا) ملا من شأنه تشويه صورة اململكة،
وذلك باتباع املنهج العلمي يف تفكيك الصورة الخاطئة ،وأساليب الرتويج للصورة
اإليجابية ،والتي تليق باململكة ومركزها العاملي ،واإلسالمي ،والعريب ،واإلقليمي.
خامسا :نسعى دامئًا يف أبحاثنا العلمية ،إىل التميز والتفرد؛ من خالل التطرق
ً
ملواضيع مل يسبق الخوض فيها ،تتسم باآلنية والواقعية ،أو اختيار زاوية أو جانب
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من موضوع مل ُيُ ْح َظ باهتامم الباحثني واألكادمييني من قبل ،ومن بينها
املواضيع حول الصورة النمطية ،واألفكار املسبقة واملغلوطة.
إن الهدف الرئييس من هذا البحث؛ تفكيك الخطاب اإلعالمي الفرنيس حول
الخطاب؛لنبي
املرأة السعودية،وتحليل مصطلحاته ،وكلامته ،ومعانيه ،وما وراء
َّ
أنه غري موضوعي وال حيادي؛ بل فيه تحامل ،وانحياز ،وإخفاء الحقائق؛ بعي ًدا
عن مبادئ العمل اإلعالمي :الدقة واملوضوعية ،التي تنادي بها دامئًا الصحافة
الفرنسية.
يف نفس الوقت ،كشف لنا التحليل الدقيق ،بروز مالمح صورة جديدة للمرأة
السعودية يف اإلعالم الفرنيس؛ حيث تحدثت بعض املقاالت ،عن قصص وأخبار
شفة عن املرأة
نجاحات ،وبَ َّ َ
ي تحليل هذه املقاالت ،أنها ترسم صورة إيجابية و ُم َ ِّ
َبي أن فئة من الجمهور الفرنيس ،لها
السعودية .ويف تعليقات وتفاعل الجمهور ،ت َّ
تفاعالت إيجابية ،ت َ ُر ُّد من خاللها عىل األفكار الخاطئة واملغلوطة حول اململكة،
وتصحح املفاهيم املتصلة بالدين اإلسالمي ،وهذا يدل عىل أن مغالطة اإلعالم
الفرنيس ،مل ت ُ َؤث ِّر يف كل الجامهري.
-Iاإلجراءات المنهجية

-1الدراسات السابقة

بي البحث يف املراجع املتنوعة ،أن الدراسات السابقة ،ركَّ َزت أغلبها عىل صورة
َّ
اململكة العربية السعودية يف اإلعالم الغريب ،وتحدي ًدا دراسة وتحليل املحتويات
اإلعالمية (الصحف ،واإلذاعة ،والتلفزيون) باللغة اإلنجليزية .كام استنتجنا من
البحث ،أن اللغة (الفرنسية) كانت –رمبا -عائقًا يف دراسة وتحليل املحتويات
اإلعالمية الفرنسية؛ لهذا مل نجد أي دراسة حول اململكة باللغة الفرنسية ،عىل
األقل يف املراجع التي استطعنا الوصول إليها ،واعتامدها يف بحثنا الحايل .لكننا
12
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وجدنا عد ًدا من املقاالت العلمية ،واملداخالت يف مؤمترات وبعض الدراسات،
التي كان موضوعها صورة اإلسالم واملسلمني يف اإلعالم الغريب بصفة عامة،
والفرنيس بصفة خاصة (بحثنا صورة اإلسالم واملسلمني ،بني مطرقة اإلعالم
الفرنيس ،وسندان الرأي العام .املؤمتر العلمي الثاين ،مستقبل اإلعالم التقليدي
والجديد ،يف ضوء التحوالت التقنية ،واالجتامعية ،والثقافية يف الوطن العريب»
ديسمرب  2016عامن – األردن .جامعة البرتاء ).وتخلص جميع هذه الدراسات
واالبحاث ،إىل صورة منطية لإلسالم واملسلمني ،ت ُ َر ِّو ُج لها وسائل اإلعالم الغربية
(والفرنسية) باختالف توجهاتها.
دراسة «صورة املرأة العربية من اإلعالم التقليدي إىل اإلعالم الجديد :الثابتواملتغري» .د .نفيسة ناييل /د .سلمى مساعدي .جامعة أم البواقي ،الجزائر .مجلة
العلوم اإلنسانية .العدد الثامن (الجزء  )2ديسمرب 2017م.
بحثت هذه الدراسة ،يف مقومات صورة املرأة العربية يف الخطاب اإلعالمي
التقليدي ،وهي صورة منطية ،فيها تهميشً ا وإقصا ًء إعالم ًيا للمرأة ،وتقدميها
كجسد مغ ٍر ال غري .وأتاح اإلعالم الجديد للمرأة العربية عرب منصاته ،الفرصة
لتمثيل نفسها كام ترى؛ ال كام تراها وسائل اإلعالم ،وهي صورة جديدة للمرأة
العربية ،تحمل بوادر التغيري.
«سبل تفعيل دور الكفاءات النسوية املسلمة ،خارج العامل اإلسالمي،
دراسة ُيف تغيري الصورة النمطية عن املرأة املسلمة» .د .حكيمة الحطري.2012 .
حلَّلَت فيها الباحثة ،مفهوم الصورة النمطية وآليات بروزها ،كام طرحت بعض
الحلول ،التي تفيض إىل تغيري الصورة النمطية السلبية عن املرأة املسلمة.
دراسة هبة قاسم وآخرين ( :)2000عن قضايا املرأة يف الصحف املرصية،دراسة تحليلية.
13

السجل العلمي والبحوث المحكمة 1

وقد أجرت الباحثة دراستها عىل صحف األهرام ،والوفد ،والجمهورية األسبوعي،
والشعب .وقد رصدت الدراسة عدة قضايا ،أ َّولها العنف ضد املرأة بنسبة  %32.7من
تكرارات القضايا ،يليها عنف املرأة بنسبة  ،%26.36ثم قضايا األحوال الشخصية بنسبة
 ،%9.89ثم قضايا التعليم والعمل والتنمية بنسبة  .%7.41وجاءت صحيفة األهرام ،يف
مقدمة الصحف التي تناولت قضايا املرأة ،من خالل  2236مادة صحفية.
 دراسة فهد بن عبد العزيز الخريجي» اإلعالم وواقع الصورة الذهنيةللمملكة العربية السعودية يف الغرب» ،من نتائج هذه الدراسة التايل:
وخصوصا الذين زاروا اململكة ،االعتقاد بأن
•من املشهور عند الغربيني،
ً
رصا خف ًيا يف املجتمع السعودي .وهذا التساؤل
املرأة السعودية متثل عن ً
الذي يدور يف أذهان الباحثني ،هو جزء من القوالب الجاهزة ،والصورة
الذهنية عن املرأة واألنوثة يف أجهزة اإلعالم ،مطابقتها وأثرها عىل حياة
املرأة عمو ًما.
مثل ،نجد املرأة خاضعة مستسلمة للرجل ،وهي دامئًا
•ففي اإلعالنات ً
نحيفة رشيقة ،وت ُ َعاَ ُمل املرأة عىل أنها عمل إلغواء املستهلك ،وحثه عىل
الرشاء .هذه القوالب الجاهزة للمرأة كمثري؛ يجعل املرأة أقل إنسانية،
ويح ِّج ُم من دورها يف الحياة ،ورؤية الناس لها .وأصبحت برامج الحمية،
هم للمرأة العرصية،
والتامرين ،والجراحة التجميلية ،واألصباغ ،وغريهاً ،
لتصبح قريبة من الشكل والصورة الذهنية ،التي صنعها اإلعالن التسويقي
للمرأة الجميلة .ويف الغالب ،فإن كثري من النساء يفشلن يف تحقيق ذلك.
•بالتأكيد ،أن صورة املرأة العربية يف هوليود ،هي غال ًبا سلبية؛ سواء يف
اللباس أو الترصف ،وهي صورة منفصلة إىل درجة كبرية عن واقع املرأة
العربية املعارصة.
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دراسة «بازييل»  ( )Baselyوآخرين (1987م)عن املرأة ووسائل اإلعالم:هدفت الدراسة إىل محاولة التعرف عىل الصورة ،التي تقدمها وسائل اإلعالم
املختلفة للمرأة ،وذلك من خالل تحليل مضمون ،عدد من املواد اإلعالمية،
وعالقتها باملعايري االجتامعية السائدة يف املجتمع.
وتوصلت الدراسة لعدة نتائج ،منها:
•مضمون وسائل اإلعالم املوجهة إىل املرأة ،يتحدد من خالل القيم
واملعايري االجتامعية.
•صورة املرأة ذات االهتاممات العامة ،طغت عىل صورة املرأة ذات الدور
الثانوي.
•لعب زيادة عدد النساء القامئات باالتصال ،دو ًرا يف تطوير صورة املرأة،
وزيادة االهتاممات مبوضوعاتها الحقيقية.
أما الدراسات حول صورة املرأة السعودية يف اإلعالم ،فإن البحث أخذنا
ملقاالت ،ومداخالت ،ودراسات حول صورة املرأة السعودية يف اإلعالم املحيل
أساسا ،وقليلة ج ًدا ،األبحاث والدراسات التي تتفرد مبوضوع املرأة السعودية
ً
فقط؛ بل تتطرق الدراسات لصورة املرأة السعودية ،كمحور ،أو باب ،أو جزء من
دراسات ،موضوعها األسايس صورة اململكة يف اإلعالم.
إذن يعترب بحثنا هذا ريادي؛ ألنه مل نعرث عىل أي دراسة أو بحث (باملفهوم
العلمي) ،موضوعه صورة املرأة السعودية يف اإلعالم الفرنيس ،وهو أحد األسباب
الرئيسية التي دفعتنا لالختيار هذا املوضوع.
وشد اهتاممنا أثناء البحث بصفة خاصة ،التقرير الشهري الرابع والعرشين،
ملركز أسبار للدراسات والبحوث واإلعالم ،بتاريخ مارس 2017م ؛ حيث استخلصنا
من النقاشات واملداخالت واملتوفرة عىل شبكة اإلنرتنت ،أن اململكة الزالت تواجه
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خطابًا إعالم ًيا غرب ًيا معاديًا ،يتطلب جهو ًدا ،ومبادرات ،وإمكانيات لتغيريه نحو
األفضل « الغرب ال يرى اإلنسان يف السعودية ،وال يعرف حقيقته؛ إال يف أردية
منطية وصور بدائية عنيفة».
-2مشكلة البحث:

من خالل قراءتنا ومتابعتنا لوسائل اإلعالم الفرنسية (الصحافة الورقية،
واإللكرتونية ،والتلفزيون) الحظنا االهتامم املوسمي باململكة العربية السعودية
وأخبارها ،واألحداث املتصلة بها؛ ولكن منذ أفريل 2016م،تاريخ اإلعالن عن
رؤية  ،2030ازداد اهتامم الصحافة الفرنسية باململكة العربية السعودية؛ من
خالل ارتفاع عدد املقاالت واملحتويات اإلعالمية األخرى ،والرتكيز عىل مواضيع
شكل
دون األخرى ،مثل املرأة السعودية .وتطغى السلبية عىل هذه املحتويات ً
ومضمونًا أكرث من اإليجابية؛ سوا ًء يف اللغة املستخدمة ،واأللفاظ والعبارات ،أو
والص َور.
العناوين ُّ
يف نفس الوقت ،نحن مقيمني يف اململكة العربية السعودية منذ فرتة ،والحظنا
تغيريات وتحوالت ،مل نجد لها صدى يف الصحافة الفرنسية ،املشهود لها عامل ًيا
باملوضوعية والحيادية ،يف معالجة األحداث واألخبار الواردة من كل أصقاع العامل.
لهذا أردنا أن نبحث يف درجة اهتامم الصحافة الفرنسية اإللكرتونية ،باململكة
العربية السعودية عامة ،ومبوضوع املرأة السعودية بصفة خاصة ،والصورة
أول ،واألورويب ثانية؛ من خالل محتوياتها
التي ترسمها للرأي العام الفرنيس ً
اإلعالمية اإللكرتونية ،وهل تعكس الصورة الحقيقية (الواقعية) للمملكة وللمرأة
السعودية ،أم تساهم يف ترسيخ صورة ذهنية منطية قدمية.
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-3أهداف البحث:

تهدف هذه الدراسة إىل:
•التعرف عىل أهم املوضوعات ،التي تطرحها الصحافة اإللكرتونية
الفرنسية ،املرتبطة باملرأة السعودية.
•التعرف عىل مدى اهتامم الصحافة اإللكرتونية الفرنسية باملرأة السعودية.
•التعرف عىل املصادر الصحفية ،التي اعتمدت عليها الصحافة اإللكرتونية
الفرنسية ،يف معالجة موضوع املرأة السعودية.
•التعرف عىل األساليب املتبعة ،يف تقديم موضوع املرأة السعودية يف
الصحافة اإللكرتونية الفرنسية.
•التعرف عىل طريقة أو طرق معالجة الصحافة اإللكرتونية الفرنسية،
ملوضوع املرأة السعودية.
•التعرف عىل األشكال الصحفية ،املستخدمة يف عرض موضوع املرأة
السعودية يف الصحافة اإللكرتونية الفرنسية.
•التعرف عىل عنارص إبراز موضوع املرأة السعودية يف الصحافة
اإللكرتونية الفرنسية.
•التعرف عىل الوسائط املتعددة والعنارص التفاعلية ،املستخدمة يف عرض
موضوع املرأة السعودية ،يف الصحافة اإللكرتونية الفرنسية.
•التعرف عىل الصورة الذهنية النمطية  /الواقعية للمرأة السعودية يف
الصحف اإللكرتونية الفرنسية.
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-4تساؤالت البحث:

•ما هي أهم املوضوعات ،التي تطرحها الصحافة اإللكرتونية الفرنسية
املرتبطة باملرأة السعودية؟
•ما هي املصادر الصحفية ،التي اعتمدت عليها الصحافة اإللكرتونية
الفرنسية ،يف معالجة موضوع املرأة السعودية؟
•ما هي األساليب املتبعة ،يف تقديم موضوع املرأة السعودية ،يف الصحافة
اإللكرتونية الفرنسية؟
•ما هي األشكال الصحفية املستخدمة ،يف عرض موضوع املرأة السعودية،
يف الصحافة اإللكرتونية الفرنسية؟
•ما هي عنارص إبراز موضوع املرأة السعودية يف الصحافة اإللكرتونية
الفرنسية؟
•ما هي الوسائط املتعددة والعنارص التفاعلية ،التي استخدمتها الصحافة
اإللكرتونية الفرنسية ،يف عرض موضوع املرأة السعودية؟
•ما هي صورة املرأة السعودية ،التي تروج لها الصحف اإللكرتونية الفرنسية،
لدى الرأي العام الفرنيس؟ وهل تعكس الصورة الحقيقية الواقعية للمرأة
السعودية ،يف ظل رؤية 2030؟
-5فروض البحث:

•توجد عالقة بني املعالجة الصحفية ملوضوع املرأة السعودية ،يف صحيفتي
لوفيجرو ولوموند الفرنسية ،والصورة الذهنية النمطية السائدة لدى
الرأي العام الفرنيس.
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•توجد اختالفات بني املعالجة الصحفية ملوضوع املرأة السعودية يف
صحيفتي لوفيجرو ولوموند الفرنسية ،والصورة الذهنية النمطية لدى
الرأي العام الفرنيس.
•تعكس الصورة ،التي تقدمها الصحف االلكرتونية لوفيجرو ولوموند
الفرنسية عن املرأة السعودية ،الصورة الحقيقية (الواقعية) للمرأة السعودية
يف ظل رؤية .2030
-6اإلطار النظري للبحث:
أ-نظرية التأثير وترتيب األولويات

يعتمد هذا البحث عىل نظرية تأثري وسائل اإلعالم ،ونظرية ترتيب األولويات،
التي ظهرت منذ خمسينيات القرن املايض .وتُعترب دراسة «ماكومبس وشاو»
سنة 1972م،أول دراسة علمية حول هذه النظرية؛ حيث عالج الباحثان عملية
وضع األجندة يف الحملة االنتخابية الرئاسية لعام 1968م،انطالقا من فرضية أن
وسائل اإلعالم ،تضع األجندة للحملة السياسية ،وتؤثر يف اتجاهات الجمهور نحو
القضايا السياسية .وقد تم تطبيق النظرية عىل عينة من الناخبني األمريكيني،
وتم تحليل مضمون خمس صحف يومية ،ومجلتني ،ونرشات إخبارية يف قناتني
تلفزيونيتني .ودعمت نتائج الدراسة ،تأثري وضع أجندة من طرف وسائل اإلعالم
املذكورة ،عىل اهتامم الجمهور ،الذي اعتقد يف أهمية القضايا؛ من خالل
الرتتيب واألهمية اللذين أولتهام وسائل اإلعالم للقضايا.
وبالتايل فإن هذه النتائج تؤكد حسب الباحثّني ،وجود عالقة قوية بني
االهتامم الذي أولته وسائل اإلعالم للقضايا االنتخابية املختلفة ،وبني حكم
الناخبني ،عىل أهمية مختلف قضايا الحملة.
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والفكرة الرئيسية لنظرية وضع األجندة ،وترتيب األولويات ،أنه هناك عالقة
بني طريقة عرض وسائل اإلعالم للموضوعات املختلفة ،وبني ترتيب املوضوعات،
فتلفت النظر إىل ما هو مهم بالنسبة إليها ،وتركز عىل قضايا دون أخرى؛
ويف الرتكيز والتكرار عىل أحداث أو شخصيات معينة ،تجعلها من اهتاممات
الجمهور ،الذي بالتايل يتبناها تدريج ًيا ،بحسب ترتيب وانتقاء وسائل اإلعالم.
ويصبح فهم الناس لجزء كبري من الواقع ،يأيت من اإلعالم ،الذي يحدد ويرسم
الصور الذهنية ،ويؤطر وجهات النظ؛ وعرب الزمن يترشب الناس هذه الرؤى
بشكل كبري ،ويصبح كثري منهم أسري لها يف تفكريه وقراراته.
ومن رواد هذه النظرية ،الباحث «فانكهاورس» ،الذي اهتم بدراسة األهمية
الفعلية لقضايا محددة يف الواقع؛ من خالل دراسة العالقة بني الرأي العام،
وبني محتوى وسائل اإلعالم؛ والعالقة بني وسائل اإلعالم والواقع .يف الحالة
تبي للباحث ،الصلة القوية بني ترتيب الجمهور للقضية؛ باعتبارها مهمة،
األوىلَّ ،
وبني حجم التغطية التي حصلت عليها هذه القضية يف وسائل اإلعالم .ويف
ب جي ًدا عن
الحالة الثانية ،توصل الباحث إىل أن تغطية وسائل اإلعالم ،ال تُ َع ِّ ُ
حقيقة هذه القضايا يف الواقع.
واستنتج «فانكهاورس»أن وسائل اإلعالم ،ال تعطي صورة حقيقية ودقيقة ملا
فعل عىل أرض الواقع« ،وأن العديد من الناس مبن فيهم صناع القرار،
يحدث ً
يؤمنون بأن وسائل اإلعالم ،مصادر موثوقة للمعلومات؛ ولكن البيانات التي
قدمناها ،تشري إىل أن هذا ليس صحي ًحا بالرضورة»
واستخدمنا هذه النظرية؛ ألنها تخدم طبيعة ،وأهداف ،وفرضيات بحثنا؛ حيث
أردنا معرفة حجم التغطية اإلعالمية ،ملوضوع املرأة السعودية يف الصحيفتني
ب هذه التغطية واملعالجة اإلعالمية ،عن
الفرنسية لوموند ولوفيجرو ،وهل تُ َع ِّ ُ
الصورة الحقيقية والواقعية للمرأة السعودية؟ أم تساهم يف تدعيم وترسيخ صورة
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ذهنية منطية سابقة؟ وهل أث َّ َرت طبيعة التغطية واملعالجة اإلعالمية ،عىل آراء
وأفكار ومواقف الجمهور املتابع للصحيفتني؟ وهل ساهمت يف تحريك الصورة
الذهنية النمطية عن اململكة العربية السعودية عامة؟ وعن املرأة بصفة خاصة؟
أما نظرية التأثري ،فإنها تؤكد عىل تأثري وسائل اإلعالم عىل الفرد ،والجامعات،
واملجتمع ككل ،وحددها الباحثون بتأثري فوري وتأثري طويل املدى ،وتلعب وسائل
اإلعالم دو ًرا يف نقل املعارف واملعلومات إىل الجمهور ،وهو ما يضعه «دينيس
ماكويل» يف تعريفه؛ ألن وسائل اإلعالم تقدم للجمهور ،تصوراتهم عن العامل
املحيط بهم القريب والبعيد ،وقسمها الباحثون إىل «تصور داليل ،يتميز بالوضوح
واملوضوعية غري مخفي عن املتلقي ،يكشفه التحليل البسيط ملضمون الوسيلة
اإلعالمية .أما النوع الثاين ،فهو التصور الذي ميكن فهمه ،واملرتبط أو املتضمن
يف التصور الداليل ،وميكن استخالصه منه .وقد يكون له أساس مريئ ،كطريقة
تركيب صورة ،أو وقت النرش ،أو موقع املادة الصحفية عىل الصفحة ،أو طريقة
إخراجها وطباعتها عىل الصفحة» (نظريات اإلعالم .أ.د .حسني محمد نرص.
دار الكتاب الجامعي2015.م) .وتؤثر وسائل اإلعالم كذلك عىل الثقافة ،وحجم
املعرفة ،واملعايري والقيم يف املجتمع ،وتشكل األفكار ،والصور ،والسلوك؛ وهو ما
يسمى نظرية املعايري الثقافية ،وطور هذه النظرية «ملفن ديفلر» ،مع العلم ،أن
بي أن وسائل اإلعالم
هذه النظرية ترجع يف األساس إىل «والرت ليبامن» ،الذي َّ
تشكل الصور الذهنية لدينا ،نحو األقليات ،والعادات ،والتصورات عامة.
وتم استخدام النظرية يف بحثنا؛ لنكشف تأثري الصحيفتني عىل معارف،
ومعلومات ،وأفكار الجمهور الفرنيس ،تجاه اململكة العربية السعودية واملرأة
السعودية ،وفهمه لألحداث ،واملواضيع ،والقضايا املتصلة بهم؛ من خالل الصورة
الذهنية ،التي شكلها اإلعالم الفرنيس عىل املدى الطويل يف مخيلة املتلقني.
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ب-مفهوم الصورة الذهنية والصورة النمطية:

اصطال ًحا ،الصورة هي إعادة متثيل اليشء كام هو موجود يف الواقع ،مثل
أيضا ،متثيل أو تصور ذهني ليشء ،مبجرد
صورة فنان ملنظر طبيعي .والصورة ً
ذكره يتبادر إىل الذهن ،وهو ما يعرف بالصورة الذهنية.
ويُ َع ِّرف قاموس «ويبسرت» الصورة الذهنية ،بأنها «التقديم العقيل ،ألي يشء
ال ميكن تقدميه للحواس بشكل مبارش ،أو لتجربة حسية ارتبطت بعواطف معينة،
أو تخيل ملا أدركته حواس الرؤية ،أو السمع ،أو اللمس ،أو التذوق»
كام يُ َع ِّرفُها عيل عجوة ،بأنها «الناتج النهايئ لالنطباعات الذاتية ،التي تتكون
عند األفراد أو الجامعات ،إزاء شخص ،أو نظام ،أو شعب ُم َع َّي  .....وتتكون
االنطباعات ،من خالل التجارب املبارشة وغري املبارشة ،وترتبط هذه التجارب
بعواطف األفراد واتجاهاتهم؛ بغض النظر عن صحة املعلومات ،التي تتضمنها
خالصة هذه التجارب ،فهي متثل بالنسبة ألصحابها واق ًعا صادقًا ،ينظرون من
خالله إىل ما حولهم ،ويفهمونه أو يقدرونه عىل أساسها» (صورة املرأة العربية
من اإلعالم التقليدي إىل اإلعالم الجديد :الثابت واملتغري .د .نفيسة ناييل  /ط.
د .سلمى مساعدي .جامعة أم البواقي ،الجزائر2017 .م).
لقد ورد مفهوما الصورة الذهنية والصورة النمطية ،يف الكثري من الدراسات
الغربية والعربية بدون استثناء ،وركزت الدراسات العربية ،عىل الصورة النمطية
للعرب واملسلمني يف وسائل اإلعالم الغربية ،والتي أصبحت صورة ذهنية سلبية،
ثابتة عند الرأي العام .واعتمدت مختلف الدراسات يف تحديد مفهوم الصورة
النمطية ،عىل تعريفات لباحثني ،وأكادمييني ،وعلامء االجتامع والنفس .....
وأشهرها تعريف «ليربمان» ،و»جورهم» ،و»تايلور» ،و»وليس» .وانطالقًا من
هذه التعريفات ،ميكن أن نستخلص ،أن الصورة النمطية» ،هي تلك التي تنطبع
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يف األذهان عن أشخاص أو شعوب ،حاملة معها سامت غري موضوعية ،يف قالب
ذهني يح ُد من التفكري يف هؤالء األشخاص أو الشعوب بصورة مخالفة للذهن»،
وت ُ َك ِّون هذه السامت ،شائعة ثابتة يف املجتمع ،وتشكل عقيدة عامة جامعية.وأهم
السامت أو الخصائص للصورة النمطية ،هي أنها عملية ذهنية ،يقوم بها الناس
بشكل منتظم؛ ويستخدمونها إلعطاء للمجتمع معنى ،من خالل التعميامت ،وهي
كذلك مختزلة؛ ألنها ت ُ َب ِّسط وتسهل املعلومات املعقدة لدرجة التسطيح ،وتخترصها
يف معلومات محددة وضيقة ،دون أن ترشح أو تفرس ،وهذا التسطيح ،هو وسيلة
يلجأ إليها اإلنسان؛ للهروب من فهم الحقائق املعقدة عن العامل .لهذا ارتبط
مفهوم الصورة النمطية بوسائل اإلعالم؛ نظ ًرا للدور الذي تلعبه يف تقديم
املعلومات املعقدة؛ إذ أن نوعية املعارف التي تقدمها وسائل اإلعالم للناس ،هي
التي عىل أساسها يبني هؤالء قراراتهم ،واتجاهاتهم ،ومواقفهم.
وبحسب تعريف جورهام ،تستخدم الصورة النمطية الخرافات العرقية ،التي
رسعان ما يتم تحويلها إىل واقع اجتامعي؛ أي أنها صورة زائفة ومضللة ،ال تستند
عىل معرفة واقعية ،أو تجربة شخصية ،أو مصادر ذات مصداقية .فالصورة الذهنية
حني تتشكل لدى الفرد والجامعات ،تفتقد إىل التجربة املبارشة والواقعية لإلنسان،
ويرى هذا األخري ما يتوقع أن يراه ،وليس ما هو موجود بالفعل يف الواقع.
وتؤدي الصورة الذهنية والنمطية ،عدة وظائف بالنسبة للفرد ،فهي تساعده
عىل فهم العامل؛ ألنه يصعب عليه استيعاب كل املعلومات املعقدة عن الشعوب
والثقافات األخرى ،وليس لديه الوقت الكايف ،ليفهم ملاذا يترصف اآلخرون
بطرق مختلفة،
وتصبح الصورة الذهنية القالب الجاهز للفكرة العامة عن اآلخر ،وعن
الجامعات األخرى ،وأداة مواجهة الخوف من املجهول ،وتصنيف املعلومات
والتمييز بني الجامعات.
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وسائل اإلعالم وتشكيل الصورة الذهنية النمطية:

تنامى دور الصحافة ثم الوسائل اإلعالمية األخرى ،كمصدر للمعرفة
واملعلومات لدى الناس ،وطغى الطابع التجاري عىل وسائل اإلعالم ،التي
أصبحت تركز عىل الرتفيه والتسلية ،أكرث من اإلخبار ،واإلعالم ،والتعليم.
واستخدم اإلعالم الصور النمطية عن الشعوب ،والفئات ،واألجناس؛ لصناعة
املواد الرتفيهية كاألفالم واملسلسالت ،وبذلك يدعم الصور النمطية ،املوجودة
أيضا صو ًرا جديدة ،ويتم
واملوروثة من فرتات تاريخية سابقة ،كام يشكل اإلعالم ً
هذا من خالاللرتكيز؛ حيث تستغل وسائل اإلعالم عدم قدرة الناس عىل استيعاب
كل األحداث ،خاصة املعقدة ،لرتكز عىل زوايا معينة من األحداث دون األخرى،
بدل من الرشح املطول ،الذي يجعل
عن طريق تبسيط املعلومة إىل حد السطحيةً ،
الناس تفهم وتستوعب ،ثم من خالل التكرار ،الذي يرسخ املعلومة يف ذهن
الناس؛ حتى تصبح أم ًرا طبيع ًيا وبديه ًيا ال تقبل النقاش.
ولعل الصورة الذهنية النمطية ،عن العرب واملسلمني عامة ،وعن املرأة يف
املجتمعات العربية واملسلمة بصفة خاصة ،أكرب مثال عىل الدور الذي لعبته
وسائل اإلعالم ،يف ترسيخ وتثبيت هذه الصورة؛ سواء يف األفالم السينامئية ،أو
األفالم الكرتونية املوجهة لألطفال ،أو الومضات اإلشهارية ،واأللعاب اإللكرتونية،
وغريها من مواد الرتفيه والتسلية.
وبيَّ َنت الدراسات العلمية واألبحاث االكادميية ،أن األخبار كذلك ،من خالل
عملية االنتقاء والرتكيز عىل أحداث دون أخرى (خاصة تلك التي ترتبط باملسلمني
يف الدول غري املسلمة ،مثل الدول األوروبية) تساهم يف ترسيخ صورة سلبية
لألسف عن املسلمني ،لتبني للرأي العام ،عدم قدرتهم عىل العيش يف إطار ثقايف
واجتامعي مغاير للبيئة والثقافة اإلسالمية .لهذا تزداد وترية الحديث اإلعالمي
عن اإلسالم وقت األزمات ،مثلام ب َّي َنه بعض الباحثني الفرنسيني ،وكيف أن بعض
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القنوات التلفزيونية (يت .أف  )1تتبع األسلوب الدرامي يف موضوع اإلسالم
(الذي يحمل يف طياته املفاجآت) ،عىل األسلوب واملنطق اإلخباري (نشاهد
القناة لنتعلم ونعرف عن القضية أو املوضوع) وباتت التغطية اإلعالمية املفرطة
والدرامية حول اإلسالم ،سمة من سامت املشهد اإلعالمي األورويب والفرنيس.
ويف دراسة حول محتوى الربامج التلفزيونية ،تتحدث عن اإلسالم للباحثة (
الورا جيكال) ،سنة 2014م مبعهد الدراسات السياسية بتولوز (بفرنسا) ،استخلصت
الباحثة:
كلمة إسالم ظهرت يف  29حلقة ،وهي حلقات موضوعها الرئييس واألسايس
ليس اإلسالم؛ ولكن مواضيع ثانوية ،مثل لقاء الرئيس الفرنيس ملمثيل املسلمني
واليهود يف فرنسا ،أو تأثري الصوم عىل أداء العبي الفريق القومي الفرنيس لكرة
القدم (املسلمني) .ومن بني  29حلقة ،حلقة واحدة فقط تسلط الضوء عىل قيمة
من قيم ديننا الحنيف ،ثقافة املشاركة ،من خالل منوذج عائلة توزع املواد الغذائية،
عىل العائالت املسلمة وغري املسلمة وهو الربنامج الوحيد كذلك الذي يربز مامرسة
شائعة وحسنة يف اإلسالم وعند املسلمني يف الشهر املبارك ،الصدقة .كام ظهرت
كلمة إرهاب يف  98حلقة ،وظهرت كلمة «األسلمة»يف  76حلقة.
خالصة القول ،أن جل القنوات الفرنسية ،تساهم يف الرتويج لألحداث
املرتبطة باملجموعات املتطرفة واإلرهاب ،بينام ال تغطي إعالميًا ،وال تر ِّوج بنفس
الطريقة ،للمامرسات اإلسالمية الحسنة والشائعة بني املسلمني.
وتتصف األحداث التي تغطيها وسائل اإلعالم ،بالعنف (االختطاف ،والقتل،
وإطالق النار) مام يجعل الجمهور يتلقى املعلومة ،وينظر للحدث أو املوضوع
كمشكلة؛ من خالل معجم لغوي محدد (العنف).
إن التغطية اإلعالمية الفرنسية لإلسالم ،تقودنا إىل شكل من أشكال يف:
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•صورة خاطئة عن اإلسالم سلبية ،متثل أقل من  % 5وهي األكرث مرئية.
•بينام ( %90متثل األغلبية) مامرسات عادية وشائعة؛ لكنها مغمورة.
-7منهج البحث:

يدخل هذا البحث يف إطار الدراسات الوصفية ،التي تهدف إىل وصف
الظواهر والتعرف عىل عنارصها ومكوناتها؛ عن طريق جمع املعلومات وتحليلها،
مبا يتيح تقديم صورة دقيقة وموضوعية عن الظاهرة .وقد اخرتنا هذا النوع
من الدراسات؛ ألنه األقدر بكل دقة وموضوعية عىل وصف اهتامم الصحف
اإللكرتونية الفرنسية باملرأة السعودية ،واملواضيع املتصلة بها ،وآليات وسبل
املعالجة الصحفية ،والصورة التي تقدمها إىل الراي العام الفرنيس.
ويتمثل منهج البحث ،يف منهج املسح اإلعالمي ،الذي « يستهدف تسجيل،
وتحليل ،وتفسري الظاهرة ،بعد جمع البيانات الالزمة والكافية عنها وعن عنارصها؛
من خالل مجموعة من اإلجراءات املنظمة ،التي تحدد نوع البيانات ،ومصدرها،
وطرق الحصول عليها ،وينقسم املنهج إىل شقني :الشق الوصفي ،الذي يحاول
وصف الظاهرة محل الدراسة؛ فيام يعرف بالبحوث الوصفية .والشق التحلييل،
الذي يحاول رشح وتحليل الظاهرة وأسبابها؛ فيام يعرف بالبحوث التحليلية»
(محمد عبد الحميد :بحوث الصحافة .القاهرة .عامل الكتاب  .1992 .الطبعة .)1
ويف إطار املنهج املسحي الوصفي ،اعتمدنا أسلوب تحليل املضمون؛ ألنه األداة
املنهجية لتحليل محتوى الصحيفتني اإللكرتونيتني «لوموند» و «لوفيجرو»،
وملعرفة املواضيع املرتبطة باملرأة السعودية ،التي تركز عليها من خالل اإلجابة
عىل ( ماذا ِقيل ؟) ،و ( كيف ِقيل؟)؛ من خالل تجزئة ،وتقسيم ،و َع ِّد ،وقياس
محتوى الصحيفتني،وهو التحليل الكمي ،الذي اتَّ َب ْع َناه بتحليل كيفي؛ يهدف
الكشف عن املعاين الكامنة وقراءة ما بني السطور؛ ألنه ال ميكن عزل املحتوى
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اإلعالمي عن العنارص األخرى ،املرتبطة بالعملية االتصالية ،مثل جمهور أو متابعي
الصحيفتني ،والصحافيني املحررين واتجاهاتهم وأفكارهم ،وبالتايل الكشف عن
الصورة املنتقاة عن املرأة السعودية ،التي تقدمها «لوموند» و»لوفيجرو» للرأي
العام الفرنيس واألورويب.
-8أدوات البحث:

استخدمنا استامرة تحليل املضمون ،التي تحتوي تصنيف املحتوى إىل فئات
أو وحدات التحليل .ونسعى من خاللها لإلجابة عىل تساؤالت الدراسة؛ بهدف
تحليل املضامني واملحتويات اإلعالمية يف الصحيفتني ،التي تتحدث عن املرأة
السعودية .واالستامرة عبارة عن « إطار متكامل للرموز الكمية « ،طبقناها عىل
عينة بحثنا.
أ-فئات التحليل:

وتنقسم فئات أو وحدات تحليل املضمون إىل:
-1فئة املوضوع ،وتشمل املوضوعات والقضايا املرتبطة باملرأة السعودية ،التي
تناولتها صحيفتا الدراسة ،وهي:
 1-1فئة قيادة السيارة ،وتشمل املحتويات التي تتطرق لقيادة املرأة السعودية
للسيارة ،قبل وبعد القرار املليك ،الذي يسمح لها بالقيادة داخل اململكة
العربية السعودية.
 2-1فئة اللباس ،وتشمل املحتويات التي تتطرق للباس املرأة السعودية
أساسا يف الفضاءات العمومية.
واملسلمة عامة( ،العباءة -الحجابً ).... -
 3-1فئة العمل ،وتشمل املحتويات التي تتطرق لعمل املرأة السعودية،
ومجاالت العمل الجديدة التي دخلتها وكانت حك ًرا عىل الرجال.
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 4-1فئة الرياضة ،وتشمل املحتويات التي تتطرق ملامرسة املرأة السعودية
للرياضة ،ودخولها للمالعب ،وحضورها للقاءات واملباريات الرياضية.
 5-1فئة الوالية ،وتشمل املحتويات التي تتطرق ألحكام الرشيعة اإلسالمية،
والوالية عىل املرأة.
 6-1فئة التحرش ،وتشمل املحتويات التي روجت لها بعض مواقع التواصل
االجتامعي مجهولة املصدر ،حول مزاعم بعض الفتيات تعرضهن
للتحرش يف مكة املكرمة.
 7-1فئة السياحة ،وتشمل املحتويات التي تتطرق إلقبال الخليجيني ،مبا
فيهم السعوديني عىل السياحة يف تركيا.
 8-1فئة الجنسية السعودية ،وتشمل املحتويات التي تتطرق إلسناد اململكة
العربية السعودية الجنسية السعودية ،لروبوت «صوفيا» ،خالل تظاهرة
تقنية وتكنولوجية عاملية متت يف اململكة.
 9-1فئة عضوية اململكة العربية السعودية يف هيئة الدفاع عن املرأة ،يف
مجلس األمم املتحدة.
 10-1فئة الفن ،وتشمل الحفالت الفنية والغنائية ،التي أُقيمت يف اململكة
العربية السعودية ألول مرة.
 -2فئة املصادر الصحفية ،وتشمل الجهة التي استقت منها الصحيفتان
املعلومات أو األخبار ،وبها:
 1-2فئة وكالة األنباء الفرنسية ،وتشمل املحتويات اإلعالمية الواردة من
وكالة األنباء الفرنسية.
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 2-2فئة رئيس التحرير ،وتشمل املحتويات اإلعالمية املحررة من طرف
رئيس تحرير الصحيفتني.
 3-2فئة الصحافيني الدامئني ،وتشمل املحتويات اإلعالمية التي حررها
صحافيون دامئون.
 4-2فئة الصحافيني املتعاونني ،وتشمل املحتويات اإلعالمية التي حررها
بعض الصحافيني املتعاونني مع الصحيفتني.
 5-2فئة املراسلني ،وتشمل املحتويات اإلعالمية ،التي حررها وأرسلها
أساسا يف منطقة الرشق األوسط ،أو يف بعض
مراسلون متواجدون ً
العواصم األوروبية.
أساسا من
 6-2فئة املقاالت املرتجمة ،وتشمل املحتويات اإلعالمية املرتجمة ً
اللغة العربية إىل اللغة الفرنسية.
 -3فئة األشكال الصحفية ،وتحتوي كل أنواع األشكال الصحفية (الخرب -
املقال-التحليل  -التحقيق )..وتحتوي عىل:
 1-3فئة الخرب الصحفي ،وتشمل كل املحتويات اإلعالمية ،التي وردت مبوقع
الصحيفتني عىل شكل خرب.
 2-3فئة املقال الصحفي ،وتشمل املحتويات اإلعالمية ،التي وردت مبوقع
الصحيفتني عىل شكل مقال.
 3-3فئة املقال التفسريي ،وتشمل املحتويات اإلعالمية ،التي وردت مبوقع
الصحيفتني عىل شكل مقاالت تفسريية.
 4-3فئة التحليل ،وتشمل املحتويات اإلعالمية ،التي وردت مبوقع الصحيفتني
عىل شكل تحليل.
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 5-3فئة التقرير الصحفي ،وتشمل املحتويات اإلعالمية ،التي وردت مبوقع
الصحيفتني عىل شكل تقرير صحفي.
 6-3فئة التحقيق الصحفي ،وتشمل املحتويات اإلعالمية ،التي وردت مبوقع
الصحيفتني عىل شكل تحقيق صحفي.
 7-3فئة املقابلة الصحفية ،وتشمل املحتويات اإلعالمية ،التي وردت مبوقع
الصحيفتني عىل شكل مقابلة صحفية.
 -4فئة اتجاه املعالجة الصحفية ،وتعكس موقف الصحفي من املوضوع ،أو
القضية املتصلة باملرأة السعودية؛ إما إيجاب ًيا من خالل التأييد ،أو سلب ًيا من
خالل الرفض ،أو محاي ًدا دون تأييد أو رفض.
 1-4املعالجة االيجابية ،تعني طرح املوضوع أو القضية ،والرتكيز عىل
الجوانب اإليجابية فيها وإبرازها.
 2-4املعالجة السلبية ،تعني طرح املوضوع أو القضية ،والرتكيز عىل الجوانب
السلبية فيها ،وإبرازها ،وتدعيمها بالشواهد واآلراء ،واملواقف التي
تصب يف هذا االتجاه.
 3-4املعالجة املحايدة أو املوضوعية ،وتعني طرح املوضوع أو القضية
بجوانبها اإليجابية والسلبية ،دون ترجيح جانب عىل اآلخر ،أو امليل إىل
جانب عىل حساب اآلخر.
 -5فئة عنارص اإلبراز ،وتضم العنارص املك ِّملة للنص اإلعالمي ،والتي تساهم
يف إبراز املحتوى اإلعالمي حول املرأة السعودية ،وهي:
 1-5فئة العناوين ،وينضوي ضمنها:
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 1-1-5العناوين الرئيسية ،تعكس املحتوى وتعلوه ،وتجذب القارئ أو
املتصفح ليواصل قراءة كل املحتوى.
 2-1-5العناوين الفرعية أو الداخلية ،تكون داخل املحتوى اإلعالمي
عىل شكل جملة ،أو اقتباس ،أو شهادة؛ هدفها إراحة القارئ أو
املتصفح ،وتجزئة املحتوى حسب محاور أو أفكار رئيسية ،ويسبق
كل فكرة أو محور؛ عنوان فرعي أو داخيل.
 2-5فئة الصور ،وهي الصور التي ترافق املحتوى اإلعالمي :صور إخبارية
 صور شخصيات ..... 3-5فئة الوسائط املتعددة ،وهي عنارص أصبحت تستخدمها وسائل اإلعالم
اإللكرتونية واملواقع اإللكرتونية؛ بهدف الرشح ،والتفسري ،والتأثري يف
الجمهور ،مثل الفيديوهات ،والصور املتحركة ،واألصوات.
 4-5فئة العنارص التفاعلية ،وهي العنارص التي متكِّن الجمهور ،من التفاعل
مع املحتوى اإلعالمي:
 1-4-5خدمات املساعدة ،مثل حفظ ،أو طباعة ،أو إرسال املحتوى
اإلعالمي.
 2-4-5صفحات ذات صلة ،وهي روابط لصفحات حول نفس املوضوع
أو القضية ،يقرتحها املوقع اإللكرتوين للصحيفتني ،عىل القراء
أو املتابعني.
 3-4-5مشاركة املحتوى املنشور ،عرب مواقع التواصل االجتامعي ،مثل
تويرت وفايسبوك ....
 4-4-5التعليق ،وهو رجع الصدى الفوري للمحتوى املنشور من طرف
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الجمهور ،ويعكس موقفه من املوضوع أو القضية ،التي تناولها
املحتوى اإلعالمي.
 5-4-5الربيد اإللكرتوين ،وهو وسيلة اتصال وتفاعل بني الصحفي أو
املحرر ،والجمهور.
 -9مجتمع البحث وعيننه
أ-مجتمع البحث:

يتمثل مجتمع البحث ،يف الصحافة اإللكرتونية الفرنسية ،ونظ ًرا لضخامة
املجتمع املستهدف ،الذي يتطلب إمكانيات برشية ،ومادية ،وتقنية ضخمة ال
تتوفر لدينا؛ اخرتنا عينة ممثلة للصحف اإللكرتونية الفرنسية ،تلبي حاجات
الدراسة وأهدافها.
ب -عينة البحث :صحيفتا «لوفيجرو» و»لوموند»
اإللكترونيتان

تتمثل عينة البحث يف صحيفتني إلكرتونيتني :لوفيجرو ولوموند ،وهام من
أعرق وأقدم الصحف الفرنسية ،التي واكبت التطورات التي أدخلتها التقنية
واإلنرتنت عىل مجال الصحافة واإلعالم ،وأصبحت لكل منهام نسخة إلكرتونية
(مع النسخة الورقية) ،لها قراؤها ومتابعيها يف فرنسا وخارجها .وباالعتامد عىل
إحصائيات املؤسسات الحكومية والخاصة ،املتابعة للصحف ووسائل اإلعالم
املكتوبة (الورقية واإللكرتونية) ،تتصدر هاتان الصحيفتان ،قامئة ترتيب وتصنيف
الصحف الفرنسية؛ من حيث عدد املبيعات ،وعدد املتابعني أو املشرتكني .وتعترب
صحيفة لوفيجرو ،ذات اتجاه سيايس مييني ،وينعكس هذا عىل خط التحرير؛
حيث تركز الصحيفة عىل األخبار التي تهم األحزاب السياسية ذات االتجاه
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اليميني ،كام ينتمي قراؤها ومتابعيها ،للطبقة البورجوازية الفرنسية الغنية ورجال
املال واألعامل .أما صحيفة لوموند ،فهي ذات اتجاه سيايس يساري ،وينعكس
أيضا عىل خط التحرير؛ وينتمي قراؤها ومتابعيها للنخبة املثقفة اليسارية
هذا ً
(كتاب  -باحثني-مفكرين  .).....وتصدر الصحيفتني يوم ًيا.
كخطوة أوىل ،بحثنا يف املواقع اإللكرتونية للصحيفتني اليوميتني ،باستخدام
كلامت مفتاحية ،أولها اململكة العربية السعودية باللغة الفرنسية ،وتوصلنا ألكرث
من تسعة آالف مقالً صحف ًيا يف جريدة لوفيجرو ،تشمل مواضيع متنوعة.
يف الخطوة الثانية ،حددنا الفرتة الزمنية :منذ أفريل  2016م لغاية مارس
2018م ،فأصبح عندنا أكرث من  800مقاًال ،تحديد  861مقاال.
يف الخطوة الثالثة ،استثنينا املقاالت السياسية ،واالقتصادية ،أو مجاالت أخرى؛
نظ ًرا ألن أغلب الدراسات العلمية واألكادميية ،التي تتطرق لصورة اململكة العربية
السعودية يف اإلعالم الغريب ،تختار عينات عشوائية من املقاالت الصحفية ،التي
تتطرق إىل كل املواضيع دون استثناء ،والتي يغلب عليها الطابع السيايس أو
االقتصادي .والحال أن اململكة العربية السعودية تعيش منذ فرتة (أكرث من خمس
ٍ
تحوالت كبرية عىل كافة األصعدة ،وخاصة عىل الصعيد االجتامعي؛ أين
سنوات)،
ريا.
لعبت وسائل اإلعالم خاصة ،وسائل التواصل االجتامعي دو ًرا كب ً
وحددنا البحث بأكرث دقة ،واستخدمنا الكلمة املفتاح املرأة السعودية (موضوع
مقال ،كانت جميعها عينة البحث منذ أفريل
بحثنا) ،فأصبح لدينا واحد وثالثون ً
 2016إىل غاية مارس 2018؛ أي ملدة سنتني.
وهذا التمثيل يضمن صدق نتائج الدراسة ،التي ميكن تعميم نتائجها؛ بحكم
أننا مل نستبعد أي مقال أو محتوى إعالمي موضوعه املرأة السعودية ،كام أن
متثيل ملجتمع البحث.
حجم العينة أصبح أكرث ً
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وجلب انتباهنا خالل عمليات البحث والتحديد للعينة ،ظهور مقاالت ليس لها
عالقة باململكة العربية السعودية وال باملرأة السعودية ،مثل مقاالت موضوعها ما يسمى
داعش -أفغانستان -تركيا ،ومقابالت صحفية مع شخصيات (نساء خاصة) ،تندد
بوضع املرأة يف املجتمعات العربية املسلمة ،مثل الكاتبة ليىل سليامن ،وكتاب فرنسيني
يحذرون يف كتاباتهم من اإلسالم السيايس ،مثل (جيل كيبيل -فريديريك أنسل -
إيفان ريوفول) .وحتى بعد تحديد املقاالت التي موضوعها املرأة ،تظهر لنا روابط
مقاالت مثل ( أفغانية يُقطع رأسها؛ ألنها قامت بالتسوق بدون إذن زوجها – مقابلة
صحفية مع آموس أوز »:حربنا الكبرية يف هذا العرص هي الحرب ضد التعصب»).
واستخلصنا أنها اسرتاتيجية إعالمية؛ هدفها اإلحاطة بالقارئ ،ووضعه يف
مناخ عام سلبي.
-10الفترة الزمنية للبحث:

حددنا فرتة الدراسة من شهر أفريل  2016م إىل مارس  2018م ؛ ألنه تُعد
سنة 2016سنة املنعرج يف اململكة العربية السعودية ،فهي السنة التي تم فيها
إطالق برنامج رؤية اململكة  ،2030مع ما تتضمنه من برامج وخطط مستقبلية،
ستحدث تغيريات يف اململكة العربية السعودية،ومن بينها ما يهم املرأة السعودية
ودورها يف تحقيق هذه الرؤية ،وتوقفنا يف شهر مارس 2018م ،وهي فرتة زمنية
(سنتان) تجعلنا قادرين عىل تعميم النتائج.
-11وحدات التحليل والقياس
أ-وحدات التحليل

وحدة املوضوع أو الفكرة :متثل الجملة أو العبارة ،التي تعرب عن فكرة أو
صحيفتي «لوموند» و «لوفيجرو».
موضوع املرأة السعودية ،يف
ّ
34

صور المرأة السعودية في
الصحافة اإللكترونية الفرنسية

وحدة طبيعة املادة اإلعالمية أو النرش ،كام يسميها بعض الباحثني ،وتتمثل يف
األشكال الصحفية (الخرب – املقال – التحليل – التحقيق – التقرير  -املقابلة) التي
وردت فيها املحتويات اإلعالمية ،ذات العالقة باملرأة السعودية.
ب -إجراءات الصدق

لضامن ارتفاع مستوى الثقة بالنتائج؛ حتى ميكن بعد ذلك االنتقال منها إىل
التعميم ،قمنا بالحرص الشامل والكامل ملفردات العينة خالل فرتة البحث؛ أي ملدة
سنتني (أفريل  2016م– مارس 2018م) ،وهو ما يضمن الخروج بنتائج دقيقة
ميكن تعميمها .وعرضنا استامرة التحليل عىل الدكتور لطفي بن محمد الزيادي،
أستاذ مشارك بقسم اإلعالم ،بكلية اآلداب بجامعة امللك فيصل باإلحساء ،وقام
الدكتور ببعض املالحظات ،التي جعلت االستامرة تخرج بالشكل النهايئ ،وتم
تطبيقها عىل البحث.
-IIنتائج الدراسة التحليلية
-1هيكل المقاالت االلكترونية

وردت أغلب مقاالت جريدة لوفيجرو بصفحة (املجتمع) ،وبنفس الشكل :عنوان
رئييس تحته اسم الصحفي كاتب املقال ،أو مصدر املقال( وكالة أنباء) ،والتاريخ،
يليه مبارشة صورة ( إن ُوجدت) ،ثم املقال ،مبطلعه الذي ال يتجاوز ثالثة أسطر،
بخط أكرب من حرف جسم املقال.
وداخل املقال ،نجد بني الفقرات روابط تشعبية ،ملقاالت أخرى حول اململكة
العربية السعودية تحت مسمى (اقرأ كذلك) ،وروابط تشعبية كذلك داخل
الفقرات ،هي عبارة عن كلامت أو عبارات مفتاحية باللون األحمر.
يف نهاية املقال ،وتحت مسمى (رئاسة التحرير تنصحكم) ،روابط تشعبية
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ملقاالت صحفيةمن لوفيجرو ،حول نفس موضوع املقال أو مواضيع أخرى؛ لكن
جميعهالها عالقة مبارشة باململكة العربية السعودية.
وتحتوي صفحة املقاالت التي تتحدث عن املرأة السعودية دامئًا ،عىل إعالنات
ملاركات عاملية (اللباس -العطور – املكياج  -الحقائب – اإلكسسوارات).
بالنسبة لصحيفة لوموند ،قمنا باالشرتاك يف الصحيفة؛ حتى نتمكن من
الحصول عىل املقاالت كاملة.
وتتخلل جسم املقال عناوين فرعية واقتباسات؛ مام رصح به القامئني
أيضا) تأخذنا لقراءة مقاالت أخرى ،وبعد
بالحدث ،وروابط تحت مسمى (اقرأ ً
أن ينتهي املقال ،نجد رابط آخر بعنوان (يف نفس الركن)؛ لكن يطرح مواضيع ال
عالقة لها مبوضوع املقال ،وال باململكة العربية السعودية.
ريا ،ردود فعل وتعليقات القراء واملشرتكني يف الصحيفة.
وأخ ً
وبرغم وجود إعالنات يف صفحة لوموند (لكن ال تتجاوز اإلعالنني)؛ إال أنه
يغلب عليها طابع الرسمية ،وهي سياسة اعتمدتها صحيفة لوموند منذ تأسيسها،
مرتبطة بسياسة التحرير ،التي تركز عىل اختيار املواضيع الجدية ،والتي تهم
وتشغل الرأي العام الفرنيس والعاملي ،كقضايا الطبقة العاملة ،وارتفاع املعيشة
واألجور ،والقضايا البيئية ،وأداء رئيس الحكومة وأعضائها من الوزراء ،وغريها
من املواضيع اآلنية والجدية.
ويف أسفل الصفحة ،مختلف أركان الصحيفة القارة مثل (رياضة – اجتامع)
وأركان مرتبطة بأحداث آنية مثل ركن (كأس العامل 2018م) ،إىل جانب «خدمات
الصحيفة» ،و«أركان موقع الويب» ،و«رشكاء الجريدة»:
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-2فئة الموضوع:
قيادة السيارة

الفئات

اللباس

العمل

الرياضة

الوالية

التحرش

اململكة يف مجلس االمم املتحدة
الجنسية
السعودية
السياحة

لوموند

الفن

3

3

4

1

1

1

1

-

املجموع

لوفيجرو 12

6

5

3

1

-

-

1

1

1

31

-

14

(جدول  :1فئة املوضوع)
تطرح جميع مقاالت صحيفة لوفيجرو – وعددها  - 31موضو ًعا رئيس ًيا هو
املرأة السعودية يف كل املجاالت؛ ولكن تركز بصفة خاصة عىل الجانب االجتامعي،
الذي تربطه دامئًا بالدين اإلسالمي.
وتَ َح َّص َل موضوع قيادة املرأة للسيارة ،عىل أكرب عدد من املقاالت ( )12بنسبة
أساسا الحجاب ،والنقاب ،والعباءة (،)6
 ،%38.7يلَيه موضوع املرأة واللباسً ،
بنسبة  ،%20ثم موضوع املرأة السعودية والعمل ( )5بنسبة  ،%16وموضوع املرأة
والرياضة ( )3بنسبة حوايل .%10
أما املواضيع األخرى ،فلم تُ ْح َظ سوى مبقال واحد؛ أي بنسبة  ،%3.2وهي:
والية الرجل /الفن  /روبوت يتحصل عىل الجنسية السعودية  /عضوية اململكة يف
مجلس النساء باألمم املتحدة.
أما صحيفة لوموند الفرنسية ،فقد مكننا البحث يف األرشيف ،من الحصول
عىل  15مقالً ؛ أي نصف عدد مقاالت صحيفة لوفيجرو ،واحتل عمل املرأة املرتبة
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األوىل يف الرتتيب من حيث عدد املقاالت ( ،)4بنسبة  ،%26.6يليه قيادة املرأة
للسيارة ( ،)3بنسبة  ،%20ثم لباس املرأة والحجاب ( ،)3بنسبة  .%20وتنوعت
املواضيع يف املقاالت املتبقية بني الرياضة ،والوالية ،والتحرش ،والسياحة ،مع
مقال واحد فقط لكل موضوع؛ أي بنسبة  %6.6عن كل موضوع.
َعدديًا إذن ،يفوق عدد مقاالت صحيفة لوفيجرو ،صحيفة لوموند؛ مع
االشرتاك يف جل املواضيع املطروحة ،لكن صحيفة لوموند ،أولت أهمي ًة لعمل
مقال إجاملً  ،ويتصدر
املرأة السعودية ،ثم موضوع قيادة السيارة ،الذي حصد ً 15
بذلك كل املواضيع يف الصحيفتني .ويرجع هذا االهتامم ،إىل أن اململكة العربية
السعودية هي البلد الوحيد يف العامل ،الذي ال تقود فيه املرأة السيارة ،وشكل
القرار املليك السامح لها بالقيادة ،حدث ًا عامل ًيا غطته كل وسائل اإلعالم باختالف
أنواعها ،مبا يف ذلك صحيفتي لوموند ولوفيجرو.
وتعكس املواضيع وترتيبها ،اهتاممات الصحيفتني؛ خاصة وأن املواضيع التي
حظيت بأكرب عدد من املقاالت ( قيادة السيارة – العمل  -اللباس) ،هي املواضيع
التي دأبت الصحيفتان عىل تناولها باستمرار يف السابق وتركز عليها؛ لتبني أن
وضع املرأة يف اململكة العربية السعودية مل يتغري؛ مقارنة بوضعية املرأة يف باقي
بلدان العامل خاصة العامل الغريب ،وهو ما ب َّي َنتْه دراسات سابقة ،حول صورة
اململكة العربية السعودية يف اإلعالم الغريب؛ من خالل تقديم املرأة السعودية
«ككائن ثانوي» ،ال حول له وال قوة ،غري مسموح لها بقيادة السيارة ،وغري مسموح
لها بالعمل إال مبوافقة ويل أمرها ،وال تستطيع الخروج إىل الفضاءات العمومية
دون لباس العباءة والنقاب .إذن فإن نوعية املواضيع ،وعدد املقاالت التي تتطرق
ي مواكبة الصحيفتان لألحداث،
لها الصحيفتان حول املواضيع الثالثة األوىل ،يُ َب ِّ ُ
وهو أساس العمل الصحفي واإلعالمي ،بتغطيتها ألهم األحداث يف كل أنحاء
العامل؛ ولكن يف نفس الوقت ،يُذ ِْك هذا الصورة الذهنية النمطية عند الجمهور
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الفرنيس عن املرأة السعودية؛ حيث تعود عىل مقاالت ومحتويات سلبية حول
فمثل حني تعلن الصحيفتان عن القرار املليك السامح للمرأة
نفس املواضيعً .
بقيادة السيارة ،يتبعه دامئًا وبصفة آلية ،تذكري بأنه لغاية تاريخ القرار املليك،
كانت املرأة يف السعودية ،الوحيدة يف العامل املمنوعة من القيادة ،وتضيف
الصحيفتان كذلك دامئًا مبارشة بعده ،أن املرأة ال تستطيع العمل أو السفر دون
موافقة ويل األمر ،وال تستطيع الخروج إىل الفضاءات العمومية؛ دون لباس
العباءة السوداء والنقاب.
-3فئة المصادر:
فئة
املصادر

وكالة
األنباء
الفرنسية

رئيس
تحرير

صحافيني
قارين

صحافيني
متعاونني

مراسلني

لوفيجرو

13

-

6

-

-

1

لوموند

-

2

5

-

5

-

مقال
مرتجم

(جدول  :2فئة املصادر)
أبرز التحليل ملقاالت صحيفة لوفيجرو اإللكرتونية ،أن  13مقاًال ،هي عبارة
عن برقيات من وكالة األنباء الفرنسية (أ.ف.ب).؛ أي بنسبة  ،% 41.9أما باقي
املقاالت ،فهي بإمضاء صحافيني قا ّرين ،وتتوزع كالتايل( :باتيست إيروند5
مقاالت بنسبة ( ،)%16.12ستيفاين أوبريان كتبت  4مقاالت بنسبة  ،%12.9مورياه
الهال كتبت مقالني بنسبة  .%6.45أما بقية املقاالت ،فمثلت نسبة (  ،)%3.22مبعدل
مقال واحد لكل صحايف( ،وإجاميل  6مقاالت) وهم :عدد مقال مرتجم من
صحيفة الحياة اللبنانية ،وبقلم الصحفي عمر البدوي،لوسيل كييا ،دليلة كركوش،
فالريي سمسونشارل قوتياه كلويه فريدمان .
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ومل ِ
كاتبي املقاالت ،بل أبحرنا عىل رابط كل صحفي داخل
نكتف بذكر أسامء ّ
املوقع اإللكرتوين للصحيفة ،وحساباته عىل مواقع التواصل االجتامعي (تويرت
وفايسبوك)؛ ملعرفة مجاالت اهتامماتهم ،وأفكارهم ،وتوجهاتهم:
•باتيست إيروندال ،صحايف بركن (مجتمع واليف ستايل) «مبدام فيجرو
ديجيتال،وعضو بها منذ نوفمرب 2016م،وهو مؤسس ملوقع ترفيهي «فلوق.فر».
•يهتم بأخبار السينام واملشاهري ،كام يكتب سيناريوهات ،ومخرج لبعض
االفالم القصرية ،التي ينرشها عىل حسابه بتويرت؛ قصد الشهرة.
• ستيفاين أوبريان ،صحافية منذ 2010م،ومسؤولة عن إنتاج محتوى
الفيديو يف موقع»مدام فيجرو» اإللكرتوين .وبالدخول إىل حساب تويرت
الخاص بها؛ نكتشف أن مجال اهتاممها الرئييس هو القارة االفريقية،
وتحرر مقاالت حولنجاحات املرأة يف القارة ،وكل ما له عالقة باملرأة
(العمل -الرتفيه -الطبخ.)....
•موريا الهال ،صحافية بصفحة (مجتمع مبدام فيجرو) ،وعضوة بـ(مون
فيجرو) منذ أكتوبر 2017م ،اهتامماتها األخبار املتفرقة (املشاهري والحظ
أيضا مقاالت حول العنف ضد املرأة ،التحرش ،حقوق املرأة.
 ،).....ولها ً
•كلويه فريدمان ،صحافية بفيجرو منذ 2017م ،تهتم بأخبار املشاهري
(العائلة الحاكمة الربيطانية ،املمثالت يف هوليود .)......
•فالريي سامسون ،عضوة منذ نوفمرب 2010م بـ (مون فيجرو) ،تكتب
أساسا يف السياسة.
ً
•آريال بونتيه ،صحافية بركن مجتمع منذ أوت 2010م ،وبالدخول عىل
حساباتها مبواقع التواصل االجتامعي ،تقدم نفسها عىل صفحتها بتويرت،
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أنها من املدافعني عن النسوية وحقوق املرأة ،وضد االنتهاكات التي
تتعرض لها.
•لوسيل كييا ،عضوة بالصحيفة منذ أكتوبر 2012م،تهتم بقضايا املرأة
(العنف) ،ونجاحات املرأة (املمثلة مرييل سرتيب) ،زوجات رؤساء الدول،
األمومة ،عمل املرأة.
•شارل قوتيه ،عضو (مون فيجرو ) منذ2010م ،له أكرث من  700مقال يف
كل املجاالت.
نستنتج إذن ،أن وكالة األنباء الفرنسية ،كانت أحد املصادر الرئيسية للمقاالت
يف صحيفة لوفيجرو ،مبعدل  13مقالً  ،وباقي املقاالت من تحرير صحافيني
دامئني ،التحقوا بالصحيفة ما بني سنة 2010م و2017م ،يحررون يف املجال
االجتامعي والرتفيهي ،فيكتبون يف موضوع املرأة عامة ،ويف القارة األفريقية
والعامل العريب واإلسالمي خاصة؛ سوا ًء عن اإلنجازات والنجاحات ،أو االنتهاكات
والظلم الذي تتعرض له املرأة.
أما صحيفة لوموند ،فقد اعتمدت عىل محرريها ومراسليها ،لكتابة املقاالت
حول املرأة السعودية ،وال نجد يف مقاالتها أي إشارة لوكاالت األنباء ،كمصدر من
مصادر املحتويات املنشورة ،كام الحظنا قلة املعلومات حول الصحافيني ،فاملعلومات
املتوفرة عىل املوقع اإللكرتوين للصحيفة ،تشري إىل اسم الكاتب ،تصاحبه صورته،
وصفته يف الصحيفة؛ وقلة منهم لهم حسابات عىل مواقع التواصل االجتامعي.
«بنجامان» ،هو الصحفي الذي كتب أكرب عدد من املقاالت ( ،)3وهو مراسل
محيل للصحيفة مبنطقة الرشق األوسط منذ  ،2014مستقر ببريوت ،وكتب الكثري
من املقاالت حول قطاع غزة؛ مام مكنه من الحصول عىل جائزة سنة 2008م.
وحرر (كريستوف عياد) مقالني ،وهو رئيس تحرير صفحة (العاملية) منذ 2014م.
باإلضافة إىل مراسلني بكل من تركيا وأوروبا الوسطى ،وصحافيني رياضيني.
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 -4فئة اتجاه المعالجة الصحفية:

يبي تحليل املقاالت الصحفية ملوقع صحيفة لوموند اإللكرتونية ،أن أغلب
ُّ
املقاالت ذات اتجاه سلبي ،ويربز هذا من خالل املصطلحات والكلامت ،التي
يستخدمها الصحفيون لصياغة أفكار هي كذلك سلبية .فاملتقن للُّغة الفرنسية،
يتبي جي ًدا املعاين السلبية ،التي تتضمنها بعض الكلامت،
وأدواتها ،وأساليبهاَّ ،
واملصطلحات ،والصياغات؛ دون غريها.
ونفس اليشء بالنسبة ملقاالت صحيفة لوفيجرو ،لكن تعترب لغة الصحيفة
اإلعالمية أقل حدة من لغة صحيفة لوموند.
إضافة إىل املقال ،فإن العنارص املصاحبة له تبني كذلك االتجاه السلبي؛
والص َور ،والروابط التشعبية،
ابتدا ًء بالعنوان الرئييس ،والعناوين الفرعية ،واملطلعُّ ،
وغريها من األدوات التي حللناها سابقًا ،تصب كلها يف اتجاه سلبي ،وتجعل
القارئ أو املتصفح يف مناخ عام ،يحرك ويذيك باستمرار صورة ذهنية منطية
قدمية عن اململكة العربية السعودية عامة ،وعن املرأة السعودية بصفة خاصة.
ويف بحر كل هذه املحتويات والعنارص املكملة لبعضها البعض ،يتمسك الجمهور
املتلقي ،املستعجل يف طوفان املعلومات واألخبار باألفكار واآلراء القدمية ،التي
ت َُس ِّهل عليه فهم املوضوع ،أو القضية املطروحة يف املحتوى؛ بدل أن يواجه
الرصاع بني القديم والجديد ،ويف النهاية ويف غالب األحيان ،يغرق الجديد
القليل (الخرب أو املعلومة االيجابية) ،يف بحر القديم (املعلومات السلبية).
-5فئة األشكال الصحفية:

يصوغ الصحافيون واإلعالميون يف وسائل اإلعالم ،األحداث ،والوقائع،
واألخبار التي تردهم من مصادر مختلفة (وكاالت األنباء ،املراسلني ،وسائل
اإلعالم األخرى  ،)....باعتامد ما يُسمى األشكال الصحفية ،وهي « األنواع أو
الصيغ التعبريية التي تسعى إىل تقديم ،وتحليل ،وتفسري؛ األحداث ،والوقائع،
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والظواهر ،والتطورات؛ االجتامعية والسياسية ،واالقتصادية؛ هادف ًة بذلك إىل
إيصال رسالة محددة إىل القارئ» (تقنيات تحرير الخرب الصحفي .د .لطفي
الزيادي ،مكتبة املتنبي ،الطبعة األوىل 2018م).
ولكل شكل من األشكال الصحفية ،خصائص ووظائف ،وقد أجمع املختصون
يف اإلعالم واالتصال ،عىل تقسيم األشكال الصحفية من ناحية الوظيفة إىل
نوعني :األشكال اإلخبارية ،مثل التقرير الصحفي ،والنقل ،والتحقيق ،واملقابلة
 .....والشكل التفسريي التحلييل ،وصحافة الرأي؛ مثل االفتتاحية والعمود ...
يعتمد النوع األول ،عىل النقل املوضوعي لألخبار ،وتقديم الحقائق بشكل
واضح للجمهور؛ إلعالمه واطالعه عىل ما حدث؛ دون تحيز .أما النوع الثاين،
فإنه يرشح األحداث ،ويفرس الوقائع التي ميكن أن يكتنفها الغموض واللبس لدى
القارئ ،وكذلك يعلق عليها ،ويبدي رأيه فيها؛ بهدف توجيه الرأي العام ،والتأثري
فيه « ،ودفعه إىل اتخاذ مواقف من مختلف القضايا املطروحة يف املجتمع».
فئة األشكال
الصحفية

خرب صحفي

مقال صحفي

مقال إخباري
تفسريي

تحليل

تقرير صحفي

تحقيق صحفي

مقابلة صحفية

املجموع

لوفيجرو

-

-

28

1

-

1

1

31

لوموند

1

6

-

2

5

1

1

16

(جدول  :3فئة األشكال الصحفية)
أساسا من مقاالت إخبارية
وت ُ َب ِّي دراستنا ،أن محتوى صحيفة لوفيجرو ،يتكون ً
تفسريية ،وعددها  ،28ومقال واحد تحليل ،ومقابلة صحفية واحدة ،وتحقيق
صحفي واحد .أما صحيفة لوموند ،فقد تنوعت األشكال الصحفية كالتايل6 :
مقاالت صحفية 5 ،تقارير صحفية ،ومقالني تحليليني ،وتحقيق صحفي واحد،
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ومقابلة صحفية واحدة ،وخرب صحفي واحد .ورغم قلة عدد مقاالت صحيفة
لوموند ،مقارنة بصحيفة لوفيجرو؛ إال أن بها تنو ًعا أكرث؛ وهذا يعود العتامدها
عىل الصحافيني واملراسلني يف كتابة املحتويات اإلعالمية؛ بينام اعتمدت صحيفة
لوفيجرو ،عىل الربقيات الجاهزة والواردة من وكالة األنباء الفرنسية ،والتي ال
تتطلب جهو ًدا كثرية يف الصياغة والتحرير مثل العمل امليداين.
فالشكل الصحفي الطاغي يف عينة البحث ،هي املقاالت التي ترشح وتفرس
الحدث ،أو املوضوع ،أو القضية للقارئ؛ وهو الشكل الذي يعتمد الوصف،
والرسد ،واالستشهاد .الوصف؛ من خالل إعطاء فكرة عن املناخ العام ،الذي
وقع فيه الحدث ،والذي ميكن أن يكون جغراف ًيا ،أو اقتصاديًا ،أو سياس ًيا ،أو
مثل :أن املرأة
اجتامع ًيا ،ونجد هذا يف مقاالت بحثنا ،كأن يذكر الصحايف ً
يف السعودية ،تخضع ألحكام الرشيعة اإلسالمية يف كل ترصفاتها وتحركاتها،
والرشيعة اإلسالمية  -بحسب تفسريهم  -تجعل الرجل يتمتع بحقوق وسلطات
عىل املرأة ،التي يجب أن تطيعه؛ ألنها بذلك تطبق الرشيعة اإلسالمية.
بعد الوصف يأيت الرسد؛ أي رسد املعلومات اإلضافية ،التي تساعد عىل الفهم
والتوضيح ،مثل املعلومات الوثائقية؛ تاريخية ،أو علمية ،أو إحصائيات ،أو جداول
 ....وقد احتوت مقاالت الصحيفتني عىل الرسد؛ من خالل املعلومات التاريخية،
والسياسية ،واالجتامعية حول اململكة عامة.
ثم يأيت االستشهاد يف املقاالت التحليلية التفسريية ،ويعني اعتامد الصحايف
االستشهادات املبارشة ،من األطراف الفاعلة يف الحدث؛ أو غري املبارشة؛ أي
املنقولة من مصادر أخرى؛ بهدف تدعيم الحدث أو موضوع التحليل ،بأمثلة
ومواقف مامثلة أو مختلفة ،وقد اعتمدت الصحيفتان كذلك ،عىل االستشهادات؛
لكنها َركَّ َزت عىل االستشهادات ،التي تخدم جان ًبا من املوضوع ،دون الجوانب
األخرى .والغاية من استخدام هذه األساليب ،هي التوضيح للقارئ ،واإلملام
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بالحدث أو املوضوع ،وتبسيطه وتقريبه منه قدر اإلمكان.
-6فئة عناصر اإلبراز:

تحتوي كل مقاالت دراستنا باختالف أشكالها ،عىل عنوان رئييس وعناوين
فرعية أو داخلية ،إىل جانب املطلع ،كام ترثي الصور ،وبعض الفيديوهات،
والروابط؛ املقاالت ،باإلضافة إىل العنارص التفاعلية ،كالصفحات ذات الصلة،
واملشاركة ،والتعليق.
أ-العناوين:
العنوان الرئيسي:

تحتوي كل املقاالت عىل عناوين ،ويعترب العنوان واجهة املقال الصحفي،
فهو يشد ويجذب انتباه القارئ ،ويشجعه عىل مواصلة القراءة والدخول يف
التفاصيل؛ فهو إذن بوابة املقال ،ويعكس املحتوى اإلخباري؛ لهذا احتوت كل
مقاالت جريدة لوفيجرو عىل عنوان رئييس ،مكتوب بالبنط العريض ،ال يتجاوز
سط ًرا أو سطرين ،وهو األسلوب الذي تنتهجه الصحيفة يف كل محتوياتها
اإلعالمية واإلخبارية.
وتجمع العناوين الرئيسية ،بني العناوين اإلخبارية والعناوين التحريضية .أما
اإلخبارية ،فتعطينا فكرة عامة عن أبرز معلومة يف املقال ،وتجيب يف أغلب األحوال
عن أداة «ماذا»؟ مثل عنوان مقال ،يتحدث عن السامح ألول مرة يف اململكة ،للنساء
دخول املالعب الرياضية ،أو العنوان الذي يُ ْعلِم عن معرض سيارات مخصص
للنساء يف اململكة العربية السعودية ،أو العنوان الذي يخرب عن السامح للسعوديات
بقيادة الدراجات النارية والشاحنات .كام تعتمد الصحيفة عىل الكلامت القوية،
والعبارات التي تشد ال ُق َّراء ،مثل عبارة (ألول مرة يف اململكة العربية السعودية).
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أما العناوين التحريضية ،فهي تلك التي تشد القارئ «بالتالعب بالكلامت ،أو
استعامل األضداد ،أو الخطاب املبارش ،أو املحاكاة ،أو االستفهام» (كتاب لطفي
الزيادي) ومنها العنوان السؤال التايل »:السعوديات سائقات تاكيس؟»وتحليل
هذا العنوان وخلفيته ،يكشف التشكيك؛ أي أن السعوديات كُ َّن محرومات من
قيادة السيارة لوقت ليس بالبعيد ،واآلن ق َف ْزن إىل قيادة التاكسيات يف وقت
مستحيل تقري ًبا ،لو نربطه بالصورة والخلفية الراسخة يف
ً
قيايس ،وكأنه شيئًا
أذهان القراء .وكذلك العنوان (اململكة العربية السعوديةِ :م َه ٌن أكرث ت ُفتح للنساء؟)
وهذا السؤال يرتجم االستغراب ،من فتح اململكة العربية السعودية الباب للنساء
للعمل ،وتشجيعها للمرأة ملامرسة مهن كانت حك ًرا عىل الرجال ،والقارئ سيرشح
ويفرس العنوان ،بخلفية أن اململكة متنع عمل املرأة ،فكيف لها أن تشجعه اآلن؛
فطريقة صياغة العنوان ،توحي بعكس ما يعرب عنه رصاحة ،وهو ما نقرأه يف
أغلب العناوين ،التي تعرب لغتها ،عن حقائق ،ووقائع ،وقرارات ،وأحداث واقعية،
تهم اململكة عامة واملرأة السعودية خاصة؛ لكنها توحي بالتشكيك ،وعدم الصدق
ت َج ُم ،هل يُعقل أن يحدث هذا يف السعودية؟).
يف ذهن القراء (فتُ َ ْ
أما صحيفة لوموند ،فتستخدم العناوين التحريضية بكرثة ،والتي تحتوي
التضاد ،والتعبري املزاجي ،والصور ،مثل عنوان املقال حول سياحة الخليجيني
يف تركيا؛ حيث استخدمت العبارة الفرنسية (،)Etre au chevet de quelqu un
وهي عبارة ت ُستخدم يف حالة املرض ،وتعني السهر بجانب املريض وعدم تركه
لوحده ،والصورة أن املريض اسطنبول ،يعودها السواح الخليجيون؛ ليخففوا
عنها املرض ،واملرض هنا هو األزمة التي تعاين منها تركيا؛ بسبب انخفاض عدد
السياح األجانب واألوربيني.
العناوين الفرعية أو الداخلية:

ت ُوجد العناوين الفرعية داخل جسم املقال الصحفي ،ووظيفتها األساسية
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قليل؛ وهدفها إخباره مبعلومات مل تتوفر
إراحة القارئ؛ بإجباره عىل التوقف ً
يف العناوين األخرى ،وميكن أن تكون جملة مقتبسة من شخصية من شخصيات
الحدث ،مثل العنوان الفرعي( لحظة شعور باالفتخار واالعتزاز) بصحيفة
لوفيجرو ،وقد وردت الجملة عىل لسان مقدم حفل الفنانة اللبنانية هبة تواج،
الذي أقيم يف الرياض يف شهر ديسمرب 2017م ،أو أحد العناوين الفرعية،
يف مقال بتاريخ  2جوان  2016م حول رشكة أوبر ،وهو جزء مام رصح به أحد
مؤسيس الرشكة لصحيفة نيويورك تاميز ،حول املرأة؛ حيث قال( :من املفروض
أن يكون للمرأة حق قيادة السيارة) (عنوان فرعي رقم .)1
مقال من  ،30بها عنوان
ومل تحت ِو كل مقاالت لوفيجرو عىل عناوين فرعيةً 16 ،
فرعي واحد أو اثنني وأقصاها  3عناوين فرعية ،ونظ ًرا ألن املوضوع الرئييس
للمقاالت هو املرأة السعودية ،أو املرأة يف اململكة العربية السعودية؛ فإن العناوين
الفرعية املذكورة سابقًا ،ترتجم املواضيع،واألحداث ،واألخبار ،واملعلومات املتصلة
باملرأة تحدي ًدا ،تربز الجانب السلبي؛ حيث بلغ عدد العناوين الفرعية السلبية
 ،13من  17عنوانًاتعكس النظرة السلبية للمرأة السعودية ،وتقدمها كخاضعة لقيود
ومكبلة بها ،تقف عائقًا يف وجه تطورها وانطالقتها مثل باقي نساء العامل ،ولكن
نساء العامل الغريب تحدي ًدا :فالحجاب اإلسالمي عائقًا ،وعدم االختالط عائقًا،
والوالية عائقًا ،وعدم القدرة عىل قيادة السيارة عائقًا؛ وإن كانت بعض من هذه
فعل تقيد املرأة؛ لكن البعض اآلخر مثل ارتداء الحجاب ،ليس عائقًا،
العوائق ً
فالعناوين الفرعية السلبية ،تبني عدم حيادية الصحيفة ،وتحاملها عىل تعاليم
ديننا الحنيف ،وعدم احرتامها لحرية املرأة املسلمة يف زيها وهندامها؛ والحال
أن الصحافة الفرنسية تروج دامئًا الحرتام حرية األفراد يف لباسهم ،وسلوكهم،
ومعتقداتهم ،ومامرساتهم ،وحياتهم اليومية.
أما العناوين اإليجابية مثل( :حسن استخدام العامل االفرتايض) أو (أول امرأة
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عىل رأس بنك يف اململكة العربية السعودية) ،فتعكس تطور املرأة السعودية؛ بينام
ريا جذريا يف حياة املرأة السعودية؛ ال يصاحبه سوى
األمر املليك الذي أحدث تغي ً
عنوان فرعي قصري (كلمتان) ،جاف ال يرتجم وال يوحي بهذه الخطوة ،التي
تعيشها املرأة السعودية بفضل اإلرادة السياسية.
ويطغى عىل العناوين الفرعية والداخلية ،التي صدرت مبقاالت صحيفة لوموند
فعل يف السعودية؟).
السلبية ،والتشكيك واالستغراب ،مثل العنوان الفرعي (هل أنا ً
ب-الصور:

تعترب الصورة الصحفية ،من األشكال الفنية املصاحبة للمقال ،والتي تلعب دور
اإلبراز والتوضيح ،وتكون مرتبطة باألشكال الصحفية املصاحبة لها ،مثل الخرب
ريا.
أو التقرير .ومل ُ
تخل مقاالت صحيفة لوفيجرو من الصور؛ وإن مل تتنوع كث ً
شكل ،وردت الصور يف أول املقال مبارشة ،تحت العنوان الرئييس وقبل
ً
املطلع ،حجمها بحجم املقال املكتوب ،ويف أقىص ميني الصورة يف األسفل ،تعليق
من الصحيفة مع مصدر الصورة.
كام نالحظ ،أن كل الصور الواردة يف املقاالت للمرأة يف فضاءات عمومية.مع
اإلشارة إىل تكرار نفس الصورة ( مجموعة من الفتيات يف مهرجان الجنادرية)
يف مقاالت مختلفة.
ويف صحيفة لوموند ،وردت بكل املقاالت تقري ًبا ،صو ًرا.
لكن يبقى استخدام صحيفة لوموند للصور أقل من صحيفة لوفيجرو.
-7فئة الوسائط المتعددة

أ-الفيديوهات

استخدمت بعض املقاالت ،الفيديو كعنرص مكمل ملقاالتها وعددها  ،7ومثال
عىل ذلك ،مقال بتاريخ 2017-9-26م ،فيديو يف أول املقال بعنوان (نساء السعودية
يستطعن اآلن القيادة).
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فيديو لـ 45ثانية ،عبارة عن مونتاج لصور متتالية ،يصحبها تعليق مكتوب
( 6تعليقات) تلخص التغيريات التي تطرأ عىل وضعية املرأة يف اململكة؛ بفضل
قرارات امللك (قيادة السيارة ودخول مالعب كرة القدم).
فيديو مدته 1.06للحملة اإلعالنية لرشكة كوكاكوال ،تبني فتاة تتدرب عىل قيادة
السيارة مع أبيها ،املقال بتاريخ 2017-11-6م .
فيديو يدوم  57ثانية حول تدريب رشكة «كريم» لسائقات سعوديات.
أما الفيديوهات يف صحيفة لوموند ،فقد وردت يف مقالني فقط.
-8فئة العناصر التفاعلية
أ-الصفحات ذات الصلة:

تأخذ الصفحات ذات الصلة يف صحيفة لوفيجرو اإللكرتونية شكلني :داخل
املقال وخارج املقال.
داخل املقال ،هي عبارة عن كلامت أو عبارات ،وأحيانا ُج َم ًل باللون األحمر
تقودنا -بالضغط عليها – إىل مقاالت أخرى حول اململكة العربية السعودية َ .أو
أيضا).
رابط تحت مسمى (اقرأ ً
أما خارج املقال ،هي عبارة عن عناوين مقاالت باللون األحمر ،تأخذنا نحو
مقاالت أخرى ،وهذه العناوين  -الجمل عددها ثالثة يف أغلب املقاالت .ودامئًا
خارج املقال ،نجد رابط بعنوان (تاق) ،به كلامت مفتاحية تشعبية .نالحظ إذن،
إطنابًا يف استخدام الصفحات ذات الصلة والروابط التشعبية.
يف جسم مقاالت صحيفة لوموند ،نجد صفحات ذات صلة ،وهي عبارة عن
أيضا» ،هي يف الحقيقة
سطر أو سطرين كأقىص حد باللون األزرق ،مبسمى «اقرأ ً
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رابط ملقال آخر حول اململكة العربية السعودية ،وتحدي ًدا وضع املرأة السعودية.
أيضا املوجودة خارج املقال «يف نفس الركن» ،وهي
ومن الروابط التشعبية ً
عبارة عن عناوين ملقاالت حول اململكة العربية السعودية ،يف مجاالت مختلفة
ومتنوعة ،مثل مقال 2017-10-6م حول سياحة الخليجيني يف تركيا« :بعد أن
هجرها السياح ،تركيا يف أزمة منو».
ونالحظ أن الروابط خارج املقاالت يف صحيفة لوموند ج ُد قليلة.

ب-المشاركة في المحتوى المنشور:

أساسا بواسطة الفايسبوك ،وكان
متت مشاركة محتوى مقاالت الصحيفة ً
ترتيب املشاركة بحسب عدد املقاالت بصحيفة لوفيجرو ،عىل النحو التايل:
بلغ عدد املقاالت التي متت مشاركتها ،ما بني ألف ،وأكرث من  5آالف مشاركة
مقال ،مواضيعها:
تحدي ًدا ( 5540-1323مشاركة)  9مقاالت من ً 30
•الحملة اإلعالنية لرشكة كوكاكوال ،مع فتاة تقود السيارة (أول إعالن من
نوعه) ( 1323مشاركة).
•حملة عىل تويرت تندد بالوصاية ( 1550مشاركة).
•اململكة متنح الجنسية السعودية لروبوت ( 3545مشاركة) ،املرتبة الرابعة،
احتلها منح السعودية الجنسية لروبوت ،وهو حدث؛ ألنه معروف أنه ليس
سهل وال هي ًنا ،الحصول عىل الجنسية السعودية؛ ألن الرشوط صعبة
أمرا ً
وطويلة.
•قرار السامح للمرأة بقيادة السيارة ( 4374مشاركة) يف املرتبة الثالثة،
يأيت األمر املليك الذي يسمح للمرأة بقيادة السيارة ،وهو كذلك حدث ًا يف
اململكة ،وكذلك عىل الصعيد العاملي.
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•انضامم اململكة ملجلس األمم املتحدة للمرأة ( 1527مشاركة).
•الحملة اإلعالنية لرشكة نايك ،ملجموعة لباس ريايض للمحجبات (2486
مشاركة).
•الرشطة توقف الفتاة ،التي نرشت صور لها عىل تويرت بدون حجاب
( 1291مشاركة).
•إطالق رساح الفتاة ،التي ظهرت بدون عباءة (تنورة قصرية) يف إحدى
املواقع األثرية باململكة ( 1336مشاركة).
•وبلغ عدد املقاالت التي متت مشاركتها من  100إىل  672مشاركة7 ،
مقاالت.
مقال ،ومقالني فقط مل نسجل بهام أية مشاركة.
•وأقل من  100مشاركةً 12 ،
إذن ،يبدو أن عدد التشارك يف املقاالت ،مرتبط بأحداث مل تقع سابقًا يف
اململكة العربية السعودية ،خاصة وأنها يف بقية أنحاء العامل أحداث عادية؛ أي
أن الطرافة والغرابة ،هي العوامل األساسية التي دفعت القراء للمشاركة ،وهي
من بني القيم الخربية ،التي يعتمدها الصحافيون ،الختيار األخبار واألحداث
أيضا قيمة الجدية واآلنية ،املرتبطة باألحداث
الجديرة باهتامم القراء ،ونجد ً
الجديدة التي تقع ألول مرة.
وهذه القيم هي التي تبدو السبب كذلك ،يف مشاركة املقاالت التي تراوحت
بني  100و 672مشاركة ،مثل املقال الصادر يف أكتوبر 2017م ،حول املرأة التي
قادت السيارة ،إبان اإلعالن عن األمر املليك ،السامح لها بذلك ،ومل تنتظر
التوقيت الرسمي جوان 2018م ،وتم تسجيل مخالفة عليها.
واملقال حول الفتاة ،التي ظهرت يف مقطع فيديو بدون عباءة ،يف إحدى
املناطق األثري باململكة ( 348مشاركة).
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لكن املقاالت التي تتسم بالجدية واآلنية ،وذات املواضيع املهمة (وهي من
القيم الخربية يف العمل الصحفي) ،مثل مقال فتح املهن القانونية للمرأة يف
اململكة ،مل يُ ْح َظ سوى مبشاركة واحدة .ومقال آخر حول فتح باب العمل للمرأة
السعودية ،يف مجاالت كانت حك ًرا عىل الرجال ،حظي بأربع مشاركات فقط .أو
مقال حول أول رئيسة للبورصة السعودية ،مل يُ ْح َظ سوى بـ  77مشاركة.
إجاملً  ،الغرابة والطرافة ،هي القيم التي تدفع القراء ملشاركة املقاالت ،أكرث
من املواضيع الج ِّدية واملهمة.
ومتت مشاركة أغلب مقاالت صحيفة لوموند اإللكرتونية ،عرب موقع التواصل
االجتامعي فايسبوك ،وكان الرقم القيايس للمشاركة ( ،)46763ملقال حول األمر
املليك ،السامح للمرأة قيادة السيارة بتاريخ 2017-9-26م .يف املرتبة الثانية مقال
بتاريخ 2017-7-19م ،حول فيديو الفتاة ،التي تظهر يف إحدى األماكن األثرية
االثرية باململكة ،بدون عباءة ،وبلباس غري محتشم (تنورة قصرية) ،ومتت مشاركته
عىل الفايسبوك  .8442املقال الثالث بتاريخ 2017-6-22م ،حول التحرش أثناء
الحج ( 7362مشاركة) .وهي املقاالت الثالث ،التي كانت مشاركتها جد مرتفعة.
أما باقي املقاالت ،فإن مشاركتها إما جد ضئيلة (مشاركة واحدة) ،أو مل
تتجاوز املائتي مشاركة ،تحدي ًدا ( )182مشاركة.
ج-التعليقات :

مثل مشاركة املحتوى ،فإن التعليقات املصاحبة للمقاالت تحكمها فئة املواضيع
املطروحة ،ويطغى عىل كل املقاالت دون استثناء السلبية؛ أما اإليجابية ،فيشء
ضئيل ج ًدا.
وحقق مقال بتاريخ 2017-7-17م ،تحقيق أمني ،حول الفتاة التي ظهرت يف
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مكان أثري بدون عباءة وتنورة قصرية ،أكرب عد ًدا من التعليقات ( 169تعليقًا)،
مع مقال قرار السامح للمرأة بقيادة السيارة ( 156تعليقًا) .ويطغى عىل التعليقات
السخرية ،واالزدراء ،وعدم االحرتام.
يف صحيفة لوموند ،تراوح عدد التعليقات عىل املقاالت ،بني  3و  108تعليق،
وهي يف أغلبها سلبية ،تركز عىل اعتبار الدين اإلسالمي مصدر تقييد للمرأة
السعودية؛ لكن وردت أحيانًا تعليقات ،تُ َذكِّ ُر بوضع املرأة يف الغرب يف عصور
وفرتات تاريخية ماضية؛ حيث كانت مسلوبة الحقوق ،وتحت والية الرجل (العمل
– فتح حساب بنيك – التعليم – السفر.)...
دليل عىل التأثري الفوري للمحتوى
وجاء تفاعل الجمهور يف الصحيفتنيً ،
تفاعل جامع ًيا ،يعكس أفكا ًرا شائعة ورائجة ومتفق عليها،
ً
املنشور؛ وإن كان أغلبه
وح َّرك صورة ذهنية قدمية عن املرأة السعودية وعن السعودية ،وهو ما يتوافق
مع نادت به نظرية تأثري وسائل اإلعالم املعتمدة يف بحثنا.
لكن الحظنا بعض ردود الفعل الفردية املختلفة ،واملغايرة ملا هو سائد ،تتسم
باإليجابية ،سعت لتصحيح املعارف واملعلومات الخاطئة ،والسائدة عن اإلسالم،
والتي ر َّوج لها اإلعالم الفرنيس منذ زمن طويل ،وكتبها القراء يف تعليقاتهم.
اختبار فروض الدراسة:

الفرض األول :توجد عالقة بني املعالجة الصحفية ،ملوضوع املرأة السعودية
يف صحيفتي لوفيجرو ولوموند ،والصورة الذهنية النمطية السائدة لدى الرأي
بي التحليل ،أن أدوات وأساليب املعالجة الصحفية (العناوين
العام؛ حيث َّ
– املطلع-الصور  -عنارص اإلبراز – الوسائط املتعددة ) ،تم توظيفها؛ لطرح
مواضيع مختلفة حول املرأة السعودية،لتحريك صورة ذهنية قدمية عند الراي
العام الفرنيس ،منطية وسلبية ،تتلخص يف أن املرأة محرومة من أبسط حقوقها
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(اللباس  -والعمل -والقيادة) يتحكم فيها ويف ترصفاتها وتنقالتها ويل أمر رجل،
باسم الدين اإلسالمي ،إىل جانب الضغط والقيود العائلية واالجتامعية.
وأث َّ َرت هذه املعالجة يف الرأي العام ،وبرز هذا من خالل ردود فعل املتابعني
للصحيفتني ،والتعليقات ،فوجدنا السخرية من القرار الذي يسمح للمرأة بقيادة
السيارة ،وذلك مبقارنة اململكة بالعيش يف عصور قدمية ،ودخلت يف القرن
الحادي والعرشون عرص التقدم والتطور ،بأن خطت هذه الخطوة ،بعد أن
سبقتها لها كل بلدان العامل منذ فرتة طويلة؛ ويربط املعلقني دامئًا بني املرأة
واإلسالم ،ويعتربونه السبب الرئييس يف «تأخر املرأة السعودية».
فالتعليقات تربز ،أن الصورة الذهنية القدمية عن املرأة السعودية قد طغت
عىل الخرب ،أو املوضوع يف حد ذاته ،حتى وإن كان إيجاب ًيا ،ويربز صورة مرشقة
ومرشفة عن املرأة ،مثل موضوع حق االنتخاب ،ومامرسة الرياضة ،والعمل يف
مجاالت كانت حك ًرا عىل الرجال (القضاء -املحاماة).
تبي أن بعض التعاليق وردود الفعل ،قد سعت لتصحيح بعض األفكار
لكن َّ
واملعلومات عن اإلسالم ،وعن مكانة املرأة يف اإلسالم ،أو ذكَّرت بوضع املرأة يف
الغرب ويف فرنسا يف فرتات تاريخية ماضية؛ حيث كان ويل أمرها وزوجها،
مينعانها من الدراسة ،والعمل ،وفتح حساب بنيك ،وكيف أن املرأة الفرنسية قد
تحصلت عىل حق االنتخاب يف ستينيات القرن املايض ،وهو تاريخ ليس بالبعيد.
بي التحليل ،أنه ال توجد اختالفات بني املعالجة الصحفية
الفرض الثاينَّ :
ملوضوع املرأة يف الصحيفتني ،والصورة الذهنية والنمطية عن املرأة السعودية؛
بل هناك تطابقًا كل ًيا تقري ًبا ،فقد ب َّي َنت األبحاث والدراسات السابقة ،أن الصورة
الذهنية عن اململكة العربية السعودية عامة ،واملرأة خاصة يف اإلعالم الغريب
والفرنيس ،صورة منطية سلبية ،تظهر املرأة فيها مبوضع الضعف« ،تابعة» للزوج
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أو ويل األمر ،حريتها مقيدة بالتعاليم اإلسالمية والعادات والتقاليد السائدة،
ويقترص دورها عىل االهتامم بالبيت ،والزوج ،واألوالد؛ وتقيض أوقات فراغها
يف التسوق واإلنفاق ،يف اململكة وخارجها بدون حساب؛ بفضل الرثوات املتأتية
من عائدات النفط .ففي كل املقاالت التي متثل عينة البحث ،هناك تذكري
باستمرار من الصحافيني ،مبكونات الصورة املوصوفة سابقًا ،سواء داخل
املقاالت الصحفية أو خارجها ،من خالل الروابط مثل (رئاسة التحرير تنصحكم)
أو (يف نفس املوضوع).
الفرض الثالث :استنتجنا من بحثنا هذا ،أن الصورة التي تقدمها صحيفتي
لوفيجرو ولوموند ،عن املرأة السعودية لقرائها ومتابعيها ،صورة منقوصة ،وال
تعرب عن الصورة الحقيقية والواقعية للمرأة السعودية ،خاصة بعد إطالق رؤية
اململكة  .2030من ناحية املواضيع املطروحة يف محتوى الوسيلتني ،لن نجد
مقال واح ًدا يتحدث عن املرأة والتعليم :عن عدد الفتيات يف املدارس واملعاهد
ً
ريا
والجامعات؛ هذا العدد الذي ما انفك يرتفع من سنة إىل أخرى .مل نجد كث ً
من املقاالت عن السعوديات القائدات يف كل املجاالت.
وإجامل كان عدد املقاالت اإليجابية قليل يف عينة البحث؛ مقارنة بعدد
ً
املقاالت السلبية.
لكن يف اآلن نفسه ،تعكس هذه املقاالت ،التي تتحدث عن قصص نجاحات
نساء سعوديات ،بداية رسم صورة جديدة عن املرأة السعودية يف اإلعالم
الفرنيس؛ لكن الزالت الصورة الذهنية القدمية ،تحتل كل الفضاء اإلعالمي ،يف
انتظار مع الوقت؛ اكتامل واكتساح الصورة الجديدة املرشفة للمرأة السعودية،
الساحة اإلعالمية الفرنسية.
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الخاتمة:

بعد تحليل محتوى صحيفتي لوموند ولوفيجرو اإللكرتونية الفرنسية ،منذ
أفريل  2016م لغاية مارس 2018م،نخلص إىل أن:
•املوضوع الرئييس الذي طرحته املقاالت ،يف كلتا الصحيفتني ،هو األمر
املليك ،الذي يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة يف اململكة العربية
السعودية ،مع لباس املرأة يف الفضاءات العمومية؛ حيث حصل املوضوعان
عىل أكرب عدد من املقاالت ،مع موضوع عمل املرأة.
أساسا عىل الصحافيني واملراسلني ،املنتمني
•صحيفة لوموند ،اعتمدت ً
أساسا،
للصحيفة كمصادر للمعلومات؛ بينام اعتمدت صحيفة لوفيجرو ً
عىل وكالة األنباء الفرنسية (أ .ف .ب ).ثم عىل صحافيها.
•املعالجة الصحفية للصحيفتني سلبية ،وبرز هذا من خالل املصطلحات،
والكلامت ،والعبارات ،والرتاكيب اللغوية؛ وإن كانت لغة صحيفة لوموند،
أشد من لغة صحيفة لوفيجرو.
•املقاالت اإلخبارية والتفسريية ،هي األشكال الصحفية الرئيسية يف
الصحيفتني.
•عنارص اإلبراز التي استخدمتها الصحيفتان ،تتمثل يف العناوين الرئيسية،
والعناوين الفرعية والداخلية ،إىل جانب الوسائط املتعددة ،مثل الصور
والفيديوهات ،وتم استخدام هذين العنرصين ،أكرث يف صحيفة لوفيجرو،
من صحيفة لوموند.
•العنارص التفاعلية املوظفة يف املقاالت ،هي الصفحات ذات الصلة
أساسا عرب الفايسبوك،
مبوضوع البحث ،ومشاركة املحتوى ،التي متت ً
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وتويرت ،والتعليقات املتمثلة يف ردود أفعال قراء ومشرتيك الصحيفتني.
ترسم كل العنارص التي سبقت ،صورة عن املرأة السعودية يف الصحيفتني،
تزعم أنها امرأة مختلفة عن بقية نساء العامل ،وخاصة عن نساء العامل الغريب،
وعن الفرنسيات بصفة خاصة ،وتدور هذه الصورة حول قيادة السيارة ،والحجاب،
والعباءة؛ أي ظهور املرأةيف الفضاء العمومي ،حسب ما تنرشه وما توحي به
املقاالت الصحفية ،وبهذا األسلوب والطرح اإلعالمي ملوضوع املرأة السعودية،
يُ ّس ِّوق اإلعالم الفرنيس ،لصورة منطية عناملرأة السعودية ،يف ذهن الراي العام
الفرنيس مغايرة للواقع؛ برتكيزه عىل أخبار ثانوية من ناحية ،ودون التواصل مع
الجهات السعودية؛ للتأكد من بعض األخبار التي أخذتها الصحيفتان من مواقع
التواصل االجتامعي؛ دون التثبت من مصدرها ومن صحتها .والحال ،أن مواقع
التواصل االجتامعي قد أصبحت أداة لرتويج األخبار الخاطئة والزائفة ،والتي
ال أساس لها من الصحة ،وهو أكرب تحدي يعيشه اإلعالم ،من ناحية موثوقية
وصحة األخبار املتداولة عىل هذه املواقع .فكل هذه األخبار ،نرشتها الصحيفتان
العريقتان ،دون التثبت من صحتها؛ بل اعتمدت عىل مواقع التواصل االجتامعي،
التي ر َّوجت ملثل هذه األخبار دون التحقق من صحتها ومن مصدرها .فأين
مصداقية اإلعالم الفرنيس إذن؟ أين دقة اإلعالم الفرنيس؟
وبرز التأثري السلبي لإلعالم ،من خالل ردود فعل القراء واملتابعني للصحيفتني
عب الناس عن آرائهم ،ومواقفهم ،واتجاهاتهم
(املشاركة يف املحتوى – التعليق)؛ حيث َّ
بسلبية؛ مستخدمني املصطلحات ،واأللفاظ ،واألفكار ،التي نرشتها الصحيفتان عىل
موقعهام ،مرددين شعارات العنرصية ،والتطرف ،والعنف تجاه املرأة السعودية.
بي تحليل املقاالت الصحفية ،أنه هناك بداية لرسم مالمح
ويف نفس الوقتَّ ،
صورة جديدة إيجابية عن املرأة السعودية؛ ولكن ال زالت املالمح السلبية القدمية
هي التي تطغى.
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يف نهاية هذا البحث ،نويص:
فاعل،
1 .1العمل عىل وضع اسرتاتيجية إعالمية ،يكون فيها اإلعالم وسيطًا ً
لتغيري الصورة النمطية للمرأة السعودية لدى اإلعالم الفرنيس.
2 .2تحليل الواقع اإلعالمي الحايل الخارجي للمرأة السعودية ،واستخراج
مواقع القوة والضعف.
3 .3يف ظل غياب اسرتاتيجية إعالمية واضحة ،تبقى الجهود اإليجابية يف
حالة من الترشذم وضعف الفعالية؛ لهذا البد من توحيد كل الجهود ضمن
اسرتاتيجية واحدة.
4 .4تشجيع حضور املرأة السعودية يف اإلعالم الفرنيس.
5 .5دعوة كل ممثيل اململكة ،بكل أصنافهم وفئاتهم يف فرنسا ،إىل نقل ،ونرش،
وترويج الصورة الحقيقية للمرأة السعودية ،والتصدي للمضامني اإلعالمية
املسيئة بغري حق.
6 .6توظيف اإلمكانيات التي توفرها وسائل التواصل االجتامعي ،للتسويق
لصورة املرأة السعودية.
7 .7تشجيع زيارة الطالبات للجامعات واملعاهد الفرنسية؛ لتقديم صورة الفتاة
السعودية الحقيقية.
8 .8تنظيم زيارات لوفود إعالمية فرنسية للمملكة (جامعات – معاهد –
مؤسسات حكومية وخاصة).
9 .9إنتاج وزارة اإلعالم لربامج تلفزيونية باللغة الفرنسية ،حول املرأة
السعودية ،وتبادلها مع فرنسا.
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ومحليا
عالميا
قراءات في الصورة اإلعالمية للمرأة السعودية
ً
ً

مقدمة:

اإلعالم هو كلمة الرس يف تكوين الصور الذهنية ،خاصة عندما تتعدد
األيدولوجيات والثقافات ،فتنشأ الصورة تلو الصورة ،وتقرأ الصورة تلو الصورة،
وتقييم لآلخر ،قد يكون موضوع ًيا أو غري ذلك .وتظل
حكم
ً
حامل ًة يف طياتها ً
رغم تأثريها قراءة ذاتية لواقع اآلخر .تعد هذه الورقة إسها ًما يف تقديم قراءة
لصورة املرأة السعودية يف اإلعالم الغريب واملحيل ،بعد التطورات التي شهدتها يف
غيت الكثري وما زالت تغري يف وضع املرأة ،وقد
الفرتة االخرية ،تطورات متالحقة َّ
تلقفت وسائل اإلعالم األجنبية تلك األخبار ،باهتامم ال يخلو من التشكيك؛ نظ ًرا
ملا يبدو من تعارضها مع الصورة النمطية للمرأة السعودية ،مام دعانا لدراسة ما
تم يف التعاطي اإلعالمي مع تلك التغريات .فمن خالل مواد إعالمية تليفزيونية
تبي أن صورة املرأة السعودية يف وسائل اإلعالم ،قد قُ ِّد َمت
وتقارير صحفية؛ َّ
بصور وأمناط متعددة ،تراوحت بني مستويات من اإليجابية والسلبية.
يهدف هذا البحث ،إىل محاولة فهم آلية تكوين الصورة الذهنية إعالم ًيا،
وتوضيح الطرق التي تساعد عىل رسم صورة واقعية بديلة ،لتلك التي يتبناها
اإلعالم الغريب ،يف تناوله لقضايا املرأة السعودية .وكام أن قراءة الصورة
اإلعالمية وتحليلها ،يوضح التصورات االنطباعية ،التي قد تتباين بني اإلعالم
املحيل والغريب؛ بتباين الخلفيات الثقافية واأليدولوجية .فإن محاولة فهم الصورة
اإلعالمية ،ينطلق من الخرب إىل املعنى الضمني ،الذي قد تؤثر فيه عوامل عدة؛
منها االختالف األيديولوجي ،والديني ،أو التاريخي .وعليه ،فإن اإلشكالية التي
حاول البحث وضع حلول لها ،تتمثل يف أسباب منطية تلك الصورة ،ومكوناتها،
أو أسلوب عرضها ،ثم وضع تصورات ملعالجتها.
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وهناك هدف شخيص أكادميي؛ حيث إنني من خالل متثييل ملرص
واملجموعة العربية ،يف برنامج التحوالت االجتامعية باليونسكو ،كنت أشارك
يف اللقاءات الرسمية وغري الرسمية مع ممثيل الوفود األجنبية ،وأطَّلعنا عىل
الكثري من الدراسات والربامج التي تهتم باملرأة ،وأهمها برامج التبادل الطاليب
بني الجامعات العربية والعاملية ،وأثره الكبري عىل تعديل العديد من املفاهيم
فضل
ً
الخاطئة ،من خالل التعارف الحقيقي واملبارش والوعي بثقافة اآلخر؛
عن أنها تخلق فك ًرا جدي ًدا لجيل جديد ،يتحرر من املفاهيم القدمية واألحكام
املسبقة .ثم كوين انتسب اآلن ألكرب جامعة نسائية يف العامل ،جامعة األمرية نورة
بنت عبد الرحمن ،والتي أرى أنها قادرة أن تشارك بإيجابية يف خلق صورة
واقعية للمرأة السعودية؛ مام دفعني لهذه الدراسة ،واملشاركة يف تقديم حلول
واقعية قابلة للتطبيق.
أهمية الموضوع

تتأكد أهمية دراسة صورة املرأة السعودية؛ من خالل االهتامم الذي يوليه
لها اإلعالم األجنبي واملحىل ،ومن خالل الرصد املكثف ،لكل ما يطرأ عىل وضع
املرأة يف املجتمع السعودي .وقد تنامى هذا االهتامم ،حتى أصبحت قضايا املرأة
السعودية ،متثل ملف إعالمي مفتوح يف بعض الجرائد والقنوات التلفزيونية
الفرنسية ،تحت مسمي مسرية املرأة السعودية( ،)1وقد أثار هذا املوضوع انتباه
العديد من األكادمييني داخل اململكة ،و ُع ِق َدت من أجله الندوات( )2واملؤمترات؛
من أجل دراسة الصورة النمطية للمرأة السعودية ،خاصة يف اإلعالم األجنبي.
وباعتبار أن البحث العلمي أحد األدوات القادرة عىل الرصد والتحليل؛ فكان
 .1انظر موقع قناة  TV5الفرنسية «مسرية املرأة السعودية» وجريدة  Le Mondeو  Le Pointوغريها.
 .2نشري يف هذا الشأن إىل اللقاء الذي عقد مبركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني  2016 /4 / 19حول «الصورة الذهنية للمرأة السعودية
يف اإلعالم « وقد خلصت تلك الندوة إىل مناقشة املشكلة ،واقرتاح األسباب التي تقف ورائها،كام تحدث بالندوة العديد من املختصات بشئون
املرأة وأكادمييات عرضوا ملخص دراسة مامثلة لرصد صورة املرأة السعودية يف الصحف الربيطانية.
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علينا إعامل البحث ،ورصد املشهد محل ًيا وعامل ًيا يف الجانب اآلخر من العامل،
وكيف قدمه اإلعالم الغريب (الفرنيس منوذ ًجا) حتى ال نرتك اآلخر يعبث بصورتنا
وهويتنا .البد إذن من املزاحمة ،حتى نشارك يف وضع القراءة الصحيحة ،وفرض
قراءات أخرى ميكن البناء عليها؛ إلعادة تشكيل الصورة الذهنية.
إشكالية البحث

تتمثل إشكالية البحث يف محاولة تفسري تباين القراءات ،املتعلقة بالصورة
اإلعالمية للمرأة السعودية محل ًيا وعامل ًيا ،وسبب ذلك التباين ،ثم وضع حلول
ملعالجة الصورة السلبية التي يقدمها اإلعالم الغريب.
المنهج العلمي:

اعتمدنا يف دراستنا هذه عىل املنهج الوصفي ،وتحليل املضمون للامدة
اإلعالمية املختارة.
لن يكون موضوع بحثنا هذا مجرد رصد الصورة ،التي ال تخفى عىل الجميع،
لكن سنحاول اإلجابة عىل السؤال األهم ،كيف يتم تشكيل تلك الصورة؟ وكيف
ميكن معالجتها؟
أدوات جمع المعلومات

اعتمدنا يف هذا البحث بشكل أسايس ،عىل املالحظة لجمع املعلومات .وقد
تنوعت األدوات يف هذا البحث ،فبدأنا بالرصد؛ حتى نستطيع تحديد مضمون
الصورة ،وأبعاد املشكلة ومسبباتها املوضوعية واملبارشة ،ثم قمنا بالتحليل ،من
خالل أدوات التحليل املنطقية ،التي تعتمد عىل املقابلة ،واملقارنة ،واالستنتاج
(تحليل املضمون)؛ وذلك من أجل إدراك ما وراء الصورة،لنعلم الدوافع واألسباب
الحقيقية ،التي تعوق تغري الصورة النمطية؛ بالرغم من التطورات اإليجابية التي
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شهدتها تلك الصورة .وعليه ،فقد عمدنا إىل املالحظة ،ومراجعة وسائل اإلعالم
املرئية واملكتوبة ،من أجل تحليل املضمون ،والخروج بتصور ما يرتتب عليه تحديد
املشكلة ومعطياتها ،ومن ثم البحث عن مسبباتها واقرتاح املعالجة.
الدراسات السابقة:

يف هذا البحث نضع أمام أعيننا دراستني سابقتني ،تتشابهان يف اإلطار
وأيضا يف اإلطار الخاص؛ حيث تتناول
النظري العام ،وهو دراسة تأثري اإلعالمً ،
هاتان الدراستان ،الصورة الذهنية وطريقة قراءة الصورة اإلعالمية .الدراسة
األوىل ،وهي دراسة تحليلية لدور اإلعالم ،وتأثريه املفرط واملتجسد يف تلك
الجملة التي تصدرت عنوان الدراسة «نحن نشرتى العقول»( ،)1ويوضح الكتاب
الذي يحوي تلك الدراسة ،ماهية هذا الدور وأبعاده املبارشة وغري املبارشة؛ من
خالل اإلجابة عىل بعض األسئلة :من يشرتى العقول؟ وكيف؟ وملاذا؟ إنها إذن لعبة
()2
اإلعالم  -كام وصفها الكتاب  -والتي تؤثر عىل توجهات الناس .الدراسة الثانية
تتناول تأثري اإلعالم ،عىل الطريقة التي تُشكل من خاللها صورة املرأة السعودية.
ريا مع ما خلصت إليه تلك الدراسة .ومل ِ
نكتف بتلك الدراسات
ونحن نقرتب كث ً
التحليلية السابقة ،املرتبطة باإلعالم وبصورة املرأة السعودية؛ بل وضعنا أمام
أعيننا دراسات محلية ،تتناول موضوع املرأة السعودية يف مرآة اإلعالم ،ووجدنا
أن تلك الدراسات هي دراسات وصفية ،مل تقدم حلولً أو اقرتاحات عملية؛ بل
أشارت فقط إىل وجود مشكلة يف التعاطي اإلعالمي الغريب مع صورة املرأة.
وىف ضوء تلك الدراسات السابقة ،التي تتصل مبوضوع هذا البحث بشكل
وثيق ،نحاول وضع تصور ملا وراء الصورة؛ من خالل قراءات متدرجة ،حتى
نستطيع إدراك ماهية املشكلة ،ووضع الحلول املناسبة لها.
1. Bénilde M., On achète bien les cerveaux. La publicité et les médias, Paris, Raisons
d’agir, 2007
2. Le Renard A., Femmes et espaces publics en Arabie saoudite, Dalloz, 2011
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تساؤالت البحث:

• هل تتشكل صورة املرأة السعودية يف اإلعالم ،بنفس الطريقة محل ًيا
وعامل ًيا؟
• هل الصورة ثابتة غري قابلة للتغري؟ وما هي العوامل التي تؤثر عليها؟
• هل الصورة اإلعالمية موضوعية؟ وتعكس الواقع بشكل مجرد؟
• كيف ميكن الحكم عىل الصورة؟ إيجابية كانت أم سلبية؟
• ما هي أبعاد الصورة املادية؟ وعالقتها بالصورة الذهنية؟
• كيف يستعمل اآلخر تلك الصورة؟ وما هي أدواته لتشكيل الصورة؟
يس ِّوق اإلعالم تلك الصورة؟ وكيف يؤثر عىل املتابعني؟
• كيف َ
هناك دامئًا دوافع تفرض عرض الصورة وتقدميها بطريقة ما .فالصورة
النمطية قد يكون لها دالالت ودوافع ،أبعد من املدلول املادي املجرد .قد تكون
هناك دوافع ذات أبعاد سياسية ،واقتصادية ،أو أيدولوجية .فالرصاع بني الغرب
واإلسالم عىل سبيل املثال ،له أشكال غري مبارشة .وهذا الرصاع قد يأخذ شكل
ضمني ،والسالح إذن هو اإلعالم الذي يتجاوز تأثريه مجرد «اإلعالم» ،إىل
تشكيل الوعي وتوجيه الرأي .تلك إذن بعض الفرضيات ،التي قد تفرس أسباب
منطية صورة املرأة السعودية يف اإلعالم العاملي.
عينة البحث:

تم اختيار عينة البحث ،من مقاالت وتقارير صحفية وتلفزيونية فرنسية،
موجهه للمنطقة الرشق األوسط من خالل قناة  TV5الرشق األوسط ،وفرانس 24
وجريدة لوبوان -وفرانس برس -ولوفيجارو ،وعينات أخري من التقارير واملقاالت
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الصحفية ،املوجهة للقارئ الفرنيس بهدف تنويع املصادر اإلعالمية ،التي تسمح
لنا بالتأكد من مدي ثبات االستنتاجات ،ومدي توافق القراءة اإلعالمية املوجهة
داخل ًيا وخارج ًيا .كام قمنا باختيار اإلعالم الفرنيس؛ نظ ًرا لالهتامم املتزايد الذي
يوليه لقضايا الرشق األوسط ولقضايا املرأة بصفة خاصة .أما مصادر اإلعالم
املحيل ،فاعتمدت الدراسة عىل جريدة الحياة – جريدة الجزيرة – جريدة املدينة
 مجلة هي  -وقنوات العربية وسكاي نيوز .ومن خالل مقابلة الصورة التي يروجلها اإلعالم الغريب ،مع الصورة التي يقدمها اإلعالم املحىل ،نستطيع تحديد نقاط
االتفاق واالختالف ،وطريقة التناول ،وما وراء هذا التناول املتباين بني اإلعالم
العاملي واملحيل.
تعريف الصورة اإلعالمية:

ميكن تعريف الصورة اإلعالمية ،عىل أنها تلك الصورة التي تتبناها الوسيلة
اإلعالمية بشكل ضمني ،وتهدف إيل ترك انطباع لدى املتلقي ،يتفق مع طبيعة
الخرب ،واملعلومات التي تريد الوسيلة اإلعالمية متريرها للمتلقي ،وهي بذلك
تنطوي عىل مترير «مالمح الحقيقة ،عندما تقوم بالحكم عىل الصورة»( .)1إن
الصورة اإلعالمية ليست صورة مادية مجردة ،لكنها صورة وظيفية ،تستهدف تأكيد
وترسيخ فكرة ما .إنها ترجمة لرؤية الوسيلة اإلعالمية مبا يتفق مع أيدولوچيتها
وغايتها( .)2وهي بذلك تتضمن صفة اإلنتقائية ،وتحدد دالالتها ضمن سياق
اجتامعي ،وثقايف ،وسيايس ،وأحيانًا تاريخي.
1. Barthes R., Rhétorique de l’image”, in Communications, Recherches sémiologiques,
Seuil, Paris, 1964, p. 157
2. “ Lorsqu’il s’agit de l’usage médiatique d’une image, la question de similarité revêt
une importance particulière. L’appréciation de la notion de ressemblance relève de
”“critères culturels, c’est-à-dire conventionnels, mais aussi cognitifs et psycho-affectifs
Cf., Minot F., Etude sémio-psychanalytique de quelques films publicitaires, Arguments,
Paris, 1993, p. 62
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إن املعالجة اإلعالمية لألخبار ،تبدأ بالقراءة املجردة للخرب ،ثم القراءة
الوصفية ،ومن ثم القراءة التحليلية ،وىف النهاية تكون القراءة التأويلية ،والتي
تحمل الرأي وتشكل االتجاه .ونظ ًرا ملا قد يشوب تلك القراءة التأويلية من تشويه
للواقع ،أو إغفال لخصوصية املجتمع ،وحجر عىل حريته يف اختيار ما يالمئه
ثقاف ًيا ودين ًيا ،فإنه من الخطأ عىل أي مجتمع ،أن يرتك اآلخر ينفرد بتحليل
صورته؛ دون أن يشارك يف صنع تلك الصورة.
سياق البحث:

ال يختلف أحد عىل تعريف املرأة السعودية ،يف سياق اجتامعي محافظ يراعي
تقاليد الدين ،والعادات ،والتقاليد ،التي ترسخت يف ثقافة شبه الجزيرة العربية
منذ فجر التاريخ .واملرأة السعودية امرأة رشقية عربية مسلمة ،فهي ليست كيانًا
منفصل عن البيئة اإلسالمية العربية .تنال ما ينال هذا الكيان ويطالها ما يطاله.
ً
إن التمثيل الغريب للنساء املسلامت العربيات ،ليس افرتا ًء حديثًا؛ بل كان ومازال
متجذ ًرا يف تصور الغرب ،فمنذ أول تواصل مع العرب واملسلمني حتى يومنا هذا،
ير ِّو ُج الغرب للصور النمطية نفسها عن املرأة ،وسوا ًء أكان االتصال قد حدث يف
القرون السابقة ،أم أنه يحدث يف اآلونة األخرية؛ فإن الغرب يحافظ عىل هذا
التص ّور الثابت للمرأة املسلمة العربية.
تحول اجتامع ًيا فيام يتعلق
ويف العام 2016م،شهدت اململكة العربية السعودية ً
مبنح املرأة حقوق ومكتسبات جديدة .وقد جاءت تلك التطورات األخرية ،متامشية
مع «رؤية اململكة  .»2030وأمام تلك التطورات غري املسبوقة ،وقفت الوسائل
اإلعالمية الغربية يف صدمة ،ال تخلو من عدم اليقني وبعض من الريبة؛ نظ ًرا لقوة
التطورات ،والتي بدأت مع دخول املرأة مجلس الشورى ،ومنحها الحق يف تأسيس
الرشكات وريادة األعامل ،وانتهت مؤخ ًرا وليس آخ ًرا مبنح املرأة الحق يف قيادة
السيارة .وقد تلقفت وسائل اإلعالم األجنبية تلك األخبار بشغف واهتامم كبريين؛
71

السجل العلمي والبحوث المحكمة 1

نظ ًرا ملا يبدو من تعارض تلك التطورات مع الصورة النمطية للمملكة ،التي روج لها
اإلعالم الغريب ،عىل أنها مجتمع منغلق ومحافظ بدرجة كبرية.
غري أن تلك الصورة النمطية يف طريقها إىل التغري؛ من خالل إصالحات
جريئة شهدتها اململكة يف السنوات القليلة املاضية ،والتي كانت موازية لخطوات
أخرى عىل املستوي االقتصادي ،واالجتامعي ،تسري بخطى حثيثة ،ومتهد إلصالحات
أكرب يف املستقبل القريب.
وقد اعتاد اإلعالم األجنبي ،عىل رسم صورة سلبية عن املرأة السعودية،
وكل ما يعارض هذه الصورة ال ميكن قبوله بسهولة .وبالرغم من داللة هذا
التصور ،وتأثريه عىل الصورة الذهنية لدى املتابع الغريب لصورة املرأة السعودية؛
إال أننا مع ذلك لن نهتم بتحليل الصور املادية ،ولكن بالخطاب اإلعالمي ،الذي
يستهدف تشكيل صورة ذهنية لدى املتلقي ،والتي تتضمن تصورات ثابتة وأفكار
مسبقة ،تسعي الوسيلة اإلعالمية إىل متريرها لدى املتلقي بشكل ضمني .وعليه،
فإن الصورة الذهنية هي يف النهاية صورة انطباعية ،تحمل مضامني ومعلومات
خاصة عن واقع ما .وبني هذا الواقع وتلك الصورة االنطباعية ،تتعدد القراءات،
منها ما هو موضوعي ،ومنها ما هو ُم ْغرِض.
أول :القراءة المجردة للصورة «الرصد الموضوعي»:
ً

تتمثل القراءة املجردة للصورة يف الرصد املوضوعي ،الذي ال يحمل أي حكم
تأويل
أو تقيم لتلك الصورة .وال تتجاوز تلك القراءة املعنى املبارش ،الذي ال يحتمل ً
أو توجي ًها لفهم الصورة .وهو املستوى األول املوضوعي ،الذي يشكل األساس ألي
تحليل متعمق قد يذهب بعي ًدا؛ من أجل معرفة ما وراء الصورة املبارشة.
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نموذجا»:
 - 1صورة المرأة في اإلعالم العالمي «الفرنسي
ً

عادة ما يبدأ التقرير اإلخباري برصد الواقع الحقيقي ،كأساس لالنطالق من
خالله ،إىل تفسريات وتأويالت تحمل رسائل قد تكون مغايرة للواقع ،وقد رصدنا
تلك األسس املوضوعية ،التي بدأت معظم الوسائل اإلعالمية يف تعاطيها ،مع
حق املرأة السعودية يف القيادة ،وريادة األعامل ،وحضور مباريات كرة القدم،
وغريها من املوضوعات ،التي شغلت اهتامم اإلعالم الغريب يف اآلونة األخرية.
وقد آثرنا أن نبدأ بأحد اهم القنوات الغربية الناطقة باللغة الفرنسية :القناة
الخامسة الفرنسية ( ،)TV5وهي إحدى قنوات التلفزيون العامة ،والتي شارك
يف تكوينها التلفزيون الفرنيس ،وقد بدأت بثها يف الثاين من يناير من العام
1984م ،وقد حملت شعار «القناة الثقافية الفرنكوفونية العاملية» ،وقد تناولت
تلك القناة قرار اململكة األخري ،السامح للمرأة بالقيادة من خالل رؤية بدت
متكاملة؛ حيث تطرقت ملختلف الجوانب التي تضمنها القرار ،وأبعاده الثقافية،
واالجتامعية واالقتصادية.
«ستتمكن النساء السعوديات اآلن ،من الحصول عىل رخصة قيادة .هكذا قرر
()1
امللك سلامن مبوجب مرسوم مليك يف ليلة  27- 26سبتمرب 2017م».
هكذا بدأت القناة تقريرها عن القرار ،مبنح املرأة الحق يف قيادة السيارة
للمرة األوىل يف تاريخ اململكة ،ويف أعقاب هذا اإلعالن املثري لالهتامم ،والذي
تناقلته وسائل اإلعالم حول العامل ،ونرشته ضمن األخبار العاجلة ،كان السفري
السعودي يف باريس ،السيد السفري خالد العنقري ،يؤكد عىل تلك التغيريات التي
وردت يف «رؤية اململكة  ،»2030والتي تُ َع ُد خطوة تستتبعها خطوات أكرب .وقد
نوهت املحطة التلفزيونية ،أن املحاكم يف اململكة كانت قبل صدور هذا القرار،
1. https://information.tv5monde.com/terriennes/arabie-saoudite-les-femmes-autorisees-conduire-en-juin-2018-194007 Sylvie Braibant
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تعاقب املرأة التي تقود السيارة ،مشرية إىل املرسوم املليك ،الذي أوضح أن امللك
قائل «معظم أراء العلامء،
سلامن يزن بعناية «مساوئ الحظر ومزاياه» .وأضاف ً
كانت تصب لصالح إجراء يسمح للنساء بقيادة السيارات» .أما وكالة فرانس برس،
فقد رصدت من جانبها ردود أفعال مبتهجة لهذا القرار؛ إال أنها أرجعته لدوافع
اقتصادية ،وليس إىل التقدم يف اعطاء املرأة مزي ًدا من الحريات:
«هذه نقطة التحول يف السياسة السعودية تجاه املرأة ،كان قد سبقه تطور
نسبى آخر لصالح املرأة ،عندما سمح للمرأة بحضور مباريات يف املالعب للمرة
األوىل ،كحدث ريايض ،ثم املشاركة يف االحتفال الوطني باليوم الوطني للمملكة».
وقد اختتمت الوكالة تقريرها بهذه الكلامت ذات الداللة النمطية ،حتى ال
ينىس املشاهد ،وسط تصفيق الجميع ،الصورة الذهنية للمملكة ،من خالل إشارات
سلبية يف مجملها:
وتابعت صحيفة لوفيجارو الفرنسية هذا الحدث؛ إال أنها تناولته يف سياق
سلبي ،مؤكدة عىل الصورة النمطية ،ووضعية املرأة وتابعيتها للرجل ،ورضورة أن
يستمر سعي املرأة لتنال كامل حريتها ،عىل حد وصف الجريدة:
«اململكة العربية السعودية سوف تسمح للنساء بقيادة السيارة .القرار ،الذي أعلن
مساء الثالثاء عىل التلفزيون العام ،كان اتخذ بقرار من امللك سلامن .بحسب وكالة
األنباء السعودية ،لن يكون املرسوم ساري املفعول حتى يونيو 2018م.
وتعليقًا عىل حضور املرأة مباريات كرة القدم( )1علق أنطوان دي لبري «للمرة
األوىل يف اململكة العربية السعودية ،متكنت النساء من مشاهدة مباراة لكرة
القدم ،ليس يف املنزل أمام الشاشة الصغرية ،ولكن يف مدرجات ملعب جدة».

1. Arabie saoudite: les supportrices dans les gradins du stade, https://information.tv5monde.com/terriennes/arabie-saoudite-les-supportrices-dans-les-gradins-du-stade-213992
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«يف جدة .هذه الليلة الجمعة 12 ،يناير كانون الثاين..
هذا املساء هو أحدث مشهد لإلصالحات االجتامعية األخرية ،التي أطلقتها
السلطات ونرشت عىل نطاق واسع،وقد رصد نفس التقرير ،شهادات لنساء
عبن عن فرحتهن من تلك الخطوة الهامة ،يف طريق تحرر املرأة
سعوديات َّ
السعودية ،من القيود التي حظرت عليها الكثري من املشاركات يف املجتمع .يف
تقرير آخر لنفس القناة حمل عنوان « املرأة السعودية» ،استعرض التقرير ما
تحقق من إنجازات يف مسرية تحرير املرأة .وتساءلت القناة « :الوصاية عن
املرأة يف مجاالت عديدة ،ومنها حق ريادة األعامل ،والقيادة ،ومشاهدة املباريات
يف املالعب الرياضية» ،وكل هذا دون الحصول عىل إذن من الويص كام وصف
التقرير .إال أن هدف التقرير مل يكن استعراض تلك املنجزات ،وإمنا البحث
وراء تلك القرارات ،والدوافع التي أدت إليها ،واإليحاء للمشاهد أن الخطوة مل
تتحقق نتيجة اإلميان بقيمة الحرية؛ وإمنا لدوافع وأسباب اقتصادية .وكالعادة
استعان التقرير بتغريدات ومشاركات لبعض الرجال؛ لرصد ردة الفعل ،والتي
وكانت مشجعة بشكل كبري؛ حيث أثنى املشاركون عىل تلك الخطوات ،وأشار
طويل .واختتم باإلشارة ،أن املرأة مل تعد بحاجة ألخذ
ً
البعض أن الطريق مازال
تخل املشاركات والتعليقات من السخرية؛ حيث
اإلذن لدخول سوق العمل .ومل ُ
علَّق أحد املشاركني من خالل رسم كاريكاتوري ،ميثل رب عمل يسأل مجموعة
من السيدات ،أي عمل ِ
تستط ْعن تقدمية؟ وكان الصمت هو اإلجابة ،وكأنه أراد أن
يقول :إن النساء تفاجأن بأنهن ال يعرفن صنع يشء .إن املتابع الجيد آللية الرصد
اإلعالمي الغريب ،سيالحظ اعتامد البعض منحنى بياين ،يتدرج من املوضوعية
يف الرصد ،ثم ما يلبث أن يتحول يف أعىل املنحى إىل التشكيك ،إىل أن ينتهي
ترسخ لسياسة األداة اإلعالمية.
بإطالق خالصات ِّ
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وقد خلص التقرير بعد رصد تلك التعليقات ،إىل أن االقتصاد هو املحرك لتلك
القرارات .ودعم هذا التصور ،تقرير املرصد العاملي لريادة األعامل ،والذي أشاد
بالتطور اإليجايب لرائدات األعامل السعوديات( )1والذي أشار إىل ازدياد مشاركة
املرأة يف ريادة األعامل ،وأكد أنه ال حاجة ألخذ اإلذن لتأسيس الرشكات ،وأن
مشاركة املرأة تعد سياسة مفصلية موىص بها.
وأكد التقرير عىل أن الحاجة االقتصادية ،الستمرار الرفاهية واملحافظة عىل
املستوى الحياة املعيشة املرتفع ،هو أحد الدوافع وراء تلك التطورات املتالحقة؛
ريا عن املساواة .وبرهنت عىل ذلك ،من خالل اتجاه اململكة
أكرث من كونها تعب ً
لتنويع مصادر االقتصاد ،واالنفتاح عىل السياحة؛ فقد قامت الحكومة يف اململكة
باستنهاض الطاقات ،وتحريك رؤوس األموال الراكدة ،وفتح األبواب أمام
تنويع مصادر الدخل ،ومشاركة املواطنني يف تلك الخطط.
وقد تضمن التقرير( )2مقابلة مع سيدتني سعوديتني :زينب الطيبي ،رئيسة
اتحاد النساء العربيات للصحافة ،واملمثلة السعودية لولوه الحمود .وقد حملت
إجاباتهن عىل األسئلة املوجهة إليهن ،اتجا ًها إيجاب ًيا ،يسهم بشكل كبري يف
إيضاح الصورة الحقيقية للمرأة يف السعودية؛ حيث أن حق مامرسة األعامل يف
السعودية بدأ منذ وقت سابق ،وأن خروج املرأة للدراسة بالخارج ،من خالل منح
دراسية هو أمر واقع ،وأن حضور املرأة يف الحياة الثقافية له تاريخ إال أن العامل
االقتصادي هو املحرك الرئييس ،بجانب رغبة النظام الحاكم يف إحداث التطوير
والتحديث للمملكة .ومل ت ُ ْخ ِف زينب الطيبي األوضاع االقتصادية الصعبة ،التي
تعيشها بعض األرس السعودية .ويُعد هذا التقرير هو األفضل ،فيام يتعلق بتكوين
صورة ذهنية إيجابية؛ مقارنة بالتقرير السابق ،حيث استعان التقرير بشهادات
 19 .1فرباير  2018املصدر :عىل موقع تويرت
2. Mise à jour 21.02.2018 à 17:35

76

قراءات في الصورة االعالمية
للمرأة السعودية عالمياً ومحلياً

نساء سعوديات ،ميثلن النموذج اإليجايب ،املضاد لتلك النظرة السلبية عن املرأة
يف السعودية ،وبشكل عميل؛ حيث متثل السيدتان:رئيسة إحدى االتحادات
العربية يف مجال الصحافة ،ما يشري إىل حضور قوى للمرأة ،وريادتها يف هذا
املجال ،كام تضمنت املقابلة مشاركة إحدى املمثالت :ما يدل عىل أن الفن غري
قارص عىل الرجال ،وأن املرأة تشارك يف هذا املجال ،الذي يبدو للبعض استحالة
تحقيقه ،يف مجتمع يعرف عنه يف الصحافة ووسائل اإلعالم الغربية أنه مغلق.
وىف تقرير آخر للقناة الفرنسية ،عن مسرية املرأة السعودية ،واإلصالحات
االجتامعية ،وإطالق الحرية للمرأة ،يف مجاالت قد حرمت منها من قبل .وقد
جاء هذا التقرير مقتض ًبا بعض اليشء؛ إال أنه مل يشوه ما تحقق من إنجاز
كحق القيادة للمرأة .وكانت اإلشارات اإليجابية يف التقرير تلقائية؛ حيث احتوى
التقرير عىل عبارات ليست توجيهية ،أو تحمل رسائل ضمنية معاكسة ،وإمنا
كان إخباريًا باملفهوم الحقيقي للكلمة ،وعليه ميكننا تصنيف هذا التقرير عىل
أنه إيجايب؛ فيام يتعلق بتكوين الصورة الذهنية للمتلقي .فلم يذهب بعي ًدا عن
الحقيقة؛ حيث رصد الحدث من خالل العنارص التالية :العدد  300مشجعة،
تذهب للمرة األوىل إىل مدرجات أحد املالعب يف جدة ،هذا الحدث يعد أحدث
مظاهر اإلصالح االجتامعي ،الذي تقوده الدولة السعودية.
مل يكن هناك مجال لتزييف الواقع ،فكان الحدث أكرب من أن يُطْ َمس،
خاصة وأنه جاء يف نفس االتجاه اإلصالحي ،ليؤكد عليه ،ويثبت للجميع أن
القادم سيكون يف نفس االتجاه ،وقد صاحب التقرير مقتطفات من مشاركات
عرب وسائل التواصل االجتامعي ،ورسوم كاريكاتريية فكاهية أكرث من كونها
ساخرة .ويعد هذا األمر تطو ًرا ملحوظًا يف معالجة األخبار ،وبداية لتغيري النظرة
السلبية التي ارتبطت بصورة املرأة.
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 -2صورة المرأة السعودية في اإلعالم المحلي:

يبدو اإلعالم املحيل أكرث واقعية ،يف تناوله لقضايا املرأة السعودية ،فهو يهتم
بالقضايا اإليجابية ،ومبا تحرزه املرأة من نجاحات عىل املستوى املحىل ،ويتناول
قضايا املرأة التي قد تتأثر ببعض املعوقات يف املجتمع ،بأسلوب تغلب عليه
املوضوعية يف تناول السلبيات أو اإلخفاقات ،واإلطراء فيام يتعلق باإليجابيات.
لكنه مع ذلك ال يعتمد أسلوب الصدام مع املجتمع .إنه يتعاطى مع اإليجابيات،
ويدرك طبيعة املجتمع واملعطيات املجتمعية ،التي تسمح بالتدرج يف اإلصالحات.
إن القضية ليست متكني املرأة باعتبارها الطرف األضعف ،فهي ليست كذلك؛
وإمنا خلق املناخ ،الذي يضمن لها وللرجل فرص متكافئة من أجل التطور،
واملشاركة يف تنمية املجتمع الذي يتشاركانه.
ونجد أن اإلعالم املحىل ،يتناول القضايا اإليجابية للمرأة بكل سهولة ،ودون
أي تقيد مبحاذير ،فعىل سبيل املثال ،يتحدث اإلعالم عن دور املرأة املتزايد يف
مجال اإلعالم؛ حيث رصدت جريدة الحياة يف أحد مقالتها ،تحت عنوان «املرأة
يف اإلعالم العريب ...حضو ٌر يزداد ق ّوة»( ،)1بعض النقاط املضيئة التي تصب يف
صالح املرأة ،حيث تحدث املقال عن الحضور الكبري للمرأة السعودية ،والعربية
بصفة عامة يف املؤسسات اإلعالمية ،وأنها مل تعد «كومبارس» عىل حد وصف
الجريدة؛ وإمنا أصبحت تقود العمل اإلعالمي بشكل كبري .وقد أشاد املقال بالتقدم
الذي أحرزته اململكة يف صناعة اإلعالم ،وبروز بعض القيادات النسائية يف مراكز
القرار ،مثل الدكتورة فوزية البكر؛ وهي أول امرأة سعودية يتم انتخابها يف مجلس
إدارة «مؤسسة عسري للصحافة والنرش» .إال أن املقال مل يغفل املعوقات ،التي
متنع املرأة من التقدم بشكل أكرب يف هذا املجال؛ بسبب بعض األفكار التي متنع
االختالط ،والحديث مع املرأة لدى بعض املحافظني؛ األمر الذي يشكل عائقًا أمام
1. http://www.alhayat.com/article/552551/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8
%A3%D8%A9

78

قراءات في الصورة االعالمية
للمرأة السعودية عالمياً ومحلياً

الشابات اإلعالميات يف هذا املجال .وقد عزا املقال معوقات أخرى أمام املرأة،
ترجع إىل طبيعتها ،وعدم مقدرتها عىل تلبية متطلبات العمل اإلعالمي ،الذي قد
يتطلب من اإلعالمية أو الصحفية ،التواجد يف املؤسسة اإلعالمية يف أي ،وقت
ولساعات متأخرة ،وهذا ما ال يتناسب مع نظرة املجتمع للمرأة.
وقد اهتمت بعض األقالم اإلعالمية ،بقضايا املرأة بشكل مميز خاصة
اإلعالميات .لكن هل ميكن للحضور القوي للمرأة يف اإلعالم ،أن يجعل من
قضاياها ذات أولوية ،فَ ُه َّن – الصحفيات واإلعالميات – األجدر بالدفاع عن
قضايا املرأة ،وإثارتها ،والتعبري عنها .يف هذا السياق ،انتبهنا لبعض املنصات
اإلعالمية التي تدار بواسطة النساء ،لرنصد كيف تهتم تلك املنصات النسوية
بقضايا املرأة ،وكيف ترصد صورة املرأة .وىف مقال عىل موقع «لها أونالين»،
بعنوان «اإلعالم النسوي وقضايا املرأة»( ،)1نجد أن الصور النمطية للمرأة يف
اإلعالم املحيل ،تنحرص بني املرأة املرتفة – املرأة السلبية – ربة املنزل – يف
الوقت الذي تخبو فيه صورة املرأة املتدينة والعاملة.
وىف نفس املقال ،أوضحت دكتورة ناهد باشطح ،أن قضايا املرأة يف السعودية
تحتاج إىل تضافر الجهود ،وليس للمبادرات الفردية )2(.لكن هل يستطيع اإلعالم
النسوي ،معالجة الصورة النمطية السلبية عن املرأة السعودية؟ وهل يؤدي هذا
األمر إىل تصحيح الصورة النمطية عىل املستوى العاملي؟ وهل يستطيع اإلعالم
املحىل االنطالق بقضايا املرأة املوضوعية إىل العاملية؟ نرى أنه هو األجدر عىل فهم
طبيعة املرأة السعودية ،وطبيعة املجتمع السعودي ،وخصوصيته الدينية والعرقية.
لإلجابة املبارشة عن تلك األسئلة ،التي تضع النقاط عىل الحروف ،وتكشف الدور
البناء لإلعالم املحىل؛ ُع ِق ّدت ندوات عدة ،متحورت حول دور اإلعالم يف تحسني
الصورة النمطية للمرأة .وىف إحدى املقاالت بجريدة العرب ،تحت عنوان « اإلعالم
1. http://www.lahaonline.com/articles/view/54341.htm

 .2د .ناهد باشطح ،صحيفة الجزيرة ،عىل الرابطhtm.ln7/20170825/2017/http://www.al-jazirah.com :
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العريب نقطة االنطالق لتجاوز النظرة السطحية للمرأة»( ،)1والذي جاء تعقي ًبا عىل
إحدى ورش العمل ،التي تناولت «تعزيز صورة املرأة يف وسائل اإلعالم العربية»،
والتي تناولت عدد من أوراق العمل ،من بينها تلك الورقة التي تقدمت بها حلمية
عبدالقادر مظفر ،تحت عنوان «املرأة بني تعليب اإلعالم وتصحيح الوعي» ،وقد
قدمت خاللها «مناذج للمرأة السعودية القيادية واملتميزة ،يف مختلف املجاالت
الطبية ،والعلمية ،والثقافية ،وغريها ،وقالت :إن هؤالء السعوديات ،امتداد للنساء
اللوايت برزن يف مجاالت مختلفة عرب الزمن»(.)2
قد يكون هذا النهج هو بداية النجاح؛ لتحقيق طموحات املرأة يف املجتمعات
العربية ومنها النساء السعوديات ،وعندما تكون الرؤية واضحة ،سيؤدي هذا
بالرضورة ،إىل دفع اإلعالم العاملي إىل االعرتاف مبا تحقق من تطور للمرأة
السعودية .تبدو صورة املرأة يف اإلعالم املحىل ،متنوعة وأشمل بشكل كبري،
من تلك الصورة التي يروج لها اإلعالم األجنبي؛ إال أن االهتامم الذي يوليه
الغرب لبعض قضايا املرأة السعودية ،يرجع إىل عدم قدرته عىل فهم املجتمع،
وعدم احتكاكه باملرأة بشكل كبري ،وأيضا يعود وبشكل واقعي ،إىل عدم اهتامم
املجتمعات العربية بإبراز قضايا املرأة ،والتطورات التي تحققت؛ فيام يتعلق
بتمكينها من املشاركة الفعالة يف بناء املجتمع .غري أن التوجهات األخرية التي
شهدتها اململكة ،تأىت يف إطارها الصحيح من حيث إبرازها أمام العامل؛ حتى
يتسنى للجميع التعرف عىل ما تشهده من تغري شامل ،ليس فقط يف االقتصاد
واالنفتاح عىل اآلخر؛ إمنا يف منح املرأة املكانة التي تستحقها .وقد تناول اإلعالم
املحىل تلك التطورات ،مثل قيادة املرأة ،وريادة األعامل ،وحضور املباريات
الرياضية ومامرستها ،واملشاركة يف البطوالت الدولية ،وغريها من التغريات
يف نظرة املجتمع للمرأة .واملالحظ أن اإلعالم املحىل خاصة النسوي منه ،يهتم
“ https://alarab.co.uk .1اإلعالم العريب نقطة االنطالق لتجاوز النظرة السطحية للمرأة”  -الجمعة 06/10/2017
 .2املقال السابق
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بالنامذج الناجحة بشكل كبري؛ دون أن يتطرق إىل الرشائح األخرى من النساء،
الاليئ يعانني من بعض املشاكل الخاصة بالطالق ،أو التفرقة بني الجنسني،
أو كون بعض الوظائف محصورة عىل الرجال ،وغريها من القضايا .وعىل
سبيل املثال ،نجد مجلة «هي»( ،)1إحدى املجالت املتخصصة يف الشأن النسايئ،
تتضمن أبوابًا ثابتة تشمل املشاهري ،املوضة ،الجامل ،املجوهرات ،الصحة ،املطبخ،
الديكور ،السياحة ،األعراس ،املنوعات .ومن بني أبرز املجاالت التي اهتمت
بها املجلة؛ «اإلعالم واملرأة السعودية»« ،أشهر الشخصيات النسائية الرائدة يف
السعودية»« ،تأثري املرأة السعودية يف املجتمع»« ،دور املرأة السعودية يف مجال
املال واألعامل» .كام تربز املجلة دور املرأة السعودية يف مجال الحوار املجتمعي
باململكة؛ من خالل حضورها املكثف يف املؤمترات وورش العمل .وقد أدي هذا
الحضور املكثف ،إىل تبني مطالب املرأة؛ بالشكل الذي أصبحت فيه املرأة عىل
املستوى الرسمي ،رشيكًا كامل األهلية يف املجتمع .ومؤخ ًرا – حسبام ذكرت جريدة
«املدينة»( )2السعودية – قدم مجلس الشورى السعودي ،من خالل لجنة الشؤون
اإلسالمية والقضائية باملجلس ،عد ًدا من التوصيات لوزارة العدل ،وبالتنسيق مع
املجلس األعىل للقضاء ،بتمكني الكفاءات النسائية من توىل الوظائف القضائية،
وتوصية أخرى ملنع تقديم الشكاوى ضد املرأة ،تحت حجة الهروب ،والتغيب،
والعقوق ،وهي من القيود التي تعيق حرية املرأة يف اململكة .كام أوصت اللجنة،
مبنح املرأة املطلَّقة تعويضات مناسبة؛ نظري ما قدمته من دعم مايل لألرسة أثناء
الزواج ،ومشاركة املنافع املادية التي حصل عليها الزوج؛ نتيجة مبارشة للزواج
من إعانات ،ومنافع تقاعد ،وغريها .ومل تكن القرارات األخرية ،التي منحت
املرأة حق قيادة السيارة وغريها؛ إال رم ًزا لنيل املرأة حقوقها ،ومدعاة لالحتفال،
كونها إحدى مثار التطور املجتمعي ،ونتيجة طبيعية ملشاركة املرأة يف املجتمع.
1. https://www.hiamag.com

 .2انظر جريدة «املدينة»« ،الشورى» يويص بتعيني قاضيات والتخيل عن رشط «الذكورة» -توصية بإيقاف الشكاوى ضد املرأة التي تتعلق
بالتغيب والهروب والعقوق ،عدد األحد 587106/https://www.al-madina.com/article 2018 / 08 / 26
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ثانيا :القراءة التحليلية والمعالجة:
ً

بالرغم من تلك اإلنجازات التي حققتها املرأة السعودية ،إال أن الطموحات
أكرب بكثري مام تحقق .ونالحظ أن صورة املرأة العربية ،وخاصة السعودية يف
اإلعالم ،أصبحت تحظى باهتامم كبري؛ من خالل الدراسات املجتمعية واألبحاث
العلمية ،من أجل تعزيز تلك الصورة ،ودعم اإليجابيات وتالىف السلبيات.
إن التباين يف توصيف وتأويل الصور اإلعالمية للمرأة السعودية ،بني
اإلعالم املحيل والعاملي ،يعود إىل االختالف األيديولوجي بني الرشق والغرب،
قيم مطلقة تتجاوز الحدود املجتمعية ،لكنه مع ذلك،
وهذا األخري الذي يتبنى ً
يغفل خصوصية تلك املجتمعات ،التي ال تتوافق مع ما يؤمن ،به من مبادئ
علامنية مطلقة ،وال يعرتف بدور الدين يف تحديد السلوك املجتمعي يف املنطقة
العربية ،وخاصة يف السعودية.
وبعد أن عرضنا بعض أبرز املوضوعات ،التي تناولها اإلعالم الغريب فيام
يتعلق باملرأة السعودية ،وقد تبدو هذه املوضوعات إيجابية يف مجملها ،إال
أن اإلعالم الغريب ،قد تناولها من منظور ال يخلو من إمياءات ضمنية ،ويف
إطار من التشكيك ،ضمن سيل من االتهامات القدمية الحديثة ،عن اضطهاد
املجتمع السعودي للمرأة .إن النهج الذي تعاطى به اإلعالم الغريب لتلك القضايا
واملوضوعات ،كان متشاب ًها عند كثري من وسائل اإلعالم .وقد تكرر األمر بشكل
ملحوظ يف قنوات ،وصحف فرنسية ،وروسية ،وأمريكية ،وكذلك يف عدد محدود
من القنوات ،التي تبث يف منطقة الرشق األوسط ،واملحسوبة عىل بعض الدول
الغربية مثل بريطانيا (يب يب يس) ،وروسيا (ارىت) ،وأمريكا (قناة الحرة) ،وقد
تساءلنا؛ هل كان عىل اإلعالم الغريب أن ينظر إىل تلك التطورات بيشء من
الريبة؟ وهل كانت تلك الخطوات اإليجابية التي شهدتها اململكة ،غري كافية
لجعل الغرب يتعاطى إيجاب ًيا مع الصورة الجديدة ،والتي تأىت يف سياق متصل
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ومتكامل ضمن رؤية 2030؟ أمل تكن تلك اإلنجازات ،ضمن املطالب التي نادت
بها املرأة يف الداخل ،و َد َع َمها اإلعالم الغريب بكل قوته؟ أم أن األمر يتجاوز هذا
املفهوم الضيق لدور اإلعالم ،والذي قد يتجاوز مجرد نقل املعلومة ،إىل تشكيل
الرأي العام ،وتكوين الصورة الذهنية لدى املتابع؟ كل هذه التساؤالت دفعتنا
للبحث ،فيام وراء معالجة اإلعالم الغريب للصورة الذهنية للمرأة السعودية.
تشكل الصورة الذهنية ،واحدة من أهم إفرازات العمليات العقلية التكاملية
لدى اإلنسان؛ حيث متثل مجموعة األفكار واملعلومات ،التي تسمح لنا بتمييز
ريا من
األشياء ،وتساعدنا عىل توقع سلوك اآلخر .وتستغرق تلك الصورة كث ً
الوقت والتجارب الشخصية والعامة املتواترة ،والشواهد العامة الواقعية ،حتى
ترتسخ وتصبح صورة منطية .ويعترب اإلعالم من أبرز تلك األدوات ،التي تساعد
عىل بلورة الصورة النمطية ،من خالل تصدير سياق معلومايت ،يؤكد عىل املعنى
املصاحب للصورة .وبتكرار تلك العملية؛ تصبح الصورة النمطية جز ًءا من ثقافة
املتلقي ،األمر الذي ميكننا من قياس االتجاه وردود أفعال األفراد؛ من خالل
معرفة الوسيلة اإلعالمية التي يأخذ عنها األخبار .ومن أجل تلك الغاية ،يسعى
اإلعالم جاه ًدا إىل دعم تلك الصورة الذهنية ،من خالل استقطاب كل ما يدعم
مضمون تلك الرؤية .ويتحول اإلعالم يف هذه الحالة من مجرد أداة لنقل الخرب،
إىل أداة لتكوين الرأي ،والحكم عىل األحداث ،وتوجيهها مبا يتامىش مع سياسته
أو رؤيته ،ويصبح الهدف يف هذه الحالة هو «رشاء العقول»( ،)1وخدمة سياسات
محددة تستفيد من توجيه تلك العقول؛ من خالل فرض قراءة لألحداث من
منظور واحد ،ال يراعى وجهة النظر األخرى ،يف محاولة ملغايرة الواقع وإثبات
النقيض .إنها تبعية اإلعالم للسياسة ،وتبعية املتلقي للوسيلة اإلعالمية.
إن معالجة أو تعديل الصورة الذهنية ليس باألمر الهني؛ إذ يحتاج إىل وقت
1. Marie Bénilde, On achète bien les cerveaux. La publicité et les médias, Paris, Raisons
d’agir, 2007
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كبري لهدم ثوابت بنيت يف املايض ،من أجل إعادة بناءها عىل أسس موضوعية،
تقنع اآلخر بأن يشء ما قد طرأ عىل تلك الصورة .إنه رصاع العقول من أجل فرض
القراءة الصحيحة ،التي تتناسب وتعرب عن الواقع الحقيقي .غري أن محاولة تغري
تلك الصورة يتطلب معرفة مكوناتها ،وأصولها ،ودوافعها ،وموضعية األدوات التي
صنعتها ،والتي تحرص عىل إبقاء تلك الصورة النمطية السلبية ،طاملا أنها تخدم
فك ًرا أيديولوج ًيا محد ًدا ،فهناك من ميجد ،وهناك من يُشَ ْي ِطن عىل حد وصف
إميييل لورونار ،التي أشارت إىل أن الصورة اإلعالمية للمرأة السعودية ،تخضع لتلك
السياسة( .)1ومل يعد خاف ًيا هذا الخطاب املزدوج لإلعالم الغريب ،يف تعامله مع ما
أيضا ما أشارت إليه معظم اآلراء ،التي ذهبت إىل ما
يتعلق بالثقافة اإلسالمية ،وهذا ً
ذهبنا إليه يف تحليلنا لصورة املرأة السعودية يف اإلعالم الغريب .وعىل سبيل املثال،
نالحظ أنه يف اللحظة التي انتهى فيها الحظر املفروض عىل املرأة لقيادة السيارة،
اهتمت به القناة الخامسة الفرنسية ،وأبرزته يف مقدمة أخبارها؛ إال أن املعالجة
تجاوزت الصيغة اإلخبارية املوضوعية ،إىل محاولة تشويه هذا الحدث ورصف
االنتباه عنه ،ومنع املتلقي من التجاوب اإليجايب مع تلك الخطوة .والهدف هو إبقاء
الصورة الذهنية دون تغيري .وقد خرجت القناة بتقرير مصور ،يحمل عنوان حقوق
املرأة يف اململكة السعودية« :إما القيادة أو التعبري عن الرأي؟ البد أن تختار»(.)2
وامللفت للنظر ،أن هذا العنوان ال ينقل الحقيقة ،وال يتفق مع إيجابية الخرب؛
فاملعادلة الرياضية التي نستخدم فيها السالب بجوار اإليجايب ،تصبح محصلتها
صف ًرا وال تؤدى إىل التغيري .إذن ليك يتم هدم الخرب اإليجايب ،البد من إحاطته
بكم كبري من السلبيات ،حتى لو كانت خارج السياق .ولنتساءل هل عنوان التقرير
1. Le Renard, Amélie « Le double discours des médias français sur les femmes saoudiennes » 25 juin 2018, par Orient XXI https://www.ritimo.org/Le-double-discours-desmedias-francais-sur-les-femmes-saoudiennes.
2. Sylvie Braibant, « Droits des femmes en Arabie saoudite: conduire ou s’exprimer,
il faut choisir » Mise à jour 24.06.2018 à 08:47, https://information.tv5monde.com/
terriennes/droits-des-femmes-en-arabie-saoudite-conduire-ou-s-exprimer-il-faut-choisir-239133
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يعكس الحقيقة؟ هل نحن بصدد تخيري املرأة بني القيادة والتعبري عن الرأي،
كام يوحى به التقرير؟ قد يعتقد القارئ ،أنه قد ُع َرض عىل املرأة أحد الخيارين،
وهذا غري حقيقي؛ حيث مل يتطرق التقرير ملصدر هذا االدعاء ،وما إن كان هذا
مرسل ال صحة له .ال ميكن
ً
ترصيح من جهة موثوق به ،فيتضح أنه ليس إال كال ًما
بأي حال من األحوال ،أن يكون هذا التقرير إيجاب ًيا ،ولن يلتفت املشاهد إىل كل
ما تقدم من إنجازات ،بل سيلتفت فقط إىل تلك املفارقة ،ويُ َك ِّو ُن رأيًا متشككًا
ربا إيجاب ًيا بنكهة سلبية .وقد
فيام تقدم من إيجابيات .ال ميكن أن يكون هناك خ ً
بدأ التقرير بداية سلبية ،عندما أراد أن يوجه املشاهد إىل عدم االقتناع بتلك
اإليجابيات ،وعزاها إىل دواعي اقتصادية فرضت نفسها عىل املشهد ،وأجربت
الدولة عيل اتخاذ تلك القرارات املتعلقة باملرأة.
إال أن املشهد ليس دامئًا سلب ًيا ،فقد رصدنا بعض القراءات اإليجابية عن
املرأة السعودية ،من خالل الحوارات املبارشة مع شخصيات من داخل املجتمع
السعودي .وقد دأبت مجلة لوبوان الفرنسية( )1عىل نقل األخبار مبهنية وموضوعية،
دون تحميل األخبار مضامني سلبية .وقد أجرت تلك املجلة العديد من الحوارات
واملقابالت ،مع سيدات سعوديات ميثلن واجهة مرشفة ومناذج مميزة عن املرأة،
وما حققته من إنجازات عىل الصعيد السيايس ،أو االقتصادي ،أو الثقايف .وىف
إحدى املقاالت ،ذكرت املجلة :أن االقتصاد ،والنساء ،والشباب ،هم من يدفعون
اململكة نحو التغيري .من خالل مقابلة مع عضو مجلس الشورى السعودي هدى
الحليىس ،والتي قدمت رؤية واقعية عن املجتمع ،واملرأة ،والظروف ،التي تعيشها
اململكة؛ من خالل حديث إعالمي أجرته مع راديو وتلفزيون لكسمبورج( ،)2وقدمت
من خالل هذا اللقاء ،صورة مغايرة وأكرث إيجابية عن املرأة السعودية.
1. http://www.lepoint.fr/monde/l-economie-les-femmes-et-la-jeunesse-poussent-l-arabie-saoudite-a-changer-03-10-2017-2161597_24.php
2. https://www.rtl.fr/girls/societe/la-femme-saoudienne-est-tres-forte-assure-l-universitaire-hoda-al-helaissi-7792943435
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وتتعدد اللقاءات والتقارير ،التي تناولت التغريات الهامة يف مسرية املرأة
السعودية .ومن خالل الرصد لتلك التقارير ،استوقفنا تقرير( )1يف جريدة لوموند
الفرنسية التي رصدت املشهد ،مبا يحمله من تحول يف الفكر االجتامعي للمجتمع
السعودي ،وكيف أن املرأة بدأت تكسب أرضيه مجتمعية؛ من خالل الرياضة
ومامرستها األلعاب ،ومشاركتها يف املحافل الدولية؛ يف خطوة تثبت وتؤكد عىل
ثبات التوجه ،نحو تغري املفاهيم التقليدية ،والتي طاملا ارتبطت يف أذهان الغرب
بالصورة النمطية للمرأة السعودية .وبالرغم من تلك النظرة اإليجابية؛ إال أنها
مازالت محصورة يف زوايا محددة ،مثل الرياضة وقيادة السيارة ،وتبقى الجوانب
األخرى قليلة األهمية؛ بالرغم من كونها جز ًءا ال يتجزأ من مسرية املرأة نحو
املشاركة الكاملة يف املجتمع ،مثل ريادة األعامل ،ومشاركتها يف مجلس الشورى،
وإنشاء مؤسسات تعليمية مخصصة للنساء.
ومن خالل تلك املقاربة ،نالحظ أن الصورة اإليجابية ال ميكن أن ت ُصنع
من تلقاء نفسها ،وإمنا من خالل تلك النامذج املتميزة التي تثبت للجميع ،أن
املرأة السعودية ليست تلك املرأة املقهورة التي تعيش تحت وصاية الرجل ،خاصة
عندما يتحدثن بأنفسهن ،فيخلقن واق ًعا ال ميكن إنكاره .وكلام زادت تلك النامذج؛
تحول العامل عن تلك النظرة التقليدية ،التي رسمها للمرأة واملجتمع السعودي.
«عليكم أن تعتادوا رؤية السيدات وهن يتحدثن باسم الوفد السعودي» ،بتلك
الجملة املعربة بدأت هدى الحليىس حديثها مع ( ،)RTLوهو أقوى رد ميكن أن
يعرب عن حالة املرأة السعودية يف الوقت الراهن .وقد أشارت إىل أن املرأة
السعودية أصبح لها صوت ،وأن االختالف الوحيد عن املايض ،أن املرأة أصبحت
مرئية تظهر يف اإلعالم .وقد أوضحت أن الظروف االجتامعية قد تغريت عام
سهل كام هو
كانت عليه يف جيلها ،ولصالح الجيل الحايل؛ حيث مل يكن األمر ً
اآلن .وباملقارنة ،نالحظ أن الصورة اإليجابية للمرأة السعودية ،تتمثل دامئًا من
1. Le Monde, publié Le 06.01.2018 à 22h00
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خالل مناذج لسيدات ،استطعن تحقيق النجاح داخل املجتمع ،يف ظل الضوابط
االجتامعية ،التي يراها البعض معيقة ومكبلة للمرأة ،بينام متثلت بعض النامذج
الرافضة للضوابط املجتمعية ،يف بعض الشباب الذي ترىب بالخارج ،ويريد تغيري
املجتمع دون مراعاة لرغبة الغالبية ممن يعيشون فيه .كام أفردت قناة فرانس
 ،24تقارير تظهر املسرية املمتدة للمرأة السعودية ،وما تحقق لها؛ نتيجة لحراك
داخيل ومطالبات مرشوعة ،وقد تحققت بشكل متسارع يف اآلونة األخرية.
الخاتمة:

من أقىص اليمني إىل أقىص اليسار ،تتعدد االتجاهات وتتباين ،فتصبح
ومتجانسا
متعارضا يف بعض األحيان،
مصد ًرا ثريًا لتكوين رأى عام ،قد يبدو
ً
ً
يف أحيان أخرى .وهكذا ،فإن صورة املرأة السعودية يف اإلعالم لن تكون واحدة
يف كل األحوال ،ويجب أن نتوقع قراءات متعددة ،ترتاوح ما بني املوضوعية ،إىل
التطرف األيديولوجي ميي ًنا ويسا ًرا .وقد عرضنا مناذج لبعض الوسائل اإلعالمية،
التي تناولت مسرية املرأة السعودية ،بقدر كبري من التشويش وطمس للواقع ،إال
أن األمر ال يسري دامئًا عىل منوال واحد؛ حيث عرضنا قراءات أخرى يف بعض
الصحف ،ومقابالت إذاعية ومرئية .وقد تناولت األمر مبوضوعية كبرية ،حيث
قدمت للمشاهد شهادات عن الواقع الحقيقي للمرأة السعودية ،والتي أحرزت
نجاحات متعددة يف هذا املجتمع ،الذي وصفوه باملتشدد واملنغلق .غري أن التأثري
األكرب يأيت عندما تواجه الصورة النمطية ،بصورة مناقضة لها يف إطار واقعي،
من خالل استضافة تلك الوسائل اإلعالمية ،مناذج غري تقليدية متثل املرأة
السعودية ،مثل استضافة عضوة يف مجلس الشورى ،وكاتبات شهريات ،وبعض
رائدات األعامل ،وكلهن مناذج مثالية ،تثبت أن املجتمع السعودي قادر عىل خلق
مناخ النجاح ألولئك السيدات .لقد أثبتت النامذج الناجحة أن املرأة السعودية
تستطيع النجاح ،يف نفس الظروف التي ينتقدها البعض ،فنجد األكادمييات،
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ورائدات األعامل ،والفنانات وغريهن؛ وهنا تبدأ الصورة النمطية يف التغري،
ولن يحدث ذلك إال من خالل النامذج الناجحة ،التي تخرجت يف هذا املجتمع.
ريا يف وضع توصيات ،وإمنا نكتفي بلفت النظر إىل رضورة
لن نستغرق كث ً
التعامل املنهجي والعلمي ،مع تلك الصورة النمطية السلبية ،التي يضعها بعض
اإلعالم الغريب للمرأة السعودية ،فتغيري تلك الصورة قد يبدو صع ًبا ،ويحتاج إىل
أجيال متعاقبة ومناذج إيجابية ،مغايرة لتلك الصورة؛ حتى يدرك اآلخر حقيقة
األمر .وقد يكون االهتامم بتعديل الصورة لدى اآلخر ،سب ًبا يف إرصاره عىل
عدم االستجابة ،وقد يكون إهامل التعاطي مع هذا األمر من األمور السلبية،
التي ترض باملجتمع عىل املدي البعيد ،وبشكل غري مبارش .ليس دورنا أن نتحول
ملجتمع غريب ممسوخ إلرضاء املزاج الغريب ،ولكن دورنا هو إظهار شكل املجتمع
الرشقي األصيل ،بتقاليده العريقة ودوره الثقايف والروحي عىل مر التاريخ؛ يف
إطار االحرتام املتبادل وقبول اآلخر.
فالواقع أن املجتمع السعودي ليس علامن ًيا ،وال ميكن قياس سلوكه وتقيمه
من منظور علامين .تلك الرسائل تبدو رضورية؛ حتى يدرك اآلخر أن الحرية ،ال
تكمن فيام يراه هو وفيام يعتقد هو ،بل من حق كل مجتمع ،أن يرسم مفهومه
للحرية كام يشاء ،وبطريقته التي يراها مناسبة له ولعاداته وملعتقداته .ولن
يستطيع أي مجتمع ،االنتصار يف معارك غري تقليدية بأساليب تقليدية .فنقد
الصورة السلبية لن ينتهي بتغريها ،ألنها متشابكة ومرتبطة بواقع غري ُمقدر لدي
الطرف اآلخر؛ وعليه ،فمحاولة إقناع الغرب أن اإلسالم مينع التربج لن تجدى
نف ًعا؛ ألنه ال يؤمن باإلسالم وال يري فيه مرجعية ،ويرى أن الحرية ال تحدها
متهم ومدي ًنا
حدود ،حتى لو كان الدين .والدفاع عن النفس يجعل من اإلنسان ً
لآلخر ،بتوضيح ورشح معتقداته وأفكاره ،وعىل صعيد آخر ،أال يدرك الغرب أنه
أيضا يف موقف املتهم ،ف ُيسئل عن صورة املرأة لديه.
ً
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األمر الذي يبدو غري تقليدي ،هو خلق صورة موازية عن املرأة السعودية،
تشمل مفردات مغايرة ،تؤكد عىل حرية املرأة وتفوقها يف بعض املجاالت ،التي
تغفل عنها الصحافة واإلعالم الغريب ،مثل إسهامات املرأة يف مجال التعليم
الجامعي ،و مجال العلوم التطبيقية ،والبحث العلمي ،والكيانات الجامعية الخاصة
بشكل حرصي للمرأة ،ونتائج أبحاث ،نجحت من خاللها املرأة السعودية من
إثبات وجودها ،والتأكيد اإلعالمي عىل املساواة بني املرأة والرجل يف الرواتب،
وتوىل املناصب الهامة يف الدولة؛ مثل رئاسة االتحادات الرياضية ،والجامعات
واملراكز العلمية األخرى ،وغريها من املجاالت ،التي تستطيع الدولة السعودية
تسويقها إعالم ًيا ،من خالل خطة عمل ،تستهدف تغذية اإلعالم الغريب بصور
إيجابية عن املرأة السعودية ،وليس فقط الحديث عن اإلجراءات التي تتخذها
الدولة لتغري وضع املرأة .واألمر سيكون له تأثري إيجايب كبري؛ حيث إن النتائج
العملية عىل أرض الواقع ،خري دليل عىل نجاح هذا املجتمع ،مبا فيه من قيود
تنظيمية دينية أو عادات يف توفري املناخ لنجاح املرأة ،واألمر لن يكون أصعب،
من الدور الذي متارسه مكاتب العالقات العامة املتواجدة يف الغرب ،والتي
تهدف بدورها إىل خلق صورة إيجابية لبعض الدول أو الشخصيات السياسية ،من
خالل تسويق صور إيجابية مدفوعة األجر يف وسائل اإلعالم املختلفة.
إنه إذن رصاع الصور ،ونجاح املجتمع السعودي يكمن يف خلقة صو ًرا مغايرة،
وكلام كانت تلك الصور إيجابية وواقعية وذات تأثري إعالم؛ كلام انتقصت من
حتم إىل النسيان.
الصورة السلبية التي ستذهب ً
ريا ،علينا أن ندرك أن الكتابة عىل ورقة بيضاء سهل ويسري ،لكن املعضلة
وأخ ً
التي تواجهنا هي أن الصفحة التي ننوي الكتابة عليها مآلى مبعتقدات قدمية
علينا أن نبدأ مبحوها أوال ثم نعيد كتابة حارضنا – لكن مهام بلغت كفاءة املمحاة،
لن تكون الصفحة بيضاء متا ًما ،بل رمبا تبىل وال تصلح للكتابة بعد ذلك .لذا
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يتبني لنا أنه من األيرس واألجدى ،أن نبدأ باألجيال الجديدة يف هذه املجتمعات،
فعقولهم مازالت منفتحة ،وإدراكهم مازال بكرا .يتعرفون عىل شبابنا وشاباتنا،
من خالل تبادل علمي وثقايف يف لقاءات عمل مشرتك ،أو اتفاقيات تعاون بني
الجامعات ،أو تبادل الرحالت؛ لالطالع عىل وضع املرأة العلمي والعميل ،كام يتيح
التعرف عىل تراث البالد املختلفة ،وعىل قيمنا الدينية والروحية؛ يك يفهمونها
الفهم الصحيح ،فيحرتمون قيمنا كام نحرتم قيمهم.
ويف الختام تؤكد الدراسة ،أن الهدف هو إظهار الصورة الحقيقية للمجتمع
الرشقي األصيل ،بقيمه وتقاليده؛ وليس إلرضاء املزاج أو اإلعالم الغريب ،وهنا
اقتبس ما قالته عليمة بومدين ،وهي عضو سابق يف الربملان األورويب »:أنا
امرأة من الثقافة االسالمية العربية ،والعديد من الناس مثىل يرفضون أن يكونوا
سجناء ألي من هذه الصور النمطية ،نحن الذين قررنا أن نكون ،وليس ما تريده
وسائل اإلعالم منا أن نكونه».
التوصيات:

•التسويق اإلعالمي ،لكل ما تحرزه املرأة من نجاحات علمية ،وثقافية
محلية ودولية؛ من خالل مراكز للعالقات العامة ذات اسرتاتيجية محددة،
تعنى بتخطيط وتنفيذ أنشطة اتصالية ،تستهدف تغذية اإلعالم الغريب
بهذه الصور اإليجابية ،وليس فقط الحديث عن اإلجراءات التي تتخذها
الدولة لتغري وضع املرأة.
•االهتامم بالخطاب اإلعالمي السعودي باللغات االجنبية ،من خالل قنوات
أو منصات إلكرتونية تُقدم باللغتني االنجليزية والفرنسية عىل األقل.
•املشاركة يف املشاريع العلمية واملجتمعية ،التي تتبناها مؤسسات دولية
كربى عىل سبيل املثال :كريس اليونسكو للمرأة؛ خاصة أن السعودية هي
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من ميثل املجموعة العربية اآلن ،يف برنامج التحوالت االجتامعية.
•االهتامم باألجيال الجديدة يف هذه املجتمعات الغربية ،فعقولهم مازالت
منفتحة ،وإدراكهم مازال بك ًرا ،يتعرفون عىل طالباتنا من خالل:
خطة لربامج دولية للتبادل العلمي والثقايف  -لقاءات عمل مشرتك،
اتفاقيات تعاون بني الجامعات ،تبادل الرحالت العلمية والثقافية؛ لالطالع
عىل وضع املرأة العلمي والعميل بشكل غري مبارش ،كام يتيح التعرف عىل
تراث البالد املختلفة ،وعىل قيمنا الدينية والروحية؛ يك يفهمونها الفهم
الصحيح ،فيحرتمون قيمنا كام نحرتم قيمهم.
ويف كل هذه املبادرات ،نرى أن جامعة األمرية نورة بنت عبد الرحمن،
قادرة أن تلعب دو ًرا فعالً مبا متلكه من إمكانات علمية وبرشية ،تؤهلها
ومتكنها من ذلك.
قائمة المراجع
أول :المصادر اإلعالمية األجنبية (صحف ومجالت وقنوات
ً
تلفزيونية)

 http://www.lepoint.fr1.1صحيفة لو بوان الفرنسية
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المعالجة الصحفية لقضايا المرأة التنموية
في مقاالت الرأي بالصحف السعودية

المعالجة الصحفية لقضايا المرأة التنموية ،في مقاالت الرأي
بالصحف السعودية« ،دراسة تحليلية تقويمية في صحف:
الرياض ،عكاظ ،الوطن».

الملخص:

هدفت الدراسة ،إىل تحليل وتقويم املعالجة الصحفية ،لقضايا املرأة السعودية
التنموية ،يف كل من صحف الرياض ،وعكاظ ،والوطن؛ كونها األكرث قراء ًة وانتشا ًرا
ضمن الصحف السعودية ،باستخدام منهج تحليل املضمون ،واملرتبط بنظرية اإلطار
اإلعالمي ،وتقويم املعالجة الصحفية خالل فرتة البحث ،من يوم السبت املوافق
1437/7/23هـ ،وحتى يوم الجمعة املوافق 1437/9/12هـ ،وميثله األسبوع الصناعي؛
حيث تم تحليل  204من املقاالت يف الصحف أعاله ،وشكلت املقاالت التي تناولت
قضايا املرأة التنموية؛ ما نسبته  %4.90ضمن العينة ،فيام تناولت القضايا يف إطار
االهتاممات اإلنسانية بنسبة  ،%30وإطار النتائج االقتصادية بنسبة %30؛ يف حني
كل من إطار االسرتاتيجية وإطار املسؤولية؛ فيام
مثلت نسبة  %20من املقاالتً ،
جاءت نوع املعالجة باألسلوب التحلييل بنسبة  ،%30واألسلوب النقدي بنسبة ،%50
واألسلوب الوصفي بنسبة .%20
الكلمات المفتاحية:

املعالجة الصحفية – قضايا املرأة السعودية التنموية -رؤية اململكة العربية
السعودية  -2030مقاالت الرأي.
المقدمة:

أكدت اململكة العربية السعودية ،أن برنامج «التحول الوطني  ،»2020فتح
الباب مجد ًدا؛ من أجل تعزيز دور ومكانة املرأة يف املجتمع السعودي ،وشددت
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عىل أن تكافؤ فرص الحصول عىل التعليم والتدريب ،عنرص أسايس لتمكني
املرأة ،من اإلسهام بشكل كامل ومتكافئ يف التنمية .جاء ذلك يف بيان السعودية
خالل اجتامع اللجنة الثالثة للدورة الــ -71حول بند النهوض باملرأة يف األمماملتحدة ،وتم إبراز ما قامت به حكومة اململكة ،من خطوة جديدة يف مجال متكني
املرأة ،وإعطائها جميع الحقوق التي تكفل لها القيام بدورها ،الذي تتطلع إليه
يف خدمة وطنها ومجتمعها .وت ُ َع ُد الدراسة ذات أهمية؛ بالنظر إىل قلة الدراسات
عوضا عن كونها متغريات
ذات االرتباط بدراسات تنمية قضايا املرأة السعوديةً ،
مستجدة ،واكبت الخطى الواعدة لحكومة اململكة العربية السعودية يف التقدم،
بتْ عن جزء من ذلك ،بإطالق الرؤية الوطنية  ،2030وبرامج تحقيقها؛ وهو
و َع َّ َ
ما يُ َع ُد مواكب ًة ملستجد وطني ،وإضافة علمية تخصصية تقدمها الدراسة.
مشكلة الدراسة:

تتحدد مشكلة الدراسة ،يف معرفة املعالجة الصحفية ملقاالت الرأي يف
الصحف السعودية ،لقضايا املرأة السعودية التنموية؛ وذلك من خالل تحليل
مضمون عينة من مقاالت الرأي ،يف ضوء نظرية التأطري اإلعالمي ،وتقويم تلك
املعالجة الصحفية.
أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة ،إىل اإلجابة عن السؤال الرئيس ،ما املعالجة الصحفية لقضايا
املرأة السعودية التنموية مبقاالت الرأي بالصحف السعودية ،وتقوميها؟ ويندرج
تحته عدد من األهداف الفرعية:
•ما حجم تناول املقاالت ،لقضايا املرأة السعودية التنموية يف الصحف
السعودية؟
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•ما الجوانب املوضوعية لقضايا املرأة السعودية التنموية ،يف مقاالت
الرأي يف الصحف السعودية؟
•ما اتجاهات التناول لقضايا املرأة السعودية التنموية ،يف مقاالت الرأي
يف الصحف السعودية؟
•ما املصادر التي اعتمد عليها كُتَّاب مقاالت الرأي ،يف تناولهم لقضايا
املرأة السعودية التنموية ،يف مقاالت الرأي يف الصحف السعودية؟
اب الرأي ،يف تناولهم لقضايا املرأة السعودية
•ما األفكار التي تبناها كُتَّ ُ
يف الصحف السعودية؟
•ما نوع املعالجة الصحفية املستخدم ،لتناول قضايا املرأة السعودية
التنموية ،يف مقاالت الرأي يف الصحف السعودية ؟
•ما تقويم املعالجة الصحفية لقضايا املرأة السعودية التنموية ،مبقاالت
الرأي بالصحف السعودية؟
اإلجراءات المنهجية للدراسة:
منهج الدراسة:

تستند الدراسة إىل البحوث الوصفية ،والتي تهدف إىل جمع املعلومات الالزمة؛
إلعطاء وصف ألبعاد أو متغريات الظاهرة املدروسة؛ حيث تركز الدراسة عىل
كشف السامت الظاهرة واملتكررة ،يف مضمون مقاالت الرأي بالصحف السعودية،
باعتبارها مدخالت تحليل ،وتحليل خصائص املضمون ،وتحديد أطر املعالجة
الصحفية للقضايا؛ ألن تحليل املضمون هو أداة مالحظة ووصف مادة اتصال.
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مجتمع الدراسة وعينته:

متثل الصحف السعودية مجتمع موضوع الدراسة ،كام أن مقاالت الرأي يف
صحف الرياض ،وعكاظ ،والوطن ،عينة الدراسة؛ حيث تُ َث ُِّل العينة العشوائية الطبقية،
األسبوع الصناعي الختيار عينة الدراسة؛ حيث تحاول الباحثة اإلجابة عىل تساؤالت
الدراسة ،من خالل تفسريها بأسلوب كمي إلطار املعالجة الصحفية وتقوميها.
حدود الدراسة:

متثل مقاالت الرأي يف الصحف السعودية ،حدو ًدا موضوعية؛ بينام عام إصدار
رؤية اململكة العربية السعودية  2030وهي عام 2016م ،حدو ًدا زمانية ،والصحف
الصادرة فيها ،حدو ًدا مكانية.
صدق األداة وثباتها:

ُعر َِضت صحيفة تحليل املضمون للتحكيم العلمي؛ ملعرفة مدى صدق األداة،
وقد تم التعديل يف ضوء املالحظات الواردة .ولتحقيق الثبات؛ تم إعادة تعبئة
استامرة املالحظة لعينة عشوائية من املقاالت؛ حيث تطابقت النتيجة بنسبة قريبة
من  ،%100مع نتائج التحليل األويل للعينة العشوائية.
التحليل اإلحصائي للبيانات:

تم إجراء التحليل اإلحصايئ للبيانات ،من خالل التحليل الوصفي ملتغريات
الدراسة ،ومن ثم استخالص النتائج والتوصيات من نتائج التحليل.
مصطلحات الدراسة:
المعالجة الصحفية:

طريقة تناول الصحيفة لقضية ،أو موضوع ،أو حدث ،أو فكرة ما؛ وفقًا
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لسياسة تحريرية معينة ،تتحدد بنا ًء عىل سياسة الصحيفة وملكيتها.
قضايا المرأة السعودية التنموية:

ويقصد بها مختلف مجاالت قضايا املرأة التنموية ،التي تناولتها مقاالت
الرأي بالصحف السعودية ،وتشمل الفئات الفرعية ،سياسية ،اجتامعية ،اقتصادية،
تعليمية ،صحية ،دينية.
اإلطار النظري للدراسة:
المعالجة الصحفية:

املعالجة الصحفية (الجميعة ،)2012،41،تشمل جانب األخبار ،والتقارير،
والفنون الصحفية؛ من مقال ،وحديث صحفي ،وتحقيق .وتستهدف الرشح،
والتفسري ،والتحليل ،والنقد ،واملشاركة يف صنع الحدث؛ وتقدم الحدث يف سياقه
الزمني واملوضوعي ،من خالل األفكار والقضايا التي تطرح ،وطريقة تقدميها؛
رصا أساس ًيا وضاغطًا يف سبيل تقديم معالجة
حيث ميثل عمق املعالجة عن ً
صحفية ،تقرتب إىل أقىص حد ممكن من الحقيقة ،وتربط املعالجة الصحفية
بني حدث قد وقع ،وإطار إعالمي موجود بالفعل؛ لذلك اتسمت يف الجانبني
املهني والفكري ،بقدرتها عىل توجيه املامرسة الصحفية أثناء األحداث واألزمات
الطارئة .وتعمل املعالجة الصحفية عىل التأثري املبارش ،يف مواقف ،وتوجهات،
وسلوكيات ،الجمهور؛ وتنمي درجات الوعي والفهم واالستيعاب واملشاركة لديهم،
وتبدأ غال ًبا بالرتكيز عىل نوعية محددة من املواد الصحفية؛ خاصة التفسريية
(حوارات ،تحقيقات) ،أو مواد الرأي (مقاالت ،بريد قراء ،)...بعد يوم أو يومني
من وقوع الحدث ،ثم تتواىل املعالجة ،لتأخذ مسافة زمنية مناسبة؛ ملحاولة تقديم
تفسريات ،وتناول األطراف الفاعلة يف الحدث.
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أنواع المعالجة الصحفية:

ميكن تقسيم املعالجات الصحفية ،بحسب اإلطار املهني والفكري (الجميعة،
 ،)43 ،2012إىل ثالثة أنواع:
أول :من حيث العمق المعلوماتي:
ً

املعالجة السطحية :وهي التي تقوم عىل أساس استخدام األخبار البسيطة،التي تجيب عن التساؤالت الرئيسة بصورة موضوعية ،وبدون إصدار أحكام أو
تعليق ،وتقدم معالجة مبتورة تنتهي بانتهاء الحدث.
املعالجة املتعمقة :وهي التي تقدم الكثري من املعلومات حول قضية ما ،منخالل املواد التفسريية ومواد الرأي ،وتتسم بتحليل عنارص الحدث والبحث
يف جذوره ،ومقارنته بأحداث أخرى مامثلة .وتقدم املعالجة املتعمقة لألحداث،
أسلوبني علميني يف تحقيق أهدافها ،هام :النمط العقيل؛ بتقديم املعلومات
الصحيحة واملوثقة؛ والنمط النقدي ،بتقديم املعلومات مع محاولة إرشاك
الجمهور املتلقي.
ثانيا :من حيث االتجاه:
ً

معالجة عدائية «هجومية»:وهي التي مل ِ
تكتف بالتعبري عن وجهة نظر طرف معني من الحدث؛ بل
تعدت ذلك ،إىل تقديم معلومات مفرسة بشكل خاطئ أو مضلل؛ بقصد اإلساءة
والتشكيك .ويتسم بقدرته عىل تشويه املضمون اإلعالمي ،وتزييف الحقائق بشكل
مبارش.
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معالجة متحيزة:يُ َع ِّرفُها ماكويل ،بأنها امليل إىل تفضيل أحد جانبي الرصاع ،مع عدم اإلساءة
للطرف اآلخر؛ حيث يخدم التَّ َح ُّيز يف املعالجة الصحفية ،توجهات النظام السيايس
الذي تتأثر به وسائل اإلعالم ،وينعكس سل ًبا عىل طبيعة املضمون ،الذي يفتقد
إىل املوضوعية؛ وبالتايل التأثري عىل الجمهور التخاذ مواقف وأحكام جديدة.
معالجة محايدة «موضوعية»:وتعني إعطاء صورة متكاملة ومتوازنة عن الحقيقة بال تشويه ،وميكن تحقيقها
بشكل نسبي؛ باعتامدها عىل مصادر موثوقة ،مع التوازن يف الطرح .ويؤكد
كالريس بايلوت ،عىل أن موضوعية اإلعالم تنتفي؛ عند اتخاذ النظام السيايس
أيضا دعائم هذه املوضوعية؛ نظ ًرا لعدم
موقفه من أي حدث أو أزمة ،وتنتفي ً
وجود رأي عام حقيقي مدة األزمة.
ثالثً ا :من حيث األهداف:

معالجة دعائية :وتعني تقديم املعلومات عن الحدث؛ بقصد التأثري والتحكميف اتجاهات ومواقف الجمهور؛ بطريقة فيها نوع من تزييف الحقائق أو حجبها
بالكلية؛ للوصول إىل الهدف الدعايئ املنشود.
معالجة نقدية :يُق َْص ُد بها إبراز املواضيع واملواقف يف الحدث ،من وجهةنظر الصحيفة؛ بهدف تقوميها ومراجعتها .ويتطلب هذا النوع من املعالجات،
النظرة الواقعية للحدث من جميع جوانبه ،وإيجاد حلول مناسبة لتاليف تكرار
مستقبل ،كام تهدف إىل تحقيق دور وقايئ؛ بالكشف عن مسببات الحدث
ً
سلبياته
والسعي الجاد إىل تقوميه.
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نظرية تحليل اإلطار اإلعالمي:

تُع ُد نظرية تحليل اإلطار اإلعالمي ،من أكرث النظريات اإلعالمية صل ًة بتحليل
املضمون؛ ألنها تسمح للباحث بقياس املضمون للرسائل اإلعالمية ،التي تعكسها
منتظمً ،لدور وسائل اإلعالم يف تشكيل اآلراء،
ريا
ً
وسائل اإلعالم ،كام تقدم تفس ً
واالتجاهات تجاه القضايا البارزة.
تعريف اإلطار اإلعالمي:

ع َّرفه ( ،)p41,1991,Entmanوالذي يُ َع ُد املنظر األبرز لنظرية تحليل اإلطار،
بأنه الكلامت الرئيسة ،والرموز ،واملفاهيم ،والوصف املجازي ،والصور املرئية،
التي يتم تشكيلها ،والرتكيز عليها ،وإبرازها يف رسد األخبار وتكرارها؛ لتدعيم
أفكار ،وكلامت ،وصور ،معينة ،واستبعاد أفكار أخرى أو تقديم توصيات.
خاصة ،من جانب القائم باالتصال .وتشري الدراسات يف مجال األُطُ ِر
اإلعالمية ،إىل أن وسائل اإلعالم تقدم مساعدة للجمهور؛ لفهم وتفسري األحداث
أو القضايا التي تقوم بتغطيتها.
أنواع ُ
األ ُطر اإلعالمية:

أبرز أنواع األطر اإلعالمية هي :اإلطار املحدد بقضية أو موضوع .واإلطار
العام الذي يرى األحداث يف سياق عام مجرد ،ويقدم تفسريات عامة للوقائع؛
يربطها باملعايري الثقافية والسياسية .وإطار االسرتاتيجية ،الذي يضع األحداث
يف سياقها االسرتاتيجي املؤثر؛ ويتالءم هذا اإلطار مع األحداث السياسية
والعسكرية ،ويركز عىل قيم مثل :الفوز والخسارة ،مبدأ النفوذ والقوة ومصادره،
وإطار االهتاممات اإلنسانية ،الذي يرى األحداث يف سياق تأثرياتها اإلنسانية
والعاطفية العامة .وإطار النتائج االقتصادية ،الذي يضع الوقائع يف سياق
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النتائج االقتصادية ،التي نتجت عن األحداث .وإطار املسؤولية ،الذي يضع
القائم باالتصال الرسالة ،اإلجابة عن السؤال من املسؤول عن؟ وإطار الرصاع
الذي يقدم األحداث يف إطار تنافيس رصاعي حاد ،وإطار املبادئ األخالقية؛
وذلك بعرض الوقائع يف السياق األخالقي ،والقيمي )للمجتمع .وأطر األسباب.
أطر الحلول .واألطر املرجعية.)p83,2010,McQuail.
قضايا المرأة التنموية:

يعتمد تعزيز دور املرأة يف التنمية ،عىل مجموعة من الخطوات والعوامل،
مثل اعتامد أسلوب التمييز اإليجايب؛ بغرض سد الفجوة ،املتولدة عن إبعاد املرأة
()1
وتهميشها ،يف مختلف الوظائف واملواقع .وقد أشارت اململكة العربية السعودية
إىل «إميانها باملرأة كعنرص مهم من عنارص قوة املجتمع ،وأن متكينها اجتامع ًيا،
واقتصاديًا ،وسياس ًيا؛ وتوفري مناخ آمن وخدمات ،تسهل عليها القيام بواجباتها
الوطنية ،مع ضامن متتعها بحقوقها الكاملة يف جميع املجاالت؛ سيسهم يف دفع
عجلة التنمية ،مبا يحقق رؤية اململكة للتنمية املستدامة  .»2030كام «عملت عىل
توفري املنشآت التعليمية والصحية ،يف جميع مناطقها املدنية والقروية ،وحرصت
عىل توفري العيادات املتنقلة؛ للوصول إىل النساء يف املناطق النائية ،وتقديم
الرعاية الصحية لهن».
وقد أطلقت وزارة العمل والتنمية االجتامعية يف اململكة ،مبادرة وطنية للعمل
عن بعد؛ تهدف إىل توفري فرص وظيفية مرنة ،تساعد املرأة عىل العمل من
خصوصا يف القرى.
منطقتها؛ وذلك يف سبيل تعزيز استقالل املرأة االقتصادي،
ً

 .1جاء ذلك يف كلمة اململكة ،يف املناقشة العامة لبند النهوض باملرأة ،ضمن أعامل اللجنة االجتامعية ،واإلنسانية،
والثقافية ،خالل الدورة الثانية والسبعني للجمعية العامة لألمم املتحدة2017.،م.
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وقد أصدرت اململكة عـد ًدا من القرارات والترشيعات ،التي تحد من تعـــرض
املــرأة لالستغالل ،والعنف ،والتمييز ضدها ،ومتنحها االستقاللية يف إدارة
شؤونها وشؤون أرستها ،كام وضعت عد ًدا من الضوابط القانونية لتقنني الزواج
املبكر والحد منه.
وقد أنشأت اململكة ،صندوقًا يختص مبنح املطلقات واألبناء حقهم من النفقة؛
لحني صدور األحكام الرشعية الخاصة بذلك ،إضافة إىل صدور قرار يقيض
بتقديم جميع الخدمات للمرأة ،دون أي رشوط أو معوقات.
وتؤكد اململكة العربية السعودية ،السعي ضمن رؤيتها  ،2030إىل رفع نسبة
مشاركة املرأة السعودية يف سوق العمل؛ وذلك إضاف ًة إىل تبوئها حال ًيا مناصب
فضل عن مشاركتها الفعالة يف مجلس
سياسية ،واقتصادية ،واجتامعية ،وتعليمية؛ ً
الشورى ،ومتثيلها للمملكة يف العمل الدبلومايس ،وكرسها الحتكار الرجل للمناصب
القيادية يف قطاع التمويل ،وتوليها املناصب العليا يف القطاع التعليمي ،وترشيح
نفسها لعضوية املجالس البلدية ،وقد دخلت املرأة السعودية مؤخ ًرا املجال األمني
ألول مرة ،بعد تفعيل القسم النسايئ يف مركز العمليات األمنية املوحد يف اململكة.
وفتح برنامج التحول الوطني  2020الباب مجد ًدا ،من أجل تعزيز دور
ومكانة املرأة يف املجتمع السعودي ،من خالل برنامج طموح ،يسعي لرفع نسبة
عمل املرأة لنحو  %42بحلول العام  .202وتشغل املرأةالسعودية يف الوقت الراهن
نسبة تصل إىل  %23من سوق العمل ،بينام يراهن برنامج التحول الوطني ،عىل
رفع تلك النسبة بحلول عام  2020إىل .%42
وأوضحت منظمة املرأة العربية يف تقريرها(« ،)1منهاج عمل لتنفيذ أهداف
التنمية املستدامة  2030للمرأة يف املنطقة العربية ،القاهرة ،نوفمرب 2015م»؛ حيث
تحدد الوثيقة اإلجراءات ذات األولوية والالزمة ،لدعم جهود الحكومات الوطنية
1. http://www.arabwomenorg.org/
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يف املنطقة ،للوفاء بالتزاماتها؛ لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ،وااللتزام يف
الوقت ذاته بتحقيق املساواة بني الجنسني ،ومتكني النساء والفتيات .وتلخص
عنارص العمل الثامنية التالية ،أهم الخطوات العملية التي يجب اتخاذها؛ من
أجل تفعيل جدول أعامل التنمية املستدامة  ،2030يف السياق العريب؛ مبا يضمن
أال يُ َخلِّف ركب التنمية امرأة أو فتاة واحدة وراءه:
 - 1تعزيز الوعي بالدور املحوري ،لدمج وتعميم منظور النوع االجتامعي ،يف
جميع أهداف التنمية املستدامة ،كأساس للعمل اإلقليمي والوطني ،مبا يف ذلك:
 .1.1تعريف وتثقيف الجمهور العام ،حول جدول أعامل التنمية املستدامة
 ،2030وأهداف التنمية املستدامة املنبثقة عنه ،وااللتزامات الوطنية تجاه
تحقيقها؛ من خالل إطالق حمالت متكاملة ومتعددة القنوات ،للتوعية
عىل املستويات اإلقليمية ،والوطنية ،ودون الوطنية.
 .1.2توعية واضعي السياسات ،بأهداف التنمية املستدامة ،وبأهمية دمج
وتعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي يف جميع األهداف؛ من خالل
حملة دعوية موجهة ورفيعة املستوى ،تشمل جميع أنحاء املنطقة العربية.
 .1.3تعبئة اآلليات الوطنية؛ للنهوض باملرأة ،واملجالس املعنية بشؤونها،
دعم
ومنظامت املجتمع املدين ذات الصلة؛ للعب أدوار قيادية نشطةً ،
لاللتزام الوطني بتنفيذ جدول أعامل التنمية املستدامة  ،2030وأهداف
التنمية املستدامة.
 .1.4تكوين رشاكات مع وسائل اإلعالم ،يف جميع أنحاء املنطقة؛ لتثقيف
الصحفيني حول جدول أعامل التنمية املستدامة  ،2030وأهداف التنمية
املستدامة املنبثقة عنه؛ لضامن قدرتهم عىل تعريف جمهورهم ،بأهداف
التنمية املستدامة بشكل موضوعي مستنري ،وتحفيزهم عىل لعب أدوار
إيجابية؛ للضغط وملتابعة الجهود املبذولة من أجل تحقيقها.
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 -2تيسري حوارات عامة ،تشمل كافة املعنيني وأصحاب املصلحة ،وتنتهج
منحى عميل ،يف الدعوة لدمج وتعميم منظور النوع االجتامعي ،يف جهود تنفيذ
أهداف التنمية املستدامة ،وتوفري قاعدة معرفية للدعوة إىل تغيري السياسات،
مبا يف ذلك:
 .2.1تنظيم حوارات موضوعية ،تشمل هيئات متعددة من املعنيني ،وأصحاب
املصلحة ،وممثيل اآلليات الوطنية واملحلية؛ ملناقشة التحديات ،التي تواجه
التنمية املستدامة يف املنطقة العربية بشكل عام ،أو يف دول معينة يف
املنطقة ،مع الرتكيز عىل القضايا التي متس رفاه وصحة املرأة ،وقدرتها
عىل املشاركة واملساهمة يف جهود التنمية ،واالستفادة من مثارها ،مثل
الفقر ،والبطالة ،والتصحر ،والحروب ،والتمييز والعنف ضد املرأة.
 .2.2إجراء ونرش بحوث السياسات ،حول قضايا متكني املرأة ،ذات الدور
الحاسم يف تحقيق التنمية املستدامة يف املنطقة ،وخاصة تلك املتعلقة
بإتاحة الفرص االجتامعية ،والسياسية ،واالقتصادية ،عىل قدم املساواة
 كفرص الوصول إىل األصول اإلنتاجية ،وأسواق العمل ،والعدالة؛ عىلسبيل املثال ال الحرص.
 .2.3دعم جهود اآلليات الوطنية للنهوض باملرأة ،ومنظامت املجتمع
املدين؛ للوصول إىل الفئات التي تعاين التهميش واإلقصاء ،مبا يف
ذلك النساء يف املناطق الريفية ،ويف حاالت الرصاع ،وذوات اإلعاقة؛
إليصال أصواتهن للقامئني عىل عمليات التخطيط الوطنية ،وللتعبري عن
مطالبهن ،واحتياجاتهن ،وحقوقهن.
 .2.4تعزيز مشاركة املرأة يف صنع القرارات ،املرتبطة بجميع مجاالت السلم
واألمن؛ للتأكد من معالجة املسائل ذات األهمية الخاصة للنساء ،وضامن
108

المعالجة الصحفية لقضايا المرأة التنموية
في مقاالت الرأي بالصحف السعودية

اتخاذ التدابري الخاصة ،وتفعيل الهياكل التمويلية الالزمة لحامية النساء
والفتيات ،وصون كرامتهن ،وحامية حقوقهن يف حاالت النزاع وما بعده.
 .2.5تنظيم حوارات ،تجمع ممثيل الحكومات ،ورشكات األعامل ،واملنظامت
النسائية؛ حول القيام مببادرات وتكوين رشاكات مبتكرة ،تكفل قيام
القطاع الخاص ،بدمج مبادئ وحلول التنمية املستدامة يف أعامله ،بشكل
يراعي الفوارق بني الجنسني؛ مبا يشمل عمليات التخطيط والتشغيل،
ويساهم يف التصدي لقضايا مثل تعزيز تقلد املرأة لألدوار القيادية،
وتوفري بيئات العمل الصديقة للنساء ،وحامية املرأة من التمييز ،وسوء
املعاملة يف أماكن العمل.
 -3تطوير عمليات التخطيط عىل املستويات الوطنية ،ودون الوطنية ،واملحلية؛
لرتاعي منظور النوع االجتامعي ،يف السعي نحو تحقيق أهداف التنمية
املستدامة ،وتعزيز الدعم الفني والتنسيق اإلقليمي لذات الغرض ،مبا يف ذلك:
 .3.1تطوير املؤرشات اإلقليمية ،والوطنية ،ودون الوطنية؛ لقياس املساواة
بني الجنسني ،يف سياق أهداف التنمية املستدامة وغايتها محددة الوقت.
 .3.2دعم أجهزة اإلحصاء الوطنية ،يف تطوير قواعد البيانات املصنفة حسب
الجنس ،ويف جمع البيانات القاعدية ،يف جميع املجاالت املتصلة بأهداف
التنمية املستدامة السبعة عرش.
 .3.3تطوير قدرات هيئات التخطيط الوطني ،واآلليات الوطنية؛ للنهوض
باملرأة عىل سبل دمج وتعميم منظور النوع االجتامعي ،ونهج اإلدارة
بالنتائج ،وآليات الرصد ،يف سياق أهداف التنمية املستدامة.
 .3.4دعم دمج أهداف التنمية املستدامة ،يف عمليات التخطيط الوطني
109

السجل العلمي والبحوث المحكمة 1

والقطاعي؛ من خالل مراجعة الخطط واالسرتاتيجيات القامئة ،وتحديد
الفجوات بني الجنسني ،عىل مستوى األهداف والغايات من قبل الخرباء
املتخصصني.
 - 4تطوير سياسات متجانسة ،تراعي منظور النوع االجتامعي ،وتضمن عوائد
عادلة للنساء من تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.
 .4.1مراجعة وتعديل األدوات واملبادئ التوجيهية القامئة؛ لدمج وتعميم
منظور النوع االجتامعي ،يف العمليات املرتبطة بتحليل السياسات،
وتعيني حدودها؛ وباستخدام نهج النمذجة املتكاملة ،وإجراء تقييامت
السياقات الوطنية؛ فيام يتعلق بالسعي نحو تحقيق أهداف التنمية
املستدامة وغاياتها.
 .4.2تطوير قدرات اآلليات الوطنية للنهوض باملرأة؛ للمشاركة الفعالة يف
دمج وتعميم منظور النوع االجتامعي ،يف تقييم السياسات املرتبطة
بتحقيق أهداف التنمية املستدامة ،وتحليل قدرة هذه السياسات عىل
تحقيق االستدامة.
 .4.3دعم إنشاء آليات للتنسيق ،حول أهداف التنمية املستدامة ،عىل املستويات
الوطنية والقطاعية؛ تضمن التمثيل العادل للجهات الحكومية وغري
الحكومية ،بقيادة اآلليات الوطنية للنهوض باملرأة؛ عند االقتضاء ،وبدعم
منظامت املجتمع املدين ،واملنظامت النسائية غري الحكومية ،والقطاع
الخاص ،واملنظامت الدولية.
 .4.4تطوير قدرات منظامت املجتمع املدين ،والجامعات النسائية؛ إلجراء
عمليات التقييم امليداين ،ورصد مدى مراعاة منظور النوع االجتامعي،
يف عمليات التخطيط املحلية ،املعنية بتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
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 -5تطوير عمليات وضع املوازنات الوطنية العامة لرتاعي منظور النوع االجتامعي
يف تحديد املخصصات املوجهة لتحقيق أهداف تنمية املستدامة ،مبا يف ذلك:
 .5.1الدعوة العتامد ال ُّن ُهج املراعية للنوع االجتامعي ،يف إعداد ميزانيات
الخطط الوطنية ،املعنية بتحقيق أهداف التنمية املستدامة؛ مبا يف ذلك
السياسات املالية ،واملوازنات العامة املراعية للنوع االجتامعي.
 .5.2تطوير قدرات اآلليات الوطنية للنهوض باملرأة ووحدات تكافؤ الفرص
إلجراء تقييامت قطاعية للميزانيات املعنية بتحقيق أهداف التنمية املستدامة،
وتحليل ورصد املخصصات املراعية للنوع االجتامعي يف كل قطاع.
 .5.3تطوير قدرات اآلليات الوطنية ،للنهوض باملرأة ومنظامت املجتمع املدين؛
ملتابعة التزام االستثامرات الحكومية بتحقيق املساواة بني الجنسني ،يف
جهود تحقيق أهداف التنمية املستدامة.
 -6تطوير عمليات تراعي منظور النوع االجتامعي؛ للمتابعة ،ولرصد التقدم،
وكتابة التقارير؛ وللمسائلة حول تحقيق أهداف التنمية املستدامة ،مبا يف ذلك:
 .6.1تقديم املساعدات التقنية إىل أجهزة اإلحصاءات ،وسلطات التخطيط
الوطنية؛ لتحديد الفجوات بني الجنسني ،وجمع البيانات ،وتصنيفها،
وتحليلها بحسب الجنس ،يف متابعة أهداف التنمية املستدامة.
 .6.2دعم إقامة نظم إلكرتونية عىل اإلنرتنت؛ ملتابعة التقدم عىل املستويات
الوطنية ودون الوطنية ،الذي تحرزه املرأة العربية يف إطار مؤرشات
مفصلة وطن ًيا؛ لقياس مدى إنجاز أهداف التنمية املستدامة ،واالفصاح
عنها بشكل يربطها مبتابعة التقدم ،عىل صعيد تنفيذ اتفاقية القضاء عىل
جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،ومنهاج عمل بيجني.
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 .6.3دعم تطوير مؤرشات؛ لرصد تنفيذ وآثار قرارات مجلس األمن ،التابع
لألمم املتحدة ،بشأن املرأة ،والسالم ،واألمن.
 .6.4الدعوة إلجراء عمليات مراجعة مشرتكة ،للسياسات والترشيعات
الوطنية ،من منظور النوع االجتامعي ،بني البلدان العربية وبعضها
البعض ،يف إطار مؤرشات مفصلة وطن ًيا؛ لقياس مدى إنجاز أهداف
التنمية املستدامة.
 -7تطوير جهود تراعي النوع االجتامعي ،يف تقييم املخاطر والحد منها ،يف
سياق أهداف التنمية املستدامة ،مبا يف ذلك:
 .7.1دعم املشاركة الكاملة للمرأة يف عمليات صنع القرارات ،املرتبطة بخطط
التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره ،والحد من مخاطر الكوارث؛
واملتعلقة بأهداف التنمية املستدامة.
 .7.2نرش وتشجيع تبني املامرسات الناجحة ،يف دمج وتعميم منظور النوع
االجتامعي يف عمليات تقييم املخاطر ،مبا يف ذلك مراجعة ،وتكييف،
ونرش املواد التوثيقية ،واملبادئ التوجيهية للتجارب القامئة ،التي نجحت
يف دمج وتعميم منظور النوع االجتامعي ،يف عمليات تقييم املخاطر
وتعزيز القدرة عىل التَّ َك ُّيف.
 .7.3تطوير قدرات األجهزة الحكومية املعنية ،ومنظامت املجتمع املدين؛
للتصدي لقضايا النوع االجتامعي يف تقييم ،ورصد ،واإلبالغ عن أداء
جهود إدارة املخاطر ،وتعزيز القدرة عىل التكيف؛ مبا يف ذلك املخاطر
املتصلة بالكوارث الطبيعية ،وتلك التي يصنعها البرش .ويشمل ذلك تطوير
فضل عن
املؤرشات ،واملواد التعليمية ،وتلك الخاصة بالتوعية العامةً ،
املواد التدريبية.
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 .7.4دعم صياغة سياسات وبرامج للحد من املخاطر ،تراعي الفوارق بني
الجنسني ،وتطوير وتنفيذ االسرتاتيجيات القطاعية ذات الصلة ،لتقييم،
وإدارة ،والحد من املخاطر؛ وفقًا للسياسات القامئة املعنية بالنوع
االجتامعي ،ومتكني املرأة عىل املستويات الوطنية ودون الوطنية.
 -8إنشاء آلية إقليمية لتعزيز القدرات ،وتقديم الدعم الفني فيام يخص
أهداف التنمية املستدامة ،مبا يف ذلك:
 .8.1إنشاء آلية إقليمية رفيعة املستوى؛ لتعزيز القدرات ،وتقديم الدعم الفني
فيام يخص أهداف التنمية املستدامة؛ تضم جامعة الدول العربية ،ومنظمة
املرأة العربية ،واآلليات الوطنية للنهوض باملرأة ،والهيئات الوطنية املعنية
بتحقيق أهداف التنمية املستدامة ،ومنظامت املجتمع املدين ذات الصلة،
ومنظامت األمم املتحدة.
 .8.2عقد منظمة املرأة العربية ملنتدى سنوي؛ ملتابعة التقدم نحو تحقيق منهاج
عمل املرأة يف املنطقة العربية  ،2030بنا ًء عىل رصد مستمر لإلنجازات،
ومراجعة دورية؛ لتقييم أثر اإلجراءات املتخذة لتعزيز متكني املرأة.
 .8.3تكوين فريق من األكادمييني والخرباء ،املتخصصني يف املجاالت
املرتبطة بأهداف التنمية املستدامة ،يقوم باإلرشاف عىل تنظيم منتدى
فضل عن إعداد مذكرات لتطوير السياسات ،واملبادئ
املتابعة السنويً ،
التوجيهية ،واألدوات التحليلية؛ املتعلقة بدمج وتعميم منظور النوع
االجتامعي ،يف التفصيل الوطني ألهداف التنمية املستدامة ،بالتعاون
مع كافة الرشكاء.
 .8.4إنشاء منظمة املرأة العربية ملركز إقليمي ،يقوم بالتدريب عىل إعداد
املوازنات العامة ،املراعية للنوع االجتامعي؛ بهدف تقديم املساعدة الفنية
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للحكومات ،بشأن كيفية إدماج النوع االجتامعي يف السياسات املالية
واملوازنات العامة؛ املرتبطة بتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
الدراسات السابقة:
أول :الدراسات المرتبطة بالمعالجة الصحفية:
ً

1 .1دراسة ( ،)10-2018,1,Nicolini, Kristineوتقوم هذه الدراسة،
بالكشف عن طريقة تأطري التغطية اإلعالمية ،لهذه الرسائل الرئيسية؛
عن طريق أسلوب تحليل املحتوى .وجاءت أبرز النتائج والتوصيات :أثبتت
الدراسة ،اآلثار النظرية والتطبيقية لتأطري املواد اإلعالمية .ودعمت األطر
اإلعالمية رسالة وهدف املؤسسة بشكل إيجايب غال ًبا .وبَ َّي َنت الدراسة ،دور
مسؤويل العالقات العامة واإلعالميني ،يف التأثري عىل الرسائل املؤسسية
سل ًبا وإيجابًا .وأوضحت الدراسة دور أدوات التواصل يف نرش الرسالة
املؤسسية وإبرازها.
2 .2رسالة ماجستري(املزيني ،)2018،هدفت الدراسة ،إىل التعرف عىل كيفية
معالجة املواقع اإلخبارية الفلسطينية لقضايا الشباب ،ومن أبرز نتائجها:
تصدرت موضوعات البطالة ،والفقر ،والعمل؛ ترتيب أولويات مواقع الدراسة.
وحظي أسلوب رسد املعلومات باهتامم مواقع الدراسة ،كام تصدرت الصورة
الصحفية من بني الوسائط املتعددة؛ إلبراز موضوعات الشباب.
3 .3دراسة ماجستري (فكري ،)2017 ،وأثبتت نتائج الدراسة ،االرتباط
الجوهري بني تأثري الظروف املحيطة ،وتناول الصحفي لقضايا الحق؛
وكذلك تأث ُر الصحفي باملناخ السيايس ،واملناخ اإلداري يف الصحيفة التي
يعمل بها .وانتهت الدراسة ،إىل رضورة الرتكيز عىل ربط مفاهيم حقوق
اإلنسان بالجيل الثاين من الحقوق -االقتصادية واالجتامعية؛ جن ًبا إىل
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جنب مع الجيل األول ،املتعلق بالحقوق السياسية واملدنية -وتوعية القائم
باالتصال بذلك.
4 .4رسالة دكتوراه (الزيد ،)292-269 ،2016 ،وسعت الدراسة ،إىل التعرف عىل
املعالجة اإلعالمية للقضايا االجتامعية ،التي تناولها الكتاب الصحفيون ،يف
أعمدتهم الصحفية اليومية يف صحيفة الرياض ،وعالقة ذلك باتجاهات
القراء نحوها من خالل التعليق عليها .وكانت أكرث القضايا االجتامعية
التي يتفاعل معها القراء مقارنة بغريها( :التنموية االجتامعية ،االجتامعية
السلوكية ،الدينية الفكرية ،الدينية السياسية ،الحقوقية االجتامعية التي
تخص املرأة ،والتي جاءت يف املرتبة السادسة واألخرية).
5 .5دراسة (شعبان وفائق ،)2016 ،تناولت كثافة االهتامم بحادثة اغتيال النائب
العام هشام بركات؛ حيث تم استخدام إطار «املسئولية» يف أغلب املعالجات
اإلعالمية للحادث؛ سواء يف الصحف أو الربامج التليفزيونية عينة الدراسة،
وإطار «الرصاع» .وظهر تأثري طبيعة الوسيلة اإلعالمية عىل مستوى التغطية
اإلعالمية؛ حيث َغل ََب عىل الربامج التليفزيونية ،استخدام الرسد يف عرض
الحدث؛ بينام غلب عىل املقاالت الصحفية عينة الدراسة ،إطالق األحكام؛
حيث محدودية املساحة املخصصة ملقاالت الرأي.
6 .6دراسة (الصبيحي ،)2012 ،وانتهت نتائجها إىل قصور املعالجة اإلعالمية
لوظيفة الرقابة ،التي ينتهجها كتاب الرأي يف الصحف املدروسة ،عن تحقيق
أهداف هذه الوظيفة ،ونجاح كتاب الرأي ،يف توجيه خطابهم الرقايب نحو
صانعي القرار يف الجهات املستهدفة بالرقابة؛ باعتبارهم الجهة املعنية،
واعتامدهم عىل مصادرهم الشخصية كمصدر ملعلوماتهم الرقابية؛ فانعكس
ذلك عىل أولويات موضوعاتهم النقدية ،وعىل املنهج يف املعالجة.
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ثانيا :دراسات تناولت قضايا المرأة السعودية
ً

1 .1دراسة (امليزر ،)154-127 ،2017 ،وتناولت الدراسة مؤرشات متكني املرأة
السعودية تعليم ًيا واقتصاديًا ،وقد تم متكني املرأة السعودية ،يف مجايل
التعليم والعمل عىل نحو تدريجي ،إىل أن وصل بها إىل قمة الهرم التعليمي
والوظيفي ،يف املؤسسات التعليمية السعودية،ويف مؤسسات العمل املتباينة،
وحازت الكثري من املراتب الوظيفية العليا ،كنائب وزير ،ومدير جامعة؛
وتجاوز التمكني ذلك إىل أن وصلت إىل عضوية مجلس الشورى.
2 .2دراسة (أبو رية ،2017 ،ص  ،)144-117هدفت الدراسة إىل التعرف عىل
الوضع السيايس للمرأة السعودية ،وكانت أهم النتائج :عدم قيام املجتمع
املدين يف اململكة ،بأي دور يف التمكني السيايس للمرأة؛ فال زال بعي ًدا
كم وكيفًا عن القيام مبثل هذا الدور الحيوي.
ً
3 .3دراسة (آل الشيخ ،)45-3 ،2015 ،وقد هدفت هذه الدراسة الوصفية
امليدانية ،إىل معرفة اتجاه املرأة السعودية نحو بعض قضاياها ،وأبرز
املشكالت التي تعاين منها ،وأن املرأة أثبت تفوقها عامليًا يف مجاالت
أيضا ،أن من أهم املشاكل التي تواجهها املرأة السعودية،
متعددة ،وبَ َّي َنت ً
مشكلة املرأة املعلقة ،وضعف وعي املرأة بحقوقها ،وعدم حصولها عىل
حقوقها بعد الطالق.
4 .4رسالة ماجستري (السيد ،)2015،وتناولت الدراسة املعالجة اإلعالمية ،ملا تقدمه
القنوات الفضائية العربية عن قضايا املرأة السعودية .وجاءت أبرز النتائج:
إن القنوات الحكومية السعودية تراعي بكثافة تناول قضايا املرأة وتنويعها،
وأن الربامج التي تتناول موضوعات املرأة بالقنوات الفضائية العربية،
ريا مساهمة املعالجات
تساهم يف حل مشاكلهن اليومية إىل حد ما .وأخ ً
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اإلعالمية ،للربامج بالقنوات الفضائية العربية يف حل مشاكلهن اليومية.
5 .5رسالة دكتوراه (املكينزي ،)2010،هدفت إىل دراسة العوامل املؤثرة يف
ترتيب أولويات القضايا النسائية ،وكشفت الدراسة ،أن جمهور املرأة هو
القوة املؤثرة يف املجتمع السعودي؛ حيث استطاعت التأثري عىل الصحف
والجمعيات النسائية يف ترتيب أولوياتها عىل املدى البعيد.
الموازنة بين الدراسات السابقة وموضوع الدراسة:

تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث :أهمية املعالجة
الصحفية يف تناول القضايا املختلفة ،األهمية لقضايا املرأة بالعموم .وتختلف عن
الدراسات السابقة من حيث :تركيزها عىل القضايا التنموية للمرأة السعودية ،يف
ظل رؤية اململكة العربية السعودية .2030
نتائج الدراسة :ما حجم تناول املقاالت لقضايا املرأة السعودية التنموية يف
الصحف السعودية؟
الصحيفة
الرياض
عكاظ
الوطن
التكرار
النسبة املئوية

العدد
81
74
49
204
%100

رؤية 2030
18
16
8
44
%21.56

قضايا املرأة
6
2
2
10
%4.90

جدول ( :)1حجم تناول املقاالت يف صحف الدراسة
يُ َب ِّي الشكل ( :)1حجم تناول قضايا املرأة السعودية التنموية يف صحف
الدراسة؛ حيث بلغ إجاميل املقاالت ( ،)204لكل من صحف الرياض ،وعكاظ،
والوطن ،خالل الفرتة من يوم السبت املوافق 1437/7/23هـ ،وحتى يوم الجمعة
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املوافق 1437/9/12هـ ،وقد تم اإلعالن عن رؤية اململكة العربية السعودية ،2030
خالل جلسة مجلس الوزراء بيوم االثنني املوافق 1437/7/18هـ ،وقد تم اختيار
الفرتة أعاله؛ لتمثل أسبو ًعا صناع ًيا (عينة منتظمة) إلجراء الدراسة التطبيقية؛
فيام جاءت  %21.56من املقاالت ،متناولة ملحاور رؤية  ،2030و %4.90تناولت
قضايا املرأة التنموية املستندة عىل الرؤية.
ما الجوانب املوضوعية لقضايا املرأة السعودية التنموية ،يف مقاالت الرأي
يف الصحف السعودية؟
القضايا
دينية
اجتامعية
اقتصادية
سياسية
تعليمية
أخرى

التكرار
1
0
2
0
1
6

النسبة املئوية
%10
%0
%2
%0
%10
%6

جدول ( )2قضايا املرأة التنموية
يوضح الجدول ( :)2الجوانب املوضوعية ،التي تناولتها مقاالت الرأي يف صحف
الدراسة؛ حيث تناول مقال واحد بنسبة  %10القضايا الدينية تناول املحاميات
السعوديات ،وأخذ طاب ًعا دين ًيا يف تناول املوضوع؛ فيام مل تتناول مقاالت الدراسة،
القضايا االجتامعية والسياسية ،والتي تركز بالتتايل عىل الواقع االجتامعي يف
تناول موضوعات املرأة ،وتشمل :العنف ،والجرمية ،والزواج ،والطالق .والقضايا
التي تتعلق بالبعد السيايس يف تناولها موضوعات املرأة ،وتشمل :املشاركة السياسية،
التمكني؛ فيام تم تناول  %20قضايا اقتصادية ،مبا ميثله مقاالن ،طرحا مدى تأثري
الرؤية عىل الواقع االقتصادي للمرأة؛ كالبطالة ،والعمل ،والقروض ،واملشاريع.
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وتناول مقال واحد بنسبة  ،%10وضع املعلامت يف الوقت الراهن ،وانعكاس الرؤية
مستقبل لقضاياهن يف التعليم؛ فيام جاءت ست مقاالت بنسبة ،%60
ً
الوطنية
لتتناولجوانب موضوعية مختلفة بني الشأن الثقايف للمرأة ،وقيادة السيارة ،وضياع
الحقوق ،ومدى انعكاس الرؤية الوطنية فيها.
ما اتجاهات التناول لقضايا املرأة السعودية التنموية ،يف مقاالت الرأي يف
الصحف السعودية؟
االتجاه

التكرار

النسبة املئوية

إيجايب

1

%10

متوازن

9

%90

سلبي

0

%0

جدول ( )3اتجاهات تناول قضايا املرأة التنموية
اب يف تناولهم لقضايا املرأة التنموية ،يف
يوضح الجدول ( :)3اتجاهات ال ُكتَّ ِ
مقاالت صحف الدراسة .وجاء مقال واحد بنسبة  ،%10متضم ًنا ملؤرشات دالة
عىل التأييد اإليجايب للقضية التنموية ،تناول قضية اقتصادية للمرأة السعودية؛
فيام جاءت بقية املقاالت بنسبة  %90باتجاه متوازن ،تضمنت مؤرشات دالة
عىل الحياد ،وعدم التأييد للقضية التنموية ،يف القضايا االقتصادية ،والدينية،
والتعليمية؛ وتلك التي تناولت الشأن الثقايف ،وحقوق املرأة ،وقيادة السيارة؛ فيام
مل تكن هنالك مقاالت ،لتُ َك ِّو َن اتجا ًها سلب ًيا تجاه تناول قضايا املرأة التنموية.

119

السجل العلمي والبحوث المحكمة 1

اب الرأي ،يف تناولهم لقضايا املرأة السعودية يف
ما األفكار التي تبناها كُتَّ ُ
الصحف السعودية؟
اإلطار

التكرار

النسبة املئوية

اإلطار العام

0

%0

إطار االهتاممات

3

%30

النتائج االقتصادية

3

%30

االسرتاتيجية

2

%20

املسؤولية

2

%20

أخرى

0

%0

جدول ( )4نوع اإلطار (األفكار) يف تناول قضايا املرأة التنموية
جاءت نسبة األفكار ( نوع اإلطار) ،الذي تبناه الكاتب/ـــــة يف مقاالت
قضايا املرأة التنموية عىل التوايل :مل يكن هنالك مقال ،تناول اإلطار العام
مبعالجة القضايا ،يف سياق يتسم بالعمومية أو التجريد؛ فيام جاءت ثالث مقاالت
بنسبة  ،%30لكل من إطار االهتاممات اإلنسانية ،بالرتكيز عىل الجانب الشخيص
والعاطفي للحدث ،والربط بجوانب إنسانية ،وكذلك إطار النتائج االقتصادية،
باالستعراض يف سياق النتائج االقتصادية التي نتجت عن األحداث؛ فيام جاء
مقاالن بنسبة  ،%20لكل من إطار االسرتاتيجية؛ بوضع األحداث يف سياقها
االسرتاتيجي املؤثر ،ويتالءم مع األحداث السياسية وإطار املسؤولية؛ بتقديم
املوضوع بأسلوب يربط بني مسؤولية القضية والفرد أو الجامعة ،ويجيب عن
سؤال من املسؤول عن؟ وقد تم اختيارها مبا يتناسب وتناول القضايا التنموية
يف الرؤية الوطنية ككل ،أو القضايا التنموية للمرأة السعودية كجزء؛ حيث تتنوع
تصنيفات الباحثني لألطر اإلعالمية املتعلقة بالقضايا واألحداث ،التي تستخدم
بشكل متكرر؛ وذلك الختالف السياسات التحريرية ،والتوجهات الفكرية لوسائل
اإلعالم؛ ومن ضمنها الصحف.
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اب مقاالت الرأي ،يف تناولهم لقضايا املرأة
ما املصادر التي اعتمد عليها كُتَّ ُ
السعودية التنموية يف مقاالت الرأي يف الصحف السعودية؟
املصادر

التكرار

النسبة املئوية

القرآن الكريم

0

%0

الحديث الرشيف

2

%20

الوثائق

1

%10

رأي العلامء

0

%0

رأي الكاتب

3

%30

الترصيحات الرسمية

4

%40

جدول ( )5مصادر الكتاب التي اعتمدوا عليها يف املقاالت
يوضح الجدول ( :)5املصادر التي اعتمد عليها الكاتب/ـــــــة ،يف تناول
قضايا املرأة التنموية؛ حيث اعتمد مقاالن بصحيفة الوطن بنسبة  ،%20عىل
نصوص الحديث الرشيف؛ فيام ُر ِو َي عن النبي محمد صىل الله عليه وسلم؛ فيام
اعتمد مقال واحد بصحيفة الرياض ،عىل الوثائق يف تناول النتائج االقتصادية.
وما نسبته  %30من املقاالت ،اعتمد الكاتب عىل رأيه الشخيص .وأربعة مقاالت
بنسبة  ،%40استندت إىل الترصيحات الرسمية؛ واملرتبطة بإطالق رؤية اململكة
العربية السعودية  ،2030وبرنامج التَّ َح ُّو ِل الوطني .2020
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ما نوع املعالجة الصحفية املستخدم لتناول قضايا املرأة السعودية التنموية،
يف مقاالت الرأي يف الصحف السعودية ؟
نوع املعالجة

التكرار

النسبة املئوية

تحليلية

3

%30

نقدية

5

%50

وصفية

2

%20

جدول ( )6نوع املعالجة يف مقاالت قضايا املرأة التنموية
ي الجدول ( :)6أسلوب املعالجة لقضايا املرأة التنموية ،مبقاالت الرأي
يُ َب ِّ ُ
بصحف الدراسة ،للتناول الصحفي لألحداث ،وتفسريها ،وتحليلها ،وتقدميها ،يف
سياقها الزمني واملوضوعي؛ حيث جاءت ثالث مقاالت بنسبة  ،%30لنوع املعالجة
التحلييل ،يف الكشف عن األبعاد املختلفة للقضايا ،وبيان العوامل واآلراء املرتبطة
بها دومنا نقد .وخمس مقاالت بنسبة  ،%50معالجة نقدية يف الكشف عن الجوانب
السلبية يف القضايا ،والتأكيد عىل وجهة النظر؛ من خالل األدلة والرباهني،
وتوجيه النقد لجهة ما؛ فيام جاء مقاالن بنسبة  ،%20مبعالجة وصفية ،تصف
القضايا بكل موضوعية ودون انحياز ،ودون الوصول ملرحلة التفسري والتحليل.
مناقشة النتائج:

يأيت حجم تناول قضايا املرأة التنموية ،يف مقاالت الصحف السعودية
موضع الدراسة ،بنسبة  %4.90من أصل  204مقالة ،تضمنتها الصحف خالل
فرتة الدراسة .وحجم املقاالت التي تناولت الرؤية الوطنية  2030بنسبة ،%21.56
مبا ميثل  %25من مجمل املقاالت خالل فرتة الدراسة؛ فيام أوضحت دراسة
 ،Nicolini, Kristineدور أدوات التواصل يف نرش الرسالة املؤسسية وإبرازها.
وجاءت النتائج معاكسة ملا توصلت له دراسة املكينزي ،أن جمهور املرأة هو القوة
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املؤثرة يف املجتمع السعودي؛ حيث استطاعت التأثري عىل الصحف والجمعيات
النسائية ،وترتيب أولوياتها عىل املدى البعيد؛ وهو مامل ينعكس عىل تناول قضايا
املرأة التنموية ،يف مقاالت الرأي بالصحف السعودية موضع الدراسة؛ فيام
أوضحت نتائج دراسة السيد ،إىل أن القنوات الحكومية السعودية تراعي بكثافة،
تناول قضايا املرأة وتنويعه .إن الربامج التي تتناول موضوعات املرأة بالقنوات
ريا مساهمة
الفضائية العربية ،تساهم يف حل مشاكلهن اليومية إىل حد ما .وأخ ً
املعالجات اإلعالمية ،للربامج بالقنوات الفضائية العربية يف حل مشاكلهن
اليومية ،وهو مامل ينعكس عىل حجم املقاالت ،املتناولة لقضايا املرأة السعودية
التنموية ،مع التأكيد أن فرتة الدراسة ،تضمنت انطالق رؤية اململكة العربية
السعودية  ،2030يف شهر رجب من العام 1437هـ ،إضافة إىل انطالق برنامج
التحول الوطني 2020؛ مام يعكس انخفاض االهتامم باملستجدات عىل الشأن
املحيل ،والفرتة املتطلبة لقبول التغيري الجذري يف االقتصاد الوطني؛ فيام قابله
اتجاه إيجايب وحيد ،مقابل  %90اتجاه متوازن ومحايد ،يف طرح الرؤى واألفكار
للقضايا التنموية املتناولة؛ بالرغم من تضمن الرؤية وبرامج التحول الوطني،
ملا يسهم يف متكني ،وتعزيز ،ودعم ،القضايا التنموية للمرأة السعودية ،مبقاالت
الرأي يف الصحف السعودية ،ويتوافق مع دراسة طرفة الزيد ،للقضايا التي
تخص املرأة ،والتي جاءت يف املرتبة السادسة واألخرية ،وبنسبة .%8.8
أظهرت الدراسة ،االستناد إىل الترصيحات الرسمية بنسبة  ،%40واالستناد
لرأي الكاتب بنسبة  ،%30والذي انعكس عىل نوع املعالجة املستخدم ،يف تناول
قضايا املرأة التنموية بالتحليل لنسبة  ،%30والنقد بنسبة  ،%50واملعالجة الوصفية؛
دومنا تفصيل أو تحليل بنسبة  ،%20وهي نتيجة مقاربة لدراسة الصبيحي ،يف
اب عىل مصادرهم الشخصية ،كمصدر ملعلوماتهم الرقابية؛ فانعكس
اعتامد ال ُكتَّ ِ
ذلك عىل أولويات موضوعاتهم النقدية ،وعىل منهجية يف املعالجة ،التي مل تتسم
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بالتكامل يف إثارة املوضوع ،ووصفه ،وتحديد أسبابهَ ،و ِذكْ ِر الحلول املقرتحة
ملعالجته.
وتتنوع األطر املستخدمة يف تناول قضايا املرأة التنموية ،يف مقاالت
الصحف السعودية ،يف إطار االهتاممات اإلنسانية ،والنتائج االقتصادية ،وإطار
االسرتاتيجية ،يف مقابل محدودية ما توصلت له دراسة د .شعبان وفائق ،إىل
استخدام إطار «املسئولية» يف أغلب املعالجات اإلعالمية للحادث؛ سواء يف
الصحف أو الربامج التليفزيونية عينة الدراسة ،وإطار «الرصاع» .وظهر تأثري
طبيعة الوسيلة اإلعالمية عىل مستوى التغطية اإلعالمية؛ حيث تتنوع تصنيفات
الباحثني لألطر اإلعالمية ،املتعلقة بالقضايا واألحداث التي تستخدم بشكل
متكرر؛ وذلك الختالف السياسات التحريرية ،والتوجهات الفكرية لوسائل
اإلعالم؛ ومن ضمنها الصحف.
هذا ومل تتناول املقاالت موضع الدراسة ،القضايا السياسية كقضية تنموية
للمرأة السعودية؛ رغم ما توصلت إليه دراسة مريزا ،والتي أشارت لتمكني املرأة
السعودية ،يف مجايل التعليم والعمل عىل نحو تدريجي ،إىل أن وصل بها إىل
قمة الهرم التعليمي والوظيفي ،يف املؤسسات التعليمية السعودية ،ويف مؤسسات
العمل املتباينة.
وقد أوضحت دراسة أبو رية ذلك ،بعدم قيام املجتمع املدين يف اململكة بأي
كم وكيفًا ،عن القيام مبثل هذا
دور يف التمكني السيايس للمرأة ،فال يزال بعي ًدا ً
الدور الحيوي.
وتناول مقاالن فقط بنسبة  ،%20القضايا االقتصادية للمرأة السعودية؛ فيام
تم تناولها بأسلوب تحلييل ونقدي .ويأيت ذلك يف إطار االهتامم بتناول األبعاد
االقتصادية لقضايا املرأة التنموية ،بخالف تصدر موضوعات البطالة ،والفقر،
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والعمل عىل ترتيب أولويات مواقع الدراسة يف دراسة املزيني .و ُح ِظ َي أسلوب
رسد املعلومات باهتامم مواقع الدراسة.
مل تتناول املقاالت قضايا اجتامعية تنموية للمرأة السعودية؛ فيام أوضحت آل
الشيخ ،أن من أهم املشاكل التي تواجهها املرأة السعودية ،مشكلة املرأة املعلقة،
وضعف وعي املرأة بحقوقها ،وعدم حصولها عىل حقوقها بعد الطالق؛ ويفرس
ذلك ما انتهت له دراسة حنان فكري ،إىل رضورة الرتكيز عىل ربط مفاهيم
حقوق اإلنسان ،بالجيل الثاين من الحقوق -االقتصادية واالجتامعية؛ جن ًبا
إىل جنب ،مع الجيل األول املتعلق بالحقوق السياسية واملدنية -وتوعية القائم
باالتصال بذلك.
تقويم المعالجة الصحفية ،لقضايا المرأة التنموية في
الصحف السعودية:

تناولت مقاالت الرأي قضايا املرأة التنموية ،خالل فرتة الدراسة البحثية
ألربعة أطر إعالمية فقط؛ مام يفرس العجز القائم يف املعالجة الصحفية إلعالم
التنمية؛ ويعود هذا إىل ضعف التأهيل العام والخاص ،للقائم باالتصال (الكاتب/
ـة) .أعمدة الرأي رشيك يف اتخاذ القرار؛ من خالل تأسيس مجتمع مدين قادر
عىل إرشاك اإلعالم يف التنمية ،وذلك لتحقيق املوضوعية لتفعيل دور اإلعالم
يف التنمية ،ومن ذلك قضايا املرأة التنموية ،وبناء القدرات املهنية للصحفيني
عمو ًما ،وتحقيق االنفتاح اإلعالمي عىل التنوع والتغيري السيايس واالجتامعي،
ومواكبة املستجدات عىل الصعيد املحيل؛ واملتمثل يف رؤية اململكة العربية
السعودية وبرنامج التحول الوطني .2020
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توصيات الدراسة:

ميا للمعالجة الصحفية لقضايا املرأة السعودية
تتضمن توصيات الدراسة ،تقو ً
التنموية ،يف مقاالت الرأي بالصحف السعودية عينة الدراسة ،ويأيت التقويم بعد
التحليل لتساؤالت الدراسة:
•إعداد مرشوع وطني ،يتضمن املعالجة اإلعالمية لقضايا املرأة السعودية
ميا لواقع التناول؛ سوا ًء قبل
ً
يف وسائل اإلعالم ،وصفًا،
وتحليل ،وتقو ً
إصدار الرؤية الوطنية أو بعد ذلك؛ ويأيت ذلك نتيجة للقصور يف التناول
من جهة ،أو فقد الترشيعات املعززة لذلك سابقًا .وبالرغم من القفزات
املتتالية ،لتمكني وتأهيل املرأة السعودية ،فإن شغله حي ًزا يف السياسات،
والخطط ،والربامج الوطنية؛ كان الز ًما ملواكبة التغريات.
•توعية وتثقيف القائم باالتصال برتابط الحقوق ،والقضايا االجتامعية
منها والسياسية ،ومدى تنوع األطر املستخدمة يف تناول القضايا املختلفة،
ومنها قضايا املرأة التنموية؛ لخلق وعي مستمر ودائم يستشعر القارئ
والجمهور عامة ،ويتطلب ذلك دعم السياسات التحريرية بالصحف.
تحليل ،ووصفًا ،ونق ًدا .ولطاملا كانت الفرتات األوىل
•تنوع أساليب املعالجة ً
الالحقة للتغيري ،تتطلب الوصف والتحليل باالستناد للوثائق والترصيحات
الرسمية؛ ال النقد واالعتداد برأي الكاتب ،كون مرحلة التغيري تتطلب
الوصول إىل توافق القناعات مع القارئ والجمهور عامة ،وذلك مبا يحقق
الهدف ،والفهم السليم ملحاور ومبادئ الرؤى الوطنية.
•عكس أسلوب املعالجة يف الدراسة الحالية ،والتفاوت البائن يف أسلوب
معالجة الكاتب لقضايا املرأة التنموية؛ مام يدعو إىل تعزيز ثقافة القضايا
التنموية للمرأة السعودية ،وذلك مبساندة مؤسسات وهيئات املجتمع
السيايس واملدين يف اململكة العربية السعودية.
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اتجاهات طالبات جامعة جازان نحو دور موقع «تويتر» في طرح
قضايا المرأة السعودية

الملخص:

سعت الدراسة ،للتَع ُّرف عىل اتجاهات طالبات جامعة جازان ،نحو دور موقع
تويرت يف طرح قضايا املرأة السعودية؛ وذلك من خالل معرفة تقييم الطالبات
لدور تويرت ،يف طرح قضايا املرأة السعودية ،وكذلك إيجابيات وسلبيات هذا
الدور ومقرتحاته َّن لتطويره .اعتمدت الدراسة عىل استبانة ،طُبقَت عىل عينة
ِ
مستخدمات موقع تويرت ،قوامها ( )400من طالبات جامعة جازان
عمدية من
من الكليات العلمية واألدبية ،وكانت أهم النتائج:
1 .1جاءت اتجاهات العينة ،نحو ما يُطرح من قضايا املرأة السعودية عىل
تويرت« ،إيجايب»بنسبة .%59.3
2 .2جاء امل َك ّون املعريف ،يف مقدمة مكونات اتجاهات الطالبات عينة الدراسة،
نحو دور تويرت يف طرح قضايا املرأة السعودية مبتوسط  ،2.37والذي
جاء يف مقدمته« ،يعطي تويرت فرصة ألصوات النساء ،الاليت ال يجدن
فرصة يف اإلعالم التقليدي».
3 .3مثَّلت القضايا االجتامعية أكرث قضايا املرأة السعودية ،التي تهتم العينة
مبتابعتها عىل توتري ،بنسبة .%61.8
4 .4احتلت «العادات والتقاليد» املرتبة األوىل لقضايا املرأة ،التي ت ُّهم العينة
وترغب يف طرحها ومناقشتها عىل تويرت بنسبة .%28.8
5 .5جاء يف مقدمة إيجابيات توتري ،يف طرح قضايا املرأة السعودية من
وجهة نظر الطالبات عينة الدراسة «يتيح الفرصة لكافة النساء لإلدالء
بآرائهن ،وال يقترص عىل النخبة» بنسبة .%41
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الكلمات المفتاحية:

طالبات جامعة جازان -تويرت -قضايا املرأة السعودية – املرأة السعودية.

مقدمة:

جاءت رؤية اململكة  ،2030تحمل يف طياتها صورة جديدة للمرأة السعودية،
كرشيك يف التنمية وكأحد أهم عوامل النهضة والتطوير؛ حيث شهدت أوضاع
املرأة السعودية طفرة حقيقية؛ متثلت يف مجموعة من التدابري الترشيعية،
والقضائية ،واإلدارية ،التي اتخذتها اململكة يف سبيل تعزيز وحامية حقوق املرأة،
ميا مستحقًا للمرأة السعودية ،وتقدي ًرا عال ًيا لدورها وإساهامتها
وهو ما يُعد تكر ً
يف املجتمع.
«لذا اتجهت أنظار العامل كله إىل اململكة العربية السعودية ،وما حققته من
إنجازات يف املرشوع الحقوقي للمرأة يف الفرتة األخرية» (الرشميي.)2018 ،
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2018

الطفرة التي حدثت يف مجال قضايا وحقوق املرأة السعودية ،ال ميكن النظر
إليها مبعزل عن نضال املرأة السعودية ،والتمسك مبطالبها التي برزت عىل موقع
بديل ،يتمتعن من
تويرت؛ فقد وجدت النساء السعوديات يف موقع تويرت متنفسا ً
خالله بالحرية يف التعبري عن رأيهن مبجمل قضاياهن ،وطالنب من خالله
بالعديد من الحقوق ،التي بات كثري منها قيد التنفيذ حاليًا ،تزام ًنا مع مجموعة
اإلصالحات االجتامعية التي شهدتها السعودية مؤخ ًرا .ولعل أبرزها املطالبة
بقيادة املرأة للسيارة ،والذي حقق انتصا ًرا تاريخيًا ،بعد صدور قرار بالسامح
للنساء بالقيادة .ومل يكن هذا هو االنتصار الوحيد؛ فقد صدر قرار بتمكني املرأة
السعودية من الخدمات الحكومية كافة ،دون اشرتاط موافقة ويل األمر ،ومبا
يتفق مع أحكام الرشيعة اإلسالمية ،وذلك بعد مطالبات عىل تويرت .و ُع َّدت هذه
القرارات انتصا ًرا للمطالَبات التي طُ ِر َح ْت عىل تويرت يف السنوات األخرية.
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تلك املطالب والقضايا وغريها ،أثارت كثريا ًمن الجدل داخل املجتمع السعودي،
ومجال عا ًما لعرض مختلف اآلراء.
ً
الذي اتخذ من موقع تويرت ساح ًة للنقاش،
وال شك أ َّن موقع تويرت ،ميثل ساح ًة تفاعلي ًة فريدة ،استطاعت املرأة السعودية
توظيفها بقوة يف طرح قضاياها؛ خاصة تلك املسكوت عنها« ،حيث شهدت
تفاعالت وتشابكات بني مجموعات مختلفة يف الرؤى للواقع االجتامعي ،حول
قضايا املرأة األكرث أهمية واألكرث إثارة للجدل .تناقَش تلك القضايا تحت سقف
مرتفع من الحرية يف النقاش والجدل ،فقد أبرز اإلعالم االجتامعي ديناميكية
الحراك االجتامعي والثقايف يف املجتمع السعودي»(اليافعي.)2014 ،
http://asahnetwork.org/%D8%AF%D9%88% %82% 6%D8%A7.

وال شك أ َّن طالبات الجامعة ،ميثل َّن رشيحة مهمة يف املجتمع؛ فهن صانعات
املستقبل ،والفئة التي ستعود عليها االستفادة األكرب ،من تحقيق املطالب التي
ت ُطرح عىل تويرت؛ لذا من املهم الكشف عن اتجاهاته َّن نحو دور موقع تويرت،
يف التعبري عن آمال ،وطموحات ،وقضايا املرأة السعودية ،وتقييمه َّن ملا يُطرح
أي مدى يشارك َن يف هذه املطالب والحقوق،
يف هذه الساحة التفاعلية ،وإىل ِّ
والنقاش ،والجدل ،حولها عىل تويرت.
مشكلة الدراسة:

يف عرص ثورة التكنولوجيا واملعلومات ،احتلت مواقع التواصل االجتامعي
بشكل عام ،وموقع تويرت بشكل خاص ،مكانتها األثرية يف املجتمع السعودي،
ريا حيويًا من
« فقد أضحت مواقع التواصل االجتامعي يف اآلونة األخرية ،متغ ً
متغريات الحراك االجتامعي يف جميع أنحاء العامل ،ويف العامل العريب عىل وجه
الخصوص» (السويدي ،2013 ،ص .)17
أصبحت تلك الوسائل أحد الفاعلني الرئيسني يف واقعنا؛ نظ ًرا لقدرتها
الكبرية عىل التأثري .فأصبح موقع تويرت ساحة افرتاضية للنقاش ،وعرض مختلف
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الرؤى واألفكار؛ وهي الساحة التي استثمرتها املرأة السعودية بقوة ،ملفتة لطرح
قضاياها واملطالَبة بحقوقها ،وهو ما تزامن مع تحوالت اجتامعية واقتصادية
غري مسبوقة تشهدها اململكة ،مدعمة برؤية  ،2030التي تدعم املرأة وتراها
رشيكًا يف التنمية.
بهذا الفكر املستنري ،صدرت العديد من القرارات والقوانني ،التي ع َّدها
كثريون انتصا ًرا ملطالب املرأة السعودية ،التي طاملا ناضلت من أجلها عىل موقع
ريا من النقاش والجدل عىل ساحته .وأل َّن أكرث مستخدمي
تويرت ،واحتلت حي ًزا كب ً
توتري هم الشباب ،وأكرث من يطالب بالحقوق عىل تويرت ُه َّن النساء األصغر س ًنا،
املتعلامت ،كام أنه َّن الفئة األكرث استفادة من تحقق تلك املطالب؛ لذا يصبح من
الرضوري معرفة اتجاهات طالبات الجامعة كرشيحة ممثلة لتلك الفئة  -ونحدد
هنا طالبات جامعة جازان ،كأحد أهم الجامعات الناشئة الواعدة يف اململكة
 نحو موقع توتري ودوره يف طرح قضايا املرأة السعودية ،وإىل أي مدى هذاالطرح ميثله َّن.
وهنا تتمثل املشكلة البحثية يف سؤال رئيس:
ما اتجاهات طالبات جامعة جازان نحو دور موقع تويرت يف طرح قضايا
املرأة السعودية ؟
وتتفرع من هذا السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية:
أسئلة الدراسة:

•ما مدى استخدام طالبات جامعة جازان ،ملوقع تويرت لطرح قضاياه َّن
النسائية؟
•ما قضايا املرأة السعودية األكرث طر ًحا بتويرت ،من وجهة نظر الطالبات؟
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•كيف ت ُ َق ِّي ُم طالبات جامعة جازان دور تويرت ،يف طرح قضايا املرأة
السعودية؟
•ما سلبيات وإيجابيات دور تويرت يف طرح قضايا املرأة السعودية ،من
وجهة نظر الطالبات؟
•ما مقرتحات طالبات جامعة جازان ،لتحقيق االستفادة الــ ُمثىل من تويرت؛
ليؤدي دو ًرا أكرب يف دعم قضايا املرأة السعودية؟

فروض الدراسة:

توجد عالقة دالة إحصائ ًيا بني التخصص الدرايس للعينة ،واالهتامم مبتابعة
قضايا املرأة املطروحة عىل تويرت.
توجد عالقة دالة إحصائ ًيا بني املستوى الدرايس للعينة ،واالهتامم مبتابعة
قضايا املرأة املطروحة عىل تويرت.
أهداف الدراسة:

•التَّ َع ُّر ُف عىل مدى استخدام طالبات جامعة جازان ملوقع تويرت ،لطرح
قضاياه َّن النسائية.
•التَّ َع ُّر ُف عىل قضايا املرأة السعودية األكرث طر ًحا بتويرت ،من وجهة نظر
الطالبات.
•التَّ َع ُّر ُف عىل تقييم طالبات جامعة جازان لدور تويرت ،يف طرح قضايا
املرأة السعودية.
•التَّ َع ُّر ُف عىل سلبيات وإيجابيات دور تويرت ،يف طرح قضايا املرأة
السعودية ،من وجهة نظر الطالبات.
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•تحديد مقرتحات طالبات جامعة جازان ،لتحقيق االستفادة املثىل من
تويرت؛ ليؤدي دو ًرا أكرب يف دعم قضايا املرأة السعودية.

أهمية الدراسة:

من الناحية األكادميية :هناك عدد قليل من الدراسات ،التي تناولت دور
مواقع التواصل االجتامعي يف دعم ومنارصة قضايا املرأة السعودية ،كام أن
مجال عالقة مواقع التواصل االجتامعي ،بحقوق املرأة بشكل عام ،هو مجال
بحثي حديث.
من الناحية التطبيقية :ترجع أهمية الدراسة ،إىل تناولها عاملني ،كل منهام
يشهد طفرة كربى وأهمية غري مسبوقة؛ أولهام :املرأة السعودية ،التي باتت تحتل
مكانة مميزة ضمن الخطة االسرتاتيجية للمملكة ،وهو ما تعكسه رؤية  2030ثانيهام:
موقع التواصل االجتامعي تويرت ،الذي أصبح أحد أهم القنوات التفاعلية ،التي
استطاعت املرأة السعودية توظيفه ،للتعبري عن آرائها ،ومطالبها ،وقضاياها.
اإلطار المنهجي للدراسة:
نوع الدراسة:

ت ُ َع ُد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية امليدانية ،التي تسعى إىل وصف
ظاهرة معينة ،وتتمثل هذه الظاهرة يف تحديد اتجاهات طالبات الجامعة ،نحو
دور موقع «تويرت» يف طرح قضايا املرأة السعودية.
منهج الدراسة:

تعتمد الدراسة عىل منهج املسح اإلعالمي؛ ألنه أنسب املناهج مالمئة
للدراسات الوصفية.
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حدود الدراسة:

•حدود موضوعيةُ :عنيت الدراسة ببيان اتجاهات طالبات جامعة جازان،
نحو دور موقع تويرت يف طرح قضايا املرأة السعودية.
•حدود مكانية :جامعة جازان.
•حدود زمنية :الفرتة من 1439/9/1هـ إىل 1439/10/15هـ
•حدود برشية :عينة من طالبات جامعة جازان قوامها ( )400طالبة.

اإلطار النظري:

تعتمد الدراسة عىل نظرية املجال العام ،التي تُ ْن َس ُب إىل هابرماس ،ويُع ﱢرف
( )p35,2001 ,Shirkyاملجال العام بأنه «املساحة أو الفضاء ،حيث يتجمع
املواطنون بشكل متكافئ وحر للمناقشة والجدل ،وتبادل املعلومات حول الشئون
العامة؛ من أجل التأثري عىل السياسات التي تؤثر يف نوعية حياتهم» .ويتواجد
املجال العام يف وسائل اإلعالم ،كام يتواجد يف مواقع التواصل االجتامعي.
ووفقًا لرؤية هابرماس ،فإن املجال العام له مجموعة من السامت والرشوط
األساسية ،ت ُسهِم يف تكوينه وتحدد طبيعة املشاركني فيه ،وتتمثل سامت املجال
العام التي تتعلق بتكوينه يف أنه ).p62,2001 ,Clay Shirky (:مجموعة أشخاص،
يُستفاد من عقالنيتهم وتفكريهم يف مناقشة املسائل العامة.
حيز من حياتنا االجتامعية ،ومن خالله ميكن تشكيل الرأى العام.
ينشأ املجال العام من ناس يجتمعون م ًعا كجمهور ،ليتناولوا احتياجات
املجتمع من الدولة.
«وبفضل التطور التكنولوجي ،انتقل املجال العام من اإلعالم التقليدي إىل
ممثل للجمهور،
اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتامعي ،ومنها تويرت؛ حيث أصبح ً
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متثيل للمفهوم األصيل
وساح ًة حقيقي ًة للتفاعل ،والنقاش ،واإلدالء بالرأي؛ وأكرث ً
الذي وضعه هامربس .فقد ساعد فضاء اإلنرتنت عىل تطور الخطاب العام
وتوفري سوق من األفكار الحيوية والدميقراطية» (.)p41,2008 ,Wang
ت ُوظﱢـف الدراسة الحالية نظرية املجال العام ،يف التعرف عىل اتجاهات
طالبات جامعة جازان ،نحو دور موقع «تويرت» كمجال عام لطرح قضايا املرأة
السعودية ،ومدى أهمية هذا املجال بالنسبة للطالبات عينة الدراسة وتقييمه َّن
له ،ومدى اعتامده َّن عليه يف التعبري عن آرائه َّن ،حول قضايا املرأة السعودية.
اإلطار المعرفي:

ميكننا تعريف مواقع التواصل االجتامعي ،عىل أنها كل األجهزة واملواقع ،التي
تسمح ملستخدميها مبشاركة املعلومات عامل ًيا .وتستخدم املواقع يف إزالة املسافات
االفرتاضية بني املشاركني ،للتجمع وطرح ومشاركة املعلومات؛ أما األجهزة ،فهى
التكنولوجيا التي تستخدم للدخول لتلك املواقع (بروكس & كوبتس ،2014،ص .)8
«وتتزايد أهمية مواقع التواصل االجتامعي كالفيسبوك وتويرت .حيث باتت
وسائل تواصل أساسية ،تتيح التعبري عن اآلراء ،وتبادل املعلومات ،واملشاركة
ىف توجيه األحداث؛ لتصبح أحد أهم محركات التفاعل مع األحداث الجارية،
بديل ،يعرب عن خطاب الجامهري ،إىل
محتوى إعالميًا ً
والقضايا العامة ،وإنتاج
ً
جانب خطاب املؤسسات املختلفة» (اللبان & الرشيف)2016،
http://www.acrseg.org/40214

وقد ساهمت التحوالت التكنولوجية والرقمية املصاحبة ،الستخدام مواقع
التواصل االجتامعي ،يف متكني قطاعات اجتامعية عريضة؛ حيث تحول الشباب
خصوصا ،إىل قوى أساسية دافعة
العريب ،وما يسمى مبواطني اإلنرتنت ،والنساء
ً
للتغيري يف املنطقة.
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يف اململكة العربية السعودية ،ميثل «تويرت» حالة عربية فريدة؛ حيث تتصدر
اململكة الدول العربية ،من حيث عدد مستخدمي املوقع « .وتشري اإلحصائيات
لسنوات متتالية ،أن الشعب السعودي يحتل أعىل نسبة من مستخدمي تويرت
النشطني ،متقد ًما عىل البلدان العربية األخرى .كام أن تويرت يُنظَر إليه اآلن ،عىل
ريا يف املجتمع السعودي» (املبارك)2018 ،
أنه وسيلة التواصل االجتامعي األكرث تأث ً
http://www.arrajol.com/content/%D8%A7%D9%84%D8%
A%D8%AC%D9%8A %86/1765

وقد يرجع ذلك ،إىل أ َّن موقع «تويرت» ميثل بالنسبة لغالبية املستخدمني،
فضا ًء المتناه ًيا للحرية اآلمنة ،يعتمدون عليه كأدا ٍة رئيس ٍة لالتصال ،والتعبري
عن الرأي ،والحصول عىل املعلومة ،كام يجد الشباب فيه ميدانًا واس ًعا للتسابق
والتنافس ،وطرح األفكار واملوضوعات الجدلية.
أمس الحاجة للمشاركة يف
وال شك أن املرأة يف املجتمع السعودي ،يف ﱢ
املنابر اإلعالمية؛ للتعبري عن ذاتها وعن همومها الحقيقية؛ خاصة وأ َّن تغطية
قطاع كبري من اإلعالم ،غال ًبا ما تتسم بالتقليدية يف التعامل مع قضايا املرأة.
وبينام يبدو اإلعالم التقليديُ ،مستجي ًبا بتحفظ للتغريات االجتامعية ،التي تطرأ
عىل صورة املرأة النمطية ،تبقى مواقع التواصل االجتامعي ،خاصة (تويرت) يف
املجتمع السعودي ،املُحرك األقوى يف اتجاه هذا التغيري؛ من خالل عدد متزايد
من املبادرات ،الساعية لرسم صورة أكرث استقاللي ًة وتحر ًرا للمرأة.
«وتك ُمن قوة الدور الذي يلعبه موقع تويرت ،يف كونه يتيح فرصة حقيقية
للمرأة ،للتعبري عن قضاياها بلُغتها ،والحشد من أجل التعاطي معها ،ومن ث َّم
أصبح كذلك يتحدى طرح وسائل اإلعالم التقليدية؛ بل ويحدد أولويات القضايا
التي يتناولها ذلك الطرح ،كام يقوم بدور كبري يف إثارة الوعي حول قضايا
النساء» (سليامن.)2015 ،
http://www.bbc.com/arabic/artandculture/2015/11/151130w_media _egypt
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تتعدد مزايا موقع التواصل االجتامعي تويرت يف طرح قضايا املرأة ،كمنصة
إلكرتونية مجانية ،واسعة االنتشار ،متاحة للجميع .فمن ناحية ميكنه تحديد قامئة
أولويات املرأة كام تراها؛ وليس كام يحددها املجتمع ،وتوظيفه للدفع باملطالب
بدل من الدفع بها من أعىل
النسائية من األسفل (املواطنات) وفق احتياجاته َّنً ،
(السلطة) .وميكن من خالله التعرف عىل مناذج نسائية من ثقافات أخرى ،والتفاعل
بديل لقنوات املشاركَة السياسية؛ حيث
معها واالستفادة منها .كام يشك ﱢــل تويرت ً
ميكـﱢـن املرأة من املشاركَة بطرح آرائها يف مختلف املجاالت؛ دون أن تكون عض ًوا
مؤث ًرا يف التنظيامت السياسية التقليدية .كام يطرح تويرت قضايا املرأة الشائكة،
والتي يخىش اإلعالم التقليدي من طرحها للنقاش العام والجدل بشأنها؛ مام يعطي
مزي ًدا من الزخم واألهمية ،ويعكس ما يدور داخل املجتمع؛ مام يشكل رأيًا عا ًما
نحو هذه القضايا ،ومن خالله ميكن للمرأة الدخول كرشيك يف الحوار املجتمعي،
الذي يُط َرح من خالله ،والذي يشكل منصات افرتاضية ميكن ع َّدها رأيًا عا ًما .وال
شك أ َّن التوظيف امل ُ َنظَّم ملوقع التواصل االجتامعي تويرت ،ميكـﱢـن من كسب التأييد
الشعبي لقضايا املرأة ،باإلضافة إىل إمكانية التأثري عىل صانعي القرار.
وقد دخلت قضايا املرأة السعودية حيز «تويرت» ،من باب الحملة املطالِبة
ريا كالسيك ًيا عن دور اإلعالم
بحق املرأة يف قيادة السيارات؛ وهو ما ميثل تعب ً
الجديد ،يف فتح مساحة غري مسبوقة للنقاش املجتمعي ،بشأن قضايا اجتامعية
خارج»الرسب» التقليدي ،والتي تواجه عقبات يف الوصول إىل النقاش العام،
عرب اإلعالم التقليدي.
وقد شملت املطالب والقضايا املطروحة ،العديد من القضايا االجتامعية
واالقتصادية .وكانت أبرز القضايا متعلقة بــ (العادات والتقاليد – التعليم –نظرة
املجتمع للمبتعثات – دخول املرأة املالعب – مواجهة التحرش – مامرسة الرياضة
– فتح مجاالت عمل جديدة  -الزي).
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فقد استطاعت املرأة السعودية ،استثامر التكنولوجيا يف مطالبتها بالحقوق؛
متنفسا ،يف التعبري عن أطروحته َّن،
فقد وج َدت ناشطات سعوديات يف «تويرت»
ً
شاركه َّن يف الدفاع عنها عد ٌد كبري من النساء.
فإىل جانب قضية قيادة السيارة ،التي انتهت بصدور قرار بالسامح بالقيادة،
والذي يُعد بداية االنتصارات ،التي حققتها املرأة السعودية بنضالها اإللكرتوين،
«تعددت املطالب النسائية؛ حيث أطلقت السعوديات عام  2017حملة عرب
نب خالله
وسم#سعوديات_يطالنب_بالتوظيف ،الذي تص َّدر تويرت لفرتة ،وطال َ
بإيجاد فرص عمل للمرأة يف اململكة ،التي تعاين من نسبة بطالة تقدر بنحو .%33
وطالَبت املشاركات يف الوسم ،برضورة توفري وظائف تالئم َح َملة الشهادات العليا،
ومن ث َّم باقي الفئات بالتدريج ،وتحقيق العدالة يف توزيع الوظائف بني النساء
والرجال»(القحطاين http://women2030.com/ar/node/250 )2018 ،ويف
استجابة لتلك املطالبات ،أتاحت اململكة للنساء مجاالت عمل جديدة ،كانت حك ًرا
عىل الرجل من قبل؛ مثل العمل يف النيابة ،والجيش ،والطريان ،وغريها؛ تنفيذًا
لرؤية  ،2030الهادفة لرفع مشاركة املرأة يف سوق العمل من  %22إىل .%30
من جهة أخرى ،كان موقع تويرت رشيكًا بتسجيل واالحتفاء ،مبشاركة املرأة
حق
السعودية يف االنتخابات البلدية ألول مرة عام  ،2015حيث ُمنحت املرأة َّ
خصص موقع «تويرت» «لحظة»  Momentملشاركة املرأة
الرتشح واالقرتاع .فقد َّ
يف االقرتاع عرب وسم” ،.”saudiwomenvote#ونرشت سعوديات صوره َّن يف
قاعات االقرتاع ،وهو ما كان محل اهتامم اإلعالم العاملي.
مصطلحات الدراسة:

وحسب
قضايا املرأة« :قضايا املرأة جزء ال يتجزأ من قضايا حقوق اإلنسانَ ،
قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  ،104/ 48والذي اتخذته الجمعية العامة يف
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جلستها  ،85املعقودة يف  20ديسمرب 1993م؛ للمرأة الحق يف التمتع بكل حقوق
اإلنسان وحرياته األساسية ،ويف حامية هذه الحقوق والحريات ،وذلك يف
امليادين السياسية ،واالقتصادية ،واالجتامعية ،والثقافية ،واملدنية ،أو أي ميدان
آخر» (وثيقة اليونسكو).
التعريف اإلجرايئ لقضايا املرأة السعودية :كافة القضايا االجتامعية،
واالقتصادية ،والسياسية ،والثقافية ،التي تُسهم يف تطوير أوضاع املرأة يف
املجتمع السعودي ،وت ُعزز مشاركتها يف البناء والتنمية ،ومتك ﱢــنها من القيام
بدورها التنموي الـ ُمناط بها.
موقع تويرت :هو أحد مواقع الشبكات االجتامعية ،وهو يسمح ملستخدميه
بنرش رسائل قصرية ،التي ميكن ملستخدمي التويرت اآلخرين رؤيتها ،وت ُعرف هذه
الرسائل بالتغريدات وميكن لهذه الرسائل أ ْن تشمل حوايل  280حرفًا أو أقل،
وتأسس عام 2006م.
الدراسات السابقة:
انقسمت الدراسات السابقة إلى محورين:

املحور األول :دراسات ميدانية ودراسات تحليلية ميدانية؛ تضمنت مس ًحا
ميدان ًيا للجمهور؛ ملعرفة آرائهم واتجاهاتهم نحو دور مواقع التواصل االجتامعي،
يف دعم قضايا وحقوق املرأة ،والتي أكدت نتائجها عىل االتجاه اإليجايب للجمهور
نحو دور تلك املواقع.
هدفت دراسة (عيل ،)2018 ،إىل التعرف عىل مالمح خطاب قضايا املرأة،
باملدونات النسوية املرصية والعربية .وطُبقت عىل عينة من املدونات النسوية
املرصية والتونسية؛ أما عينة الدراسة امليدانية ،فكانت عينة من النساء املرصيات،
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وكانت أهم النتائج :وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية ،بني دوافع تع ُّرض
الباحثات للمدونات النسوية ،وبني قضايا املرأة التي يتابعنها بتلك املدونات
النسوية ،كام أظهرت النتائج أ َّن القضايا االجتامعية ،احتلت املرتبة األوىل
يف األطروحات الرئيسة يف خطاب املرأة ،حول قضاياها باملدونات املرصية
والتونسية؛ وقد تصدرتها قضايا (العنف ضد املرأة).
سعت دراسة (محمود ،)2017 ،إىل التعرف عىل مدى قدرة وسائل اإلعالم ،عىل
إبراز وتصوير معاناة الالجئات السوريات يف مخيامت اللجوء) مخيم الزعرتي
منوذ ًجا) ،بالرتكيز علـى قضيـة الـزواج املبكر .واعتمدت الدراسة عىل مقابلــة
عــدد مــن الالجئات الســوريات بأعمــار مختلفــة ،باإلضافة إىل متابعة مواقع
التواصل االجتامعي (الفيسبوك وتويرت( ،التي تعبـﱢـر عن قضاياه َّن ،وكانت أهم
نتائج الدراسة :إن وسائل التواصل االجتامعي كانت سال ًحا ذو حدين؛ فمن
جهة ،أسهمت يف زيــادة اإلقبال علــى الــزواج مــن الالجئات الســوريات
يف مخيــم الزعتــري ،واســتخدام هــذه املواقع للعــرض والطلــب علــى
الــزواج .ومن جهة أخرى ،قامـت بعـض مواقـع التواصـل االجتامعي ،بحملـة
مضـادة لهـذا النـوع مـن الــزواج ،والتوعيــة مبخاطــر الــزواج املبكر ،مثــل
حملــة (الجئات ال ســبايا).
سعت دارسة (دخيل ،)2016 ،إىل التعرف عىل شبكات التواصل االجتامعي،
ودورها يف رسم صورة املرأة من وجهة نظر طلبة الجامعات األردنية .طُبقت
الدراسة عىل ( )440طال ًبا وطالبة من طلبة الجامعات األردنية .وتوصلت إىل أ َّن
فاعل لشبكات التواصل االجتامعي ،يف رسم صورة املرأة من وجهة
هناك دو ًرا ً
نظر الطلبة .كام أظهرت النتائج وجود اختالف يف آراء أفراد عينة الدراسة
حول) خصائص شبكات التواصل االجتامعي ،صورة املرأة يف الشبكات (واألداة
ككل ،تب ًعا الختالف متغري الجنس ،وال يوجد اختالف يف آراء أفراد عينة الدراسة،
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حول دور شبكات التواصل االجتامعي يف رسم صورة املرأة ،تب ًعا الختالف متغري
املرحلة الدراسية.
هدفت دراسة (اللبابيبي ،)2016 ،إىل التعرف عىل دور اإلعالم الجديد ،يف
تشكيل معارف الجمهور الفلسطينى ،واتجاهاته نحو قضايا املرأة يف محافظات
غزة .واعتمدت الدراسة عىل املنهج املسحي .وطُ ِّبقَت عىل عينة قوامها  377مغردة.
وكانت أهم نتائج الدراسة :يعتمد  %16.7من املبحوثني بدرجة عالية عىل وسائل
اإلعالم الجديد ،للحصول عىل معلومات حول قضايا املرأة %66.3 .يعتمدون عليها
بدرجة متوسطة .أبرز قضايا املرأة ،التي أسهم اإلعالم الجديد يف زيادة معارف
املبحوثني ،وتشكيل اتجاهته َّن نحوها ،هي القضايا االجتامعية بنسبة  .%57أهم
دوافع املبحوثني لالعتامد عىل وسائل اإلعالم الجديد ،للحصول عىل معلومات
حول قضايا املرأة؛ هي التعرف عىل أهم املشكالت التي تعاين منها املرأة بنسبة
 .%46.5أكرث قضايا املرأة التي تهم املبحوثني ،وتجعلهم يحرصون عىل متابعتها
أكرث من خالل وسائل اإلعالم الجديد؛ هي العنف األرسي الذي تتعرض له املرأة.
استهدفت دراسة ( ،)2017,Consultingالتعرف عىل طبيعة استخدام مواقع
التواصل االجتامعي يف أفغانستان ،وكذلك املستخدمني ومجاالت توظيفهم لها.
خاصا الستخدام النساء ملواقع التواصل ،يف مجال قضايا
وأفردت الدراسة جز ًءا ً
وحقوق املرأة ،وعرضت كمثال وسم  ،#where is my nameأو (أين اسمي،)#
الذي جاء عىل خلفية العادات والتقاليد ،التي تقيض بعدم ذكر اسم املرأة يف
املناسبات العامة (دعوات الزفاف ،األسواق ،حتى يف مقابر الدفن)؛ إال كزوجة
أو بنت رجل .وأوضحت النتائج :إن الوسم مثَّل فرصة للمشاركة والتعبري ،وبدون
أي مظاهر من القوة التقليدية أو رأس املال االجتامعي .أعطى فرصة للنساء
الشابات يف طرح نقاش عام .كام أشارت النتائج إىل انتشار املضايقات الشديدة
(التحرش والعنف) ،ضد النساء املطالِبات بحقوق املرأة عرب اإلنرتنت؛ حيث يقوم
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مستخدمو وسائل التواصل يف أفغانستان بصورة روتينية ،بالتعليقات املسيطرة،
أو التمييزية ،أو حتى العنفية ضدهن.
سعت دراسة ( ،)2016,Mukherjeeإىل التعرف عىل الطرق املختلفة ،التي
لعبت فيها وسائل اإلعالم االجتامعية دو ًرا نشطًا ،يف عرض حاالت مظامل
النساء ،والفظائع من وجهة نظر شباب مدينة جايبور بالهند .وكانت أهم النتائج:
 ٪96يعتقدون ،أن وسائل اإلعالم االجتامعية منصة قوية للتأثري حول قضايا
املرأة ٪52 .من العينة رأت ،أ َّن القضايا املتعلقة باالغتصاب والتحرش الجنيس،
أكرث قضايا املرأة التي نجحت مواقع التواصل االجتامعي يف إحداث تأثري فيها.
 ٪ 96من شباب جايبور ،اعتربوا وسائل اإلعالم االجتامعية أداة قوية للتعبري
عن رأيهم ،يف شكل كتلة االحتجاجات وتحركات تطالب بالعدالة للمرأة .الغالبية
العظمى من شباب جايبور ،رأوا أن رد الفعل القوي الذي تولده مواقع التواصل
االجتامعي ،ميكن أ ْن يؤدي إىل التغيري يف سياسة الحكومة أو البيئة االجتامعية.
سعت دراسة (الخميش ،الحميدان ،)2016 ،إىل التعرف عىل املعوقات التي
تواجه الحراك النسوي يف اململكة العربية السعودية .وقد اعتمدت عىل أداة
االستبيان ،وطُبق عىل النساء الالىت يعمل َن يف مناصب قيادية يف القطاع
الحكومي والخاص ،وقد تركز يف الوزارات التالية (التعليم ،الشئون االجتامعية،
الصحة ،ومجلس الشورى) ،وكان من أهم نتائج الدراسة ،أن لوسائل التواصل
االجتامعي دو ًرا بارزًا يف حراك املرأة السعودية؛ سع ًيا إىل الحصول عىل حقوقها
يف شتى املجاالت ،ودعم الحراك النسوي يف املجتمع.
املحور الثاىن :يضم دراسات تحليلية ملواقع التواصل االجتامعي؛ تويرت،
والفيسبوك ،وما نرش بها عن قضايا املرأة وحقوقها ،أو حمالت احتجاج نسائية،
وأشارت نتائجها إىل التأثري الحيوي لتلك املواقع:
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تناولت دراسة (لعرويس ،)2018 ،قضايا املرأة عرب صفحات مواقع التواصل
رجل ،احرتم املرأة» عرب
االجتامعي ،من خالل تحليل محتوى لحملة «كُ ْن ً
صفحة الفيسبوك “ ،”UNPFA Algeriaالتي نظمتها وزارة التضامن وقضايا املرأة
يف الجزائر .وقد توصلت الدراسة إىل جملة نتائج أهمها :أ َّن الحملة استهدفَت
يف مجملها حشد الجامهري ،نحو احرتام املرأة وتقدير مكانتها ،وهو نشاط
تزا َمن مع فرتة التعديل الدستوري ،وإعطاء املرأة يف الجزائر نسبة يف التمثيل
الربملاين ،وتقلدها لحقائب وزارية يف الحكومة .واستطاعت الحملة الوصول
ألكرب عدد ممكن من الجمهور املستهدف .وقد نوعت الحملة من استخدام
الوسائل االتصالية؛ من خالل (الصور الكاريكاتورية ،والفوتوغرافية ،والشعارات،
والفيديوهات ،واملقاالت الصحفية).
هدفَت دراسة ( ،)2016,OTEROإىل تحليل وسم  ،ViajoSola#وهو عمل
نسوي احتجاجي عرب تويرت ،ظهر إثر تع ُّرض اثنتان من النساء الشابات من
أسبانيا للقتل ،كانتا يف رحلة سفر مبفردهام .و ُدش ﱢــن الوسم كر ﱟد عىل املعالجة
االجتامعية واإلعالمية غري العادلة ،التي مل تتضامن مع الضحايا .اعتمدت
الدراسة ،عىل دراسة ألكرث من مائة تغريدة من جميع أنحاء العامل ،احتوت
فضل عن مئات الصور
عىل صور للنساء ضحية القتل ،كنوع من الدفاع عنه َّن؛ ً
والرسوم التوضيحية امللونة ،لنساء مسافرات مبفردهن؛ هدفت إىل الدفاع عن
حق املرأة يف السفر مبفردها دون خوف .وكانت أهم النتائج :أ َّن الصور التي
نرشتها املشارِكات ،كان لها القدرة عىل إثارة اإلعجاب ،وتوليد التعاطف لدى
ريا
مستخدمي اإلنرتنت؛ لذا فالنشاط االفرتايض عىل اإلنرتنت ،أصبح ً
بديل مث ً
لالهتامم لتمكني املرأة.
سعت دراسة ( ،)2015,Loiseau & Nowackaلإلجابة عىل تساؤل» :هل ميكن
ملواقع التواصل االجتامعي ،أ ْن تُرشك أصوات النساء يف عمليات صنع القرار
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عىل نحو ف َّعال؟» ويف سبيل ذلك ،استعرضت الدراسة نتائج أبحاث ونقاشات
علمية ،حددتها  Wikigenderعرب اإلنرتنت .وكانت أهم النتائج :أثبتت وسائل
اإلعالم االجتامعية ،قدرتها عىل تعبئة االهتامم ،واملساءلة يف مجال حقوق املرأة.
النشاط عرب تويرت ،استطاع وضع قضايا املرأة يف مقدمة األجندة السياسية؛ فقد
ساعدت أنشطة الوسوم املختلفة يف قضايا عدة ،تعبئة الرأي العام نحو حقوق
املرأة؛ مام زاد من وضوح القضايا ،التي ال يتم اإلبالغ عنها يف وسائل اإلعالم
التقليدية .أسهمت وسائل اإلعالم االجتامعية يف التصدي للعنف ضد املرأة ،فقد
ساعدت الضحايا من النساء عىل تبادل خرباته َّن.
استعرضت دراسة ( ،)2014 ,chaudhryتأثري استخدام تويرت عىل التغيري
والتقدم االجتامعي باململكة العربية السعودية ،متخذة من الحملة املطالِبة بقيادة
ريا
املرأة للسيارة ً
مثال .وأشارت إىل أن حملة  ،Women2Drive #أثارت كث ً
من الجدل يف املجتمع السعودي ،واكتسبت النساء املطالِبات بقيادة السيارة
وأنصاره َّن الزخم عرب تويرت .وتوصلت الدراسة إىل أنَّ :تويرت قادر عىل إحداث
تغيري وتقدم اجتامعي باململكة ،كام أشارت النتائج ،أنه عىل الرغم من أن املرء
ينظر إىل إمكانات تويرت ،لتعزيز التقدم االجتامعي يف البالد بشئ من الرتدد؛
إال أنه بدون وجود تويرت ،قد ال نجد هذه التحسينات الصغرية ،وملا ظهرت
مطالب املرأة يف املجتمع السعودي .وعىل الرغم من أن تويرت وحده لن يخلق
التغيري ،فقد شجع عىل بروز مساحة من الوعي للمواطنني ،للضغط من أجل
التغيري االجتامعي يف البالد.
عالجت دراسة (بوزيان ،)2014 ،صورة املرأة العربية يف اإلعالم الجديد؛
من خالل دراسة وتحليل عينة من مائة وعرشون مادة مصورة) مقاطع فيديو(،
املنشورة مبوقع “اليوتيوب» .وأشارت النتائج إىل تنوع املوضوعات التي تدور
حولها مادة التحليل .فقد شملت املوضوعات املعالجة ،واقع املرأة العربية،
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وحقوقها اإلنسانية ،والسياسية ،وغريها ،ومنط عيشها .وركزت يف م َّرات أخرى
عىل إبراز جاملها ،ونشاطاتها ،وإساءات لها يف أحيان أخرى.
استهدفت دراسة ( ،)2013 ,Mauriceبحث دور مواقع التواصل االجتامعي
يف متكني املرأة العربية؛ من خالل تحليل املؤلفات ذات الصلة حول املوضوع
(كت ًبا ،واملواد عىل اإلنرتنت ،والصحف ،ومقاالت املجالت)،
فضل عن مقابالت مع مجموعة من ذوي االختصاص .وتوصلت الدراسة،
ً
إىل أ َّن وسائل اإلعالم االجتامعية ،تُجرب جميع األطراف املعنية عىل اتخاذ موقف
حيال القضايا املهمة بالنسبة للمرأة ،وأ َّن متكني املرأة حقق مكاسب ملحوظة؛
بفضل وسائل اإلعالم االجتامعية ،كام أصبح هناك اعتقاد قوي بني النساء يف
املنطقة ،بأن وسائل اإلعالم االجتامعية ،تلعب دو ًرا ها ًما يف تعزيز مشاركتها يف
الحياة االقتصادية ،واالجتامعية ،والسياسية .فقد أدركت النساء الحتمية لتسخري
وسائل التواصل االجتامعي ،لتمكينه َّن للحفاظ عىل املكاسب التي تحققت،
ولضامن تحقيق املكاسب يف املستقبل.
تناولت دراسة ( ،)2013 ,Anusuahكيفية استخدام مواقع التواصل
االجتامعي بحكمة؛ لتمكني النساء يف ثقافة محافظة مثل الهند .كام ناقشت
إيجابيات وسلبيات مشاركَة مواقع التواصل .وتوصلت الدراسة إىل أ َّن مواقع
التواصل االجتامعي ،تعمل كوسائل إعالم بديلة ،ومنصة للمشاركة ،وترفع صوت
املرأة عندما يكون صوتها مقي ًدا ،كام سمحت بانضامم أصوات آالف الرجال
ملساعدة النساء ،و َد ْمج أصواتهم يف كل احتجاج ،كام ميكنها إلقاء الضوء عىل
مشاكل النساء؛ مام مي ِكن أ ْن يؤدي إىل التوصل لحلول.
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التعليق على الدراسات السابقة:

دول عربية وأوربية
شملت الدراسات السابقة طيفًا جغراف ًيا واس ًعا ،شمل ً
وأسيوية ،وهذا يشري إىل وجود اهتامم بحثي عاملي مبوضوع الدراسة (دور
مواقع التواصل االجتامعي يف طرح ومعالجة قضايا وحقوق املرأة) ،وذلك رغم
اختالف الواقع الثقايف ،والعادات ،والتقاليد.
امتدت الدراسات السابقة يف إطار زمني مل يتجاوز الخمس سنوات؛ مام
يشري إىل حداثة املوضوع.
تنوعت الدراسات السابقة ،ما بني دراسات ميدانية استخدمت أداة االستبيان،
ِ
املستخدمات ملواقع التواصل االجتامعي ،ودراسات تحليلية،
وطبقتها عىل النساء
اعتمدت عىل أداة تحليل املضمون لوسوم ومدونات ،تحتج عىل تجاوزات يف حق
النساء ،أو مطالِبة ببعض حقوقهن.
تنوعت الحاالت التي طُبقت عليها أو رصدتها الدراسات السابقة؛ حيث
تدرجت ما بني املطالَبة بحقوق وحريات ،إىل االحتجاج عىل قهر اجتامعي نابع
وصول إىل التنديد باعتداءات صارخة عىل النساء (قيادة
ً
من العادات والتقاليد،
املرأة للسيارة بالسعودية -زواج مبكر لالجئات سوريات قارصات– محو اسم
املرأة األفغانية باملناسبات العامة– حملة كُ ْن رجالً احرتم املرأة بالجزائر -ت َع ُّرض
نساء مسافرات مبفردهن للقتل).
طُبقت بعض الدراسات عىل طالبات الجامعة ،بصفته َّن كرشيحة متثل فئة
الشباب األكرث استخدا ًما واهتام ًما مبواقع التواصل ،وكذلك قضايا املرأة ،وهو
ما يتفق مع الدراسة الحالية.
اتفقت نتائج الدراسات السابقة عىل االتجاه اإليجايب للجمهور ،نحو دور
مواقع التواصل االجتامعي يف املطالبة بحقوق وقضايا املرأة ،وإميانهم بقدرتها
عىل التأثري.
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أكدت نتائج الدراسات السابقة ،عىل حيوية وفعالية دور مواقع التواصل
بديل افرتاض ًيا
فضل عن كونها ً
االجتامعي ،يف طرح قضايا وحقوق املرأةً ،
ناج ًحا للنضال امليداين.
كشفت نتائج الدراسات ،أن دور مواقع التواصل االجتامعي يف التأثري عىل
قضايا املرأة ،واملطالَبة بحقوقها ال بديل عنه ،وال ميكن تعويضه أو االكتفاء
باإلعالم التقليدي؛ حيث تعطي مواقع التواصل صوتًا لكافة النساء ،ومتكنه َّن من
التعبري عن مشاكله َّن وقضاياه َّن.
اإلطار اإلجرائي للدراسة:

مجتمع الدراسة :متثَّل مجتمع الدراسة يف طالبات جامعة جازان.
عينة الدراسة :تتمثل عينة الدراسة يف عينة عمدية ،من طالبات جامعة
ِ
املستخدمات ملوقع تويرت قدرها ( )400طالبة من كليات الجامعة ،تشمل
جازان
التخصصات األكادميية العلمية واألدبية .فتم اختيار كليتني من الكليات العلمية
(كلية الصيدلة – كلية العلوم) ،وكليتني من الكليات األدبية (كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية – كلية الرتبية بصبيا).
لخصائصهن
وفقا
ً
جدول رقم (أ) يوضح توزيع الطالبات عينة الدراسة
َّ
التعليمية

املتغري

اهتامم الطالبات باألنشطة التي تقيمها كلية اآلداب

ك

%

التخصص
األكادميي.

الكليات العلمية
الكليات األدبية
املستوى األول الثاين
املستوى السابع والثامن.

200
200
200
200

%50
%50
%50
%50

400

%100

املستوى الدرايس.

املجموع
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يوضح الجدول السابق ،توزيع الطالبات عينة الدراسة ،وفقًا لخصائصه َّن التعليمية.
وفيام يتعلق بالتخصص األكادميي ،جاءت نسبة طالبات الكليات العلمية  ،%50ونسبة
طالبات الكليات األدبية  .%50وفيام يتعلق باملستوى الدرايس ،جاءت نسبة طالبات
املستوى األول الثاين  ،%50ونسبة طالبات املستوى السابع والثامن .%50
أدوات جمع البيانات:

اعتمدت الدراسة عىل تصميم استبانة ،شملت أربعة محاور أساسية:
•املحور األول لقياس واقع استخدام طالبات جامعة جازان لتوتري ،وقضايا
املرأة التي يطرحها.
•املحور الثاىن لقياس تفاعلية الطالبات ،مع ما يطرح عىل توتري من قضايا
املرأة السعودية.
•املحور الثالث تقييم طالبات جامعة جازان لدور تويرت ،يف طرح قضايا
املرأة السعودية.
•املحور الرابع ملعرفة إيجابيات وسلبيات موقع تويرت ،يف طرح قضايا
املرأة السعودية من وجهة نظر الطالبات.
إجراءات صدق وثبات أدوات التحليل:
صدق االستمارة:

تم تصميم االستبيان باالستفادة من الدراسات السابقة ،وتم اتباع إجراءات
التحقق من صدق االستامرة؛ من خالل تحكيم مجموعة من أساتذة اإلعالم،
بجامعة القاهرة وجامعة امللك سعود .وتم استيفاء كافة املالحظات التي أبدوها؛
من أجل أن تكون أسئلة االستبيان أكرث دقة ووضو ًحا ،وتحقيقًا ألهداف الدراسة.
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إجراءات الثبات:

تم قياس ثبات أداة التحليل ،عن طريق إعادة االختبار عىل  %10من عينة
الدراسة؛ أي ( )40مغردة ،ثم حساب ُمعا ِمل الثبات (ألفا) ،وقد بلغت قيمته .0.85
المعالجة اإلحصائية للبيانات:

اعتمد التحليل اإلحصايئ لنتائج الدراسة ،عىل برنامج ،spssوتم استخدام
مجموعة من املعامالت اإلحصائية (التكرارات والنسب املئوية -املتوسط
الحسايب– االنحراف املعياري -اختبار )T.testالختبار العالقة بني الخصائص
التعليمية للطالبات ،واتجاهاته َّن نحو دور تويرت يف طرح قضايا املرأة السعودية.
النتائج:

جدول رقم ( )1يوضح مدى استخدام الطالبات لموقع توتير

مدى االستخدام

ك

%

يومي

172
127
101
400

43
31.8
25.3
100

أسبوعي
شهري
املجموع

يوضح الجدول السابق مدى استخدام الطالبات ملوقع توتري ،وجاء يف املرتبة
األوىل االستخدام اليومي بنسبة  .%43وىف املرتبة الثانية ،االستخدام األسبوعي
بنسبة  .%31.8ويف املرتبة الثالثة واألخرية االستخدام
الشهري بنسبة  .%25.3وتشري النتائج السابقة ،إىل كثافة استخدام الطالبات
عينة الدراسة ملوقع توتري ،وهو ما يتفق مع املؤرشات املحلية والدولية ،التي تؤكد
تزايد استخدام توتري باململكة؛ خاصة بني فئة الشباب.
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جدول رقم ( )2يوضح ما إذا كانت الطالبات مهتمات بمتابعة قضايا المرأة
السعودية التي تطرح على تويتر

ما إذا كانت الطالبات مهتامت مبتابعة قضايا املرأة السعودية التي تطرح عىل تويرت
نعم
ال
املجموع

ك

289
111
400

%

72.3
27.8
100.0

يوضح الجدول السابق ،ما إذا كانت الطالبات مهتامت مبتابعة قضايا املرأة
السعودية ،التي تطرح عىل تويرت .وجاءت «نعم» يف املرتبة األوىل بالنسبة
األكرب  ،%72.3وبفارق كبري عن «ال» ،التي جاءت يف املرتبة الثانية بنسبة .%27.8
وتشري النتائج السابقة ،إىل ارتفاع وعي الطالبات بقضايا املرأة السعودية ،وقد
يرجع ذلك للنقاش املجتمعي ،الذي ساد يف الفرتة األخرية ،وارتبط باإلجراءات
والقوانني التي أصدرتها القيادة ،والتي تن ُّم عن دعم ومساندة لكافة قضايا
املرأة ،والتي متثلت بوضوح يف رؤية  ،2030التي أطلقها سمو ويل العهد ،والتي
تؤكد عىل حقوق املرأة كرشيك يف املجتمع.
جدول رقم ( )3يوضح أكثر الوسائل اإلعالمية التي تعتمد عليها العينة
لمتابعة قضايا المرأة السعودية

الوسيلة اإلعالمية
توتري
التلفزيون
الصحافة
اإلذاعة
الفيسبوك
سناب شات
املجموع

ك
244
75
32
18
16
15
400

%
61
18.8
8
4.5
4
3.8
100
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يوضح الجدول السابق أكرث الوسائل اإلعالمية ،التي تعتمد عليها طالبات
جامعة جازان عينة الدراسة ،ملتابعة قضايا املرأة السعودية .وجاء يف املرتبة
األوىل تويرت بنسبة  ،%61ويف املرتبة الثانية التلفزيون بنسبة  ،%18.8ويف املرتبة
الثالثة الصحافة بنسبة  ،%8ويف املرتبة الرابعة اإلذاعة بنسبة  ،%4.5ويف املرتبة
الخامسة الفيسبوك  ،%4ويف املرتبة السادسة واألخرية سناب شات بنسبة .%3.8
وتشري النتائج السابقة ،إىل استحواذ تويرت عىل النسبة األكرب ،وبفارق كبري عن
الوسائل اإلعالمية األخرى التقليدية والجديدة؛ كأحد أهم الوسائل اإلعالمية
التي تحظى باهتامم العينة ،ملتابعة قضايا املرأة السعودية من خاللها؛ ويرجع
ذلك لتحول تويرت يف السنوات األخرية لساحة ومجال عام ،يطرح ،ويناقش،
ويشهد جدلً بني كافة فئات املجتمع السعودي ،حول قضايا املرأة وغريها من
القضايا.
جدول رقم ( )4يوضح نوع قضايا المرأة السعودية التي تهتم العينة
بمتابعتها على توتير

نوع القضايا

ك

%

االجتامعية

247

61.8

االقتصادية

63

15.8

السياسية

13

3.3

الرتفيهية

56

14

الثقافية

21

5.3

املجموع

400

100

يوضح الجدول السابق نوع قضايا املرأة السعودية ،التي تهتم العينة مبتابعتها
عىل توتري .وجاء يف املرتبة األوىل االجتامعية بنسبة  ،%61.8ويف املرتبة الثانية
االقتصادية بنسبة  ،%15.8ويف املرتبة الثالثة الرتفيهية بنسبة  ،%14ويف املرتبة
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الرابعة الثقافية بنسبة  ،%5.3ويف املرتبة الخامسة واألخرية السياسية بنسبة .%3.3
وتشري النتائج السابقة ،إىل ت ََص ُّد ِر القضايا االجتامعية النسبة األكرب؛ مقارنة
بالقضايا األخرى ،ويتطابق هذا مع طبيعة قضايا املرأة املطروحة بالفعل عىل
تويرت ،التي يغلُب عليها الطابع االجتامعي؛ خاصة تلك املتعلقة بعادات وتقاليد
املجتمع.
جدول رقم ( )5يوضح أكثر قضايا المرأة التي تحرص العينة على متابعتها،
والمشاركة في طرحها ومناقشتها على تويتر
َ

قضايا املرأة

ك

%

العادات والتقاليد

115

28.8

دخول املرأة السعودية ملجاالت جديدة يف سوق العمل

88

22

قيادة السيارة

41

10.3

والية الرجل عىل املرأة

41

10.3

الزواج والطالق

37

9.3

التعليم واالبتعاث

37

9.3

اللباس والزي

32

8

الرياضة ودخول املالعب

9

2.3

املجموع

400

100

يوضح الجدول السابق أكرث قضايا املرأة التي تهم الطالبات عينة الدراسة،
نب يف طرحها ومناقشتها عىل تويرت .جاء يف املرتبة األوىل «العادات
ويرغ َ
والتقاليد» بنسبة  ،%28.8ويف املرتبة الثانية «دخول املرأة السعودية ملجاالت
جديدة يف سوق العمل» بنسبة  ،%22ويف املرتبة الثالثة «قيادة السيارة» و»والية
الرجل عىل املرأة» بنسبة  ،%10.3ويف املرتبة الرابعة «الزواج والطالق» و»التعليم
واالبتعاث» بنسبة  ،%9.3ويف املرتبة الخامسة «اللباس والزي» بنسبة  ،%8ويف
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املرتبة السادسة واألخرية «الرياضة ودخول املالعب» بنسبة  .%2.3وتكشف النتائج
السابقة ،عن تقدم القضايا املتعلقة بالعادات والتقاليد ،وت َرا ُجع القضايا التي
ُحسمت لصالح املرأة بالفعل ،فلم ت َ ُعد محل جدل كبري مثل (قيادة السيارة ودخول
املالعب) .كام تكشف عن وعي العينة بطبيعة اللحظة االنتقالية التي تعيشها
تحص املرأة
اململكة ،وتتطلب إعادة النظر يف بعض العادات والتقاليد ،التي قد ُ
السعودية يف دورها التقليدي؛ فاللحظة الحالية مدعومة برؤية مستنرية تتبناها
القيادة ،شهدت حزمة قرارات وتدابري داعمة لها ،وفق رؤية اململكة الحكيمة
 ،2030والتي ترسم للمرأة مسا ًرا يتخطى دورها التقليدي ،إىل دورها كرشيك
يف التنمية.
جدول رقم ( )6يوضح شكل المادة التي تفضلها الطالبات لمتابعة قضايا
المرأة السعودية المطروحة على تويتر

شكل املادة

ك

%

نص فقط

111

27.8

نص وصورة

151

37.8

نص وفيديو

116

29

كوميكس (مواد ساخرة)

22

5.5

املجموع

400

100

يوضح الجدول السابق شكل املادة ،التي تفضلها الطالبات عينة الدراسة،
ملتابعة قضايا املرأة السعودية املطروحة عىل تويرت .وجاء يف املرتبة األوىل «نص
وصورة» بنسبة  ،%37.8يف املرتبة الثانية «نص وفيديو» بنسبة  ،%29ويف املرتبة
الثالثة «نص فقط» بنسبة  ،%27.8ويف املرتبة الرابعة واألخرية « كوميكس (مواد
ساخرة)» بنسبة  .%5.5وتشري النتائج السابقة ،إىل تفضيل النسبة األكرب من
العينة لوجود صورة أو فيديو برفقة النص ،وقد يرجع ذلك ألن املواد الجرافيكية
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بشكل عام ،تعطي مصداقية أعىل للنص ،كام أنها أكرث جذبًا للجمهور .ومن جهة
أخرى تشري النسبة الضعيفة ،التي جاءت بها املواد الساخرة ،إىل تفضيل العينة
للمعالَجات الجادة ،وعدم االنجذاب للمعالَجات الساخرة.
جدول رقم ( )7يوضح أشكال التفاعلية التي تستخدمها العينة لمتابعة
قضايا المرأة السعودية المطروحة على تويتر

أشكال التفاعلية

ك

%

قراءة املادة املنشورة

191

47.8

املشاركة بتعليق

71

17.8

إعجاب

4

1

إعادة النرش

23

5.8

استخدم كافة األشكال التفاعلية السابقة

111

27.8

املجموع

400

100

يوضح الجدول السابق ،أشكال التفاعلية التي تستخدمها طالبات جامعة
جازان عينة الدراسة ،ملتابعة قضايا املرأة السعودية املطروحة عىل تويرت .وجاء
يف املرتبة األوىل «قراءة املادة املنشورة» بنسبة  ،%47.8ويف املرتبة الثانية
«أستخدم كافة أشكال التفاعلية السابقة» بنسبة  ،%27.8ويف املرتبة الثالثة
«املشاركة بتعليق» بنسبة  ،%17.8ويف املرتبة الرابعة «إعادة النرش» بنسبة ،%5.8
ويف املرتبة الخامسة واألخرية «إعجاب» بنسبة  .%1وتشري النتائج السابقة ،إىل
أن التفاعلية مع ما ينرش من قضايا املرأة السعودية عىل تويرت ،جاءت متوسطة؛
فام يقرب من نصف العينة ،تكتفي باملتابعة والقراءة فقط ،يف حني أن النصف
اآلخر يتفاعل مع ما يُنرش بأشكال مختلفة.
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جدول رقم ( )8يوضح أسباب متابعة العينة لقضايا المرأة السعودية
المطروحة على تويتر

ك
149
94
83
74
400

أسباب متابعة قضايا املرأة
لتكوين معارف ومعلومات والتعرف عىل اآلراء املطروحة
للمشاركة بالرأي
للتسلية
ألن ما يُطرح قد يؤثر عىل سياسات السلطة تجاه هذه القضايا
املجموع

%
37.3
23.5
20.8
18.5
100

يوضح الجدول السابق ،أسباب متابعة طالبات جامعة جازان عينة الدراسة،
لقضايا املرأة السعودية املطروحة عىل تويرت ،وجاء ويف املرتبة األوىل «لتكوين
معارف ومعلومات والتعرف عىل اآلراء املطروحة» بنسبة  ،%37.3وهو ما يشري
إىل أن الطالبات لديه َّن رغبة يف متابعة قضابا املرأة ،لتكوين وع ًيا جا ًدا بها،
ويف املرتبة الثانية «للمشاركة بالرأي» بنسبة  ،%23.5ويف املرتبة الثالثة «للتسلية»
 ،%20.8ويف املرتبة الرابعة «ألن ما يُطرح قد يؤثر عىل سياسات السلطة تجاه
هذه القضايا» بنسبة  .%18.5وتشري النتائج السابقة إىل تنوع أسباب املتابعة لدى
الطالبات ،والتي جاءت بنسب متقاربة.
جدول رقم ( )9يوضح مدى ثقة الطالبات فيما ُيطرح من أخبار وآراء عن
قضايا المرأة السعودية على تويتر
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مدى الثقة

ك

%

الثقة تكون وفقًا للمصدر ونوع اآلراء املطروحة

281

70.3

ال أثق فيه

73

18.3

أثق فيه

46

11.5

املجموع

400

100
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يوضح الجدول السابق ،مدى ثقة طالبات جامعة جازان عينة الدراسة ،فيام
يُطرح من أخبار وآراء عن قضايا املرأة السعودية عىل تويرت .وجاء يف املرتبة
األوىل «الثقة تكون وفقًا للمصدر ونوع اآلراء املطروحة» بنسبة %70.3؛ ويف
املرتبة الثانية «ال أثق فيه» بنسبة  ،%18.3ويف املرتبة الثالثة واألخرية «أثق فيه»
بنسبة  .%11.5وتشري النتائج السابقة ،إىل متتع عينة الدراسة بوعي كبري ،وقدرة
عىل التفكري وإعامل العقل ،يجعل ثقته َّن فيام يتعرض َن له عىل موقع تويرت،
ثقة انتقائية ،تتوقف عىل طبيعة املصدر؛ وهو ما يُعد حامية له َّن من الشائعات
واألفكار املتطرفة ،والخارجة عن القيم واألخالقيات؛ حيث جاءت( :الثقة تكون
وفقًا للمصدر ونوع اآلراء املطروحة) بالنسبة األكرب ،وبفارق كبري عن االختيارات
األخرى ،من ثقة مطلقة أو انعدام ثقة ،والتي جاءت منخفضة لكل منهام.
جدول رقم ( )10يوضح الدور الذي يقوم به توتير في طرح قضايا المرأة
السعودية من وجهة نظر الطالبات

دور تويرت

ك

%

يطرح القضايا ويعكس كافة وجهات النظر يف املجتمع.

198

49.5

يُق ﱢدم آراء متطرفة ال متث ﱢــل املرأة السعودية.

83

20.8

يُطرح من خالله رؤى وسياسات بديلة لتطوير أوضاع املرأة.

69

17.3

يُق َّدم من خالله نقد بناء لقضايا املرأة

50

12.5

املجموع

400

100

يوضح الجدول السابق الدور الذي يقوم به توتري ،يف طرح قضايا املرأة
السعودية ،من وجهة نظر طالبات جامعة جازان عينة الدراسة .وجاء يف املرتبة
األوىل« :يطرح القضايا ويعكس كافة وجهات النظر يف املجتمع» بنسبة ،%49.5
ويف املرتبة الثانية «يُق ﱢدم آراء متطرفة ال متث ﱢـل املرأة السعودية» بنسبة ،%20.8
ويف املرتبة الثالثة «يُطرح من خالله رؤى وسياسات بديلة لتطوير أوضاع املرأة»
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بنسبة  ،%17.3ويف املرتبة الرابعة واألخرية« ،يُق َّدم من خالله نقد بناء لقضايا
املرأة» بنسبة  .%12.5وتشري النتائج السابقة ،إىل أ َّن الخيارات اإليجابية عن دور
موقع تويرت يف طرح قضايا املرأة ،استحوذت عىل النسب األكرب؛ فام يق ُرب من
نصف العينة ،ترى أن موقع تويرت ميثل املجتمع السعودي .وجاء الجانب السلبي؛
املتمثل يف أ َّن تويرت يقدم آراء متطرفة بنسبة منخفضة.
جدول رقم ( )11يوضح أهمية ما ُيطرح على تويتر من قضايا المرأة
السعودية من وجهة نظر الطالبات

األهمية

ك

%

مهم

178

44.5

مهم ج ًدا

142

35.5

غري مهم

80

20

املجموع

400

100

يوضح الجدول السابق ،أهمية ما يُطرح عىل تويرت من قضايا املرأة السعودية،
من وجهة نظر الطالبات عينة الدراسة ،وجاء يف املرتبة األوىل «مهم» بنسبة
 ،%44.5ويف املرتبة الثانية «مهم ج ًدا « بنسبة  ،%35.5ويف املرتبة الثالثة واألخرية
«غري مهم» بنسبة  .%20وتشري النتائج السابقة ،إىل أ َّن ما يُطرح عىل تويرت من
قضايا املرأة السعودية ،يُ ْحظ ََى بأهمية من وجهة نظر غالبية العينة  ،%80ما
بني مهم ومهم ج ًدا .وتتوافق هذه النتائج مع الوضع القائم؛ حيث أصبح موقع
توتري األداة اإلعالمية األوىل ،واألكرث أهمية لطرح قضايا املرأة السعودية؛ ليس
أيضا .فام يُطرح من قضايا املرأة السعودية
فقط داخل اململكة ،وإمنا خارجها ً
عىل موقع تويرت ،والوسوم ( )hashtag#التي تُدشَّ ن من خالله ،محل اهتامم
وسائل اإلعالم اإلقليمية والدولية.
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جدول رقم ( )12يوضح تقييم الطالبات لما يطرحه تويتر فيما يتعلق
بقضايا المرأة السعودية

تقييم الطالبات

ك

%

أمر أسايس ألنه يعرب عن آراء واحتياجات النساء السعوديات.

261

65.3

يتكامل مع ما تقدمه وسائل اإلعالم األخرى.

82

20.5

ال تعرب عن الواقع وتعكس وجهات نظر أصحابها.

57

14.3

400

100

املجموع

يوضح الجدول السابق ،تقييم طالبات جامعة جازان عينة الدراسة ،ملا يطرحه
تويرت فيام يتعلق بقضايا املرأة السعودية .جاء يف املرتبة األوىل»،أمر أسايس
ألنه يعرب عن آراء واحتياجات النساء السعوديات» بنسبة  ،%65.3ويف املرتبة
الثانية« ،يتكامل مع ما تقدمه وسائل اإلعالم األخرى» بنسبة  ،%20.5ويف املرتبة
الثالثة« ،ال تعرب عن الواقع وتعكس وجهات نظر أصحابها» بنسبة .%14.3
وتشري النتائج السابقة ،إىل أ َّن غالبية عينة الدراسة ،ترى يف موقع تويرت أداة
إعالمية ،قادرة عىل التعبري عن قضاياه َّن ومطالبه َّن وشكاويه َّن؛ ويرجع ذلك
إىل تحول تويرت إىل َم ْنفَذ طُ ِر َحت من خالله مختلف قضايا املرأة السعودية.
جدول رقم ( )13يوضح اتجاهات الطالبات نحو ما ُيطرح من قضايا المرأة
السعودية على تويتر

اتجاهات الطالبات

ك

%

إيجايب

237

59.3

محايد

131

32.8

سلبي

32

8

املجموع

400

100
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يوضح الجدول السابق اتجاهات الطالبات ،نحو ما يطرح من قضايا املرأة
السعودية عىل تويرت .جاء يف املرتبة األوىل« ،إيجاىب» بنسبة  ،%59.3ويف املرتبة
الثانية« ،محايد» بنسبة  ،%32.8ويف املرتبة الثالثة «سلببي» بنسبة  .%8وتكشف النتائج
السابقة ،عن سيادة الرؤية اإليجابية ،ملا يُطرح من قضايا املرأة السعودية عىل موقع
توتري؛ وقد يرجع ذلك إىل تحقيق أول مطالب املرأة السعودية ،وهو قيادة السيارة،
حيث اعترب البعض أ َّن تويرت كان املنفذ الوحيد للمطالبة به؛ لذا قد ترى الغالبية يف
تويرت ،أداة ميكن من خاللها الحصول عىل املزيد من املطالب املتعلقة بــــ (فرص
فضل عن كونه وسيلة متكـﱢـن من طرح
العمل ،واالبتعاث ،وشغل املناصب القيادية؛ ً
القضايا املسكوت عنها ،وتعي فرصة وصوت ملن ال صوت له.
جدول رقم ( )14يوضح ما إذا كان ما ُيطرح من قضايا المرأة السعودية
في توتير هو محل اهتمام من ِقبل القيادة

ما إذا كان ما يُطرح من قضايا املرأة السعودية يف توتري هو
محل اهتامم من قبل القيادة
نعم

ك

%

129

32.3

ال

67

16.8

إىل حد ما

204

51

املجموع

400

100

يوضح الجدول السابق ،ما إذا كان ما يُطرح من قضايا املرأة السعودية يف
توتري ،هو محل اهتامم من ِقبل القيادة ،من وجهة نظر الطالبات عينة الدراسة.
وجاء يف املرتبة األوىل «إىل حد ما» بنسبة  ،%51ويف املرتبة الثانية «نعم» بنسبة
 ،%32.3ويف املرتبة الثالثة «ال» بنسبة  .%16.8وتشري النتائج السابقة إىل أ َّن أكرث من
ريا؛ ورمبا يرجع
نصف العينة ،ترى أن تأثري ما يُطرح عىل تويرت عىل القيادة ليس كب ً
ذلك إىل أ َّن القيادة نفسها مل ت ُعلن عن هذا الشأن بوضوح ،كام أنه ووفقًا للواقع،
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ال ميكن أن يُعد موقع توتري محركًا أساس ًيا للقرارات السيادية؛ وإمنا يتم العمل وفق
خطط مدروسة ورؤى محكمة ،وتَأخذ يف االعتبار الرأي العام االفرتايض.
جدول رقم ( )15يوضح االتجاهات المعرفية نحو دور تويتر في طرح
قضايا المرأة السعودية

االتجاهات املعرفية
تويرت يقدم صورة إيجابية للمرأة
السعودية
يعطي تويرت فرصة ألصوات
النساء الاليت ال يجدن فرصة يف
اإلعالم التقليدي.
موقع تويرت استطاع إبراز قضايا
املرأة السعودية املسكوت عنها
بنجاح
ما طرح عىل موقع توتري كان
من أسباب املوافقة عىل قيادة
املرأة للسيارة
املتوسط العام لالتجاه ككل

أوافق

محايد

ال أوافق

متوسط االنحراف
حساىب املعيارى

الرتبة

136

212

52

2.21

0.65

3

284

92

24

2.65

0.58

1

228

140

32

2.49

0.64

2

144

172

84

2.15

0.73

4

2.37

يوضح الجدول السابق اتجاهات الطالبات املعرفية ،نحو دور تويرت يف طرح
قضايا املرأة السعودية .وجاء يف املرتبة األوىل« ،يعطي تويرت فرصة ألصوات
النساء ،الاليت ال يجد َن فرصة يف اإلعالم التقليدي» مبتوسط حسايب  ،2.65ويف
املرتبة الثانية« ،موقع تويرت استطاع إبراز قضايا املرأة السعودية املسكوت عنها
بنجاح» مبتوسط حساىب ،2.49ويف املرتبة الثالثة« ،تويرت يقدم صورة إيجابية
للمرأة السعودية» مبتوسط حسايب  ،2.21ويف املرتبة الرابعة واألخرية «ما طُرِح
عىل موقع تويرت ،كان من أسباب املوافقة عىل قيادة املرأة للسيارة» مبتوسط
حسايب  .2.15وتشري النتائج السابقة إىل أ َّن االتجاه األعىل للعينة ،كان نحو
163

السجل العلمي والبحوث المحكمة 1

قضية إتاحة تويرت الفرصة أمام جميع النساء ،للتعبري عن قضاياه َّن؛ وهو السمة
األساسية التي تُ ِّيز موقع التواصل االجتامعي تويرت عن اإلعالم التقليدي.
جدول رقم ( )16يوضح االتجاهات الوجدانية نحو دور تويتر في طرح
قضايا المرأة السعودية

االتجاهات الوجدانية
أعتقد أن تويرت ميكن أن يلعب
دو ًرا إلصدار مزيدً ا من القوانني
لصالح املرأة.
أعتقد أن ما يُطرح عىل تويرت يؤثر
يف تغيري بعض العادات والتقاليد
التي تخص املرأة.
أشعر أن تويرت ممثل ج ِّيد لصوت
النساء السعوديات.
أعتقد أن هناك حاجة ملزيد من
الضوابط ،فيام يطرح من قضايا
املرأة عىل تويرت.
املتوسط العام لالتجاه ككل.

ال
أوافق محايد
أوافق

116 232

متوسط االنحراف
حسايب املعياري

الرتبة

52

2.45

0.71

3

116 160 124

2.02

0.77

4

148 216

36

2.45

0.65

2

96

44

2.54

0.68

1

260

2.36

يوضح الجدول السابق اتجاهات الطالبات الوجدانية ،نحو دور تويرت يف
طرح قضايا املرأة السعودية .وجاء يف املرتبة األوىل« :أعتقد أن هناك حاجة
ملزيد من الضوابط فيام يُطرح من قضايا املرأة عىل تويرت» مبتوسط حسايب
 ،2.54وجاء يف املرتبة الثانية« ،أشعر أن تويرت ممثل ج ِّيد لصوت النساء
السعوديات» مبتوسط حسايب  ،2.45ويف املرتبة الثالثة« ،أعتقد أن تويرت ميكن
أن يلعب دو ًرا إلصدار مزي ًدا من القوانني لصالح املرأة» مبتوسط حسايب ،2.45
ويف املرتبة الرابعة «أعتقد أن ما يُطرح عىل تويرت يؤثر يف تغيري بعض العادات
والتقاليد التي تخص املرأة» مبتوسط حسايب  .2.02وتشري النتائج السابقة ،إىل
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أن أكرث االتجاهات الوجدانية تأيي ًدا من ِقبل العينة ،هو «وضع ضوابط»؛ وهو
ما يكشف عن وعي العينة بوجود بعض اآلراء والقضايا ،التي قد تأيت خارج
السياق ،وتخالف طبيعة املجتمع وقَ َّيم الدين الحنيف؛ مام يحتاج لفرض ضوابط
عىل قضايا املرأة املطروحة عىل تويرت.
جدول رقم ( )17يوضح االتجاهات السلوكية نحو دور تويتر في طرح
قضايا المرأة السعودية

االتجاهات السلوكية
انتقد بعض قضايا املرأة التي
ت ُطرح عىل تويرت.
أناقش ما يُطرح من قضايا
املرأة عىل تويرت مع األهل
واألصدقاء.
أشارك يف النقاش والجدل
الدائر حول قضايا املرأة عىل
تويرت.
أدعم قضايا املرأة األكرث
أهمية برأيى عىل تويرت.
املتوسط العام لالتجاه ككل.

أوافق

محايد

ال أوافق

متوسط االنحراف
حسايب املعياري

الرتبة

160

160

80

2.20

0.74

2

177

142

81

2.24

0.76

1

144

140

116

2.07

0.80

4

160

152

88

2.18

0.76

3

2.17

يوضح الجدول السابق اتجاهات الطالبات السلوكية ،نحو دور تويرت يف طرح
قضايا املرأة السعودية .وجاء يف املرتبة األوىل « ،أناقش ما يُطرح من قضايا
املرأة عىل تويرت مع األهل واألصدقاء» مبتوسط  ،2.24ويف املرتبة الثانية« ،انتقد
بعض قضايا املرأة التي تُطْ َر ُح عىل تويرت» مبتوسط حساىب  ،2.20ويف املرتبة
الثالثة «أدعم قضايا املرأة األكرث أهمية برأيي عىل تويرت» مبتوسط  ،2.18ويف
املرتبة الرابعة« ،أشارك دامئًا يف النقاش والجدل الدائر حول قضايا املرأة عىل
تويرت» مبتوسط .2.07
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جدول رقم ( )18يوضح إيجابيات توتير في طرح قضايا المرأة السعودية
من وجهة نظر الطالبات

إيجابيات توتري

ك

%

يتيح الفرصة لكافة النساء لإلدالء بآراءهن وال يقترص عىل النخبة

164

41

طرح القضايا املسكوت عنها يف وسائل اإلعالم التقليدي

150

37.5

عدم وجود رقابة.

86

21.5

املجموع

400

100

يوضح الجدول السابق ،إيجابيات تويرت يف طرح قضايا املرأة السعودية ،من
وجهة نظر الطالبات عينة الدراسة .وجاء يف املرتبة األوىل« ،يتيح الفرصة لكافة
النساء لإلدالء بآراءهن ،وال يقترص عىل النخبة» بنبة  ،%41ويف املرتبة الثانية،
«طرح القضايا املسكوت عنها يف وسائل اإلعالم التقليدي» بنسبة  ،%37.5ويف
املرتبة الثالثة« ،عدم وجود رقابة» بنسبة  .%21.5وتشري النتائج السابقة ،إىل أ َّن
أكرث إيجابيات موقع تويرت أهمية من وجهة نظر العينة؛ كونه يسمح للجميع
ربا لكافة
باملشاركة ،وهو ما ال توفره أية وسيلة تقليدية أخرى؛ حيث يعترب من ً
فضل عن إمكانية إخفاء الهوية؛
اآلراء دون خوف ،وساحة للجدل والنقاش؛ ً
لتجنب الصدام مع املجتمع.
جدول رقم ( )19يوضح سلبيات تويتر في طرح قضايا المرأة السعودية
من وجهة نظر الطالبات

166

سلبيات توتري

ك

%

يعطي الفرصة لبعض اآلراء املتطرفة.

146

36.5

قد تُطرح قضايا ال متثل أغلبية النساء السعوديات.

191

47.8

إمكانية استخدام أسلوب وألفاظ غري الئقة يف الطرح.

63

15.8

املجموع

400

100
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يوضح الجدول السابق سلبيات موقع تويرت ،يف طرح قضايا املرأة السعودية من
وجهة نظر الطالبات عينة الدراسة ،وجاء يف املرتبة األوىل« ،قد ت ُطرح قضايا ال
متثل أغلبية النساء السعوديات» بنسبة  ،%47.8ويف املرتبة الثانية« ،يعطي الفرصة
لبعض اآلراء املتطرفة» بنسبة  ،%36.5ويف املرتبة الثالثة« ،إمكانية استخدام
أسلوب وألفاظ غري الئقة يف الطرح» بنسبة  .%15.8وتشري النتائج السابقة ،إىل
أ َّن ما يق ُرب من نصف العينة ،ترى أ َّن أهم سلبيات تويرت ،هي طرح قضايا ال
تتفق وال متثل غالبية النساء السعوديات؛ فقد تأيت بعض القضايا خارج العادات
والتقاليد ،وغري متفقة مع تعاليم الدين اإلسالمي ،وال متثل االحتياجات الحقيقية
للمرأة السعودية ،وهو أمر وارد يف وسيلة إعالمية ال تتمتع بأي شكل من أشكال
الرقابة؛ وهنا تربز أهمية نرش الوعي بني الجمهور مبثل هذه القضايا.
الـمثلى من
جدول رقم ( )20يوضح مقترحات العينة لتحقيق االستفادة ُ
موقع تويتر في طرح قضايا المرأة السعودية

املقرتحات

ك

%

مزيد من اهتامم اإلعالم التقليدي مبا يُطرح

160

40

مزيد من اهتامم السلطة

150

37.5

مشاركة من النخب الثقافية

90

22.5

املجموع

400

100

يوضح الجدول السابق مقرتحات العينة ،لتحقيق االستفادة الـ ُمثىل من موقع
تويرت ،يف طرح قضايا املرأة السعودية .وجاء يف املرتبة األوىل« ،مزيد من
اهتامم اإلعالم التقليدي مبا يُطرح» بنسبة  ،%40ويف املرتبة الثانية« ،مزيد من
اهتامم السلطة» بنسبة  ،%37.5ويف املرتبة الثالثة« ،مشاركة من النخب الثقافية»
بنسبة  ،%22.5وتشري النتائج السابقة إىل أ َّن النسبة األكرب من العينة تريد مزيدا ً
من االهتامم من اإلعالم التقليدي ،من صحافة ،وإذاعة ،وتلفزيون ،مبا يُطرح
من قضايا املرأة عىل موقع تويرت ،وقد يرجع ذلك لرغبته َّن يف إتاحة مساحة
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إعالمية أكرب ،والوصول إىل جمهور أكرب؛ إذ ال يزال اإلعالم التقليدي يحتفظ
بقوة تأثريه ،واجتذابه لرشائح واسعة من الجمهور؛ وهو ما يعطي مزي ًدا من
الدعم لقضايا املرأة السعودية.
تحليل فروض الدراسة:

اعتمد تحليل فروض الدراسة عىل استخدام اختبار ( ،)T.TESTوتوصلت
لآليت:
أثبتت النتائج عدم صحة الفرض األول؛ فال توجد عالقة دالة إحصائ ًيا ،بني
التخصص الدرايس للعينة ،واالهتامم مبتابعة قضايا املرأة املطروحة عىل تويرت؛
فاالرتباط غري معنوى عند  ،0.643وهي أكرب من مستوى الداللة  ،0.05 =aوهو ما
يعني عدم وجود عالقة دالة إحصائ ًيا ،بني تخصص طالبات جامعة جازان عينة
الدراسة (علمي وأديب) ،واالهتامم مبتابعة قضايا املرأة املطروحة عىل تويرت؛ أي
أنه ال توجود فروق بني إجابات الطالبات وفقًا لتخصصاته َّن األكادميية.
أثبتت النتائج صحة الفرض الثاين ،بوجود عالقة دالة إحصائ ًيا ،بني املستوى
الدرايس لطالبات جامعة جازان عينة الدراسة ،واالهتامم مبتابعة قضايا املرأة
املطروحة عىل تويرت؛ فاالرتباط معنوي عند  ،0.007وهي أقل من مستوى الداللة
 0.05 =aلصالح املستويات األعىل (السابع والثامن) ،وميكن تفسري ذلك ،يف ضوء
أنه بتقدم املستوى الدرايس للطالبات؛ يزداد وعيه َّن ،كام يتعرض َن ويشارك َن يف
املحارضات والندوات الفكرية ،داخل الجامعة وخارجها.
ملخص النتائج:

يتضح من استعراض نتائج الدراسة ،اهتامم غالبية طالبات جامعة جازان
عينة الدراسة ،مبتابعة قضايا املرأة السعودية املطروحة عىل موقع تويرت ،ووجود
اتجاه إيجايب لديه َّن نحو هذه القضايا .كام أكدت النسبة األكرب من العينة،
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أهمية موقع تويرت ودوره اإليجايب يف طرح قضايا املرأة السعودية؛ كأداة أساسية
للتعبري عن آراء واحتياجات النساء السعوديات ،كام أن العينة عىل وعي ،برضورة
الحذر من وجود بعض اآلراء واألفكار املتطرفة ،والتي قد ال تتفق مع طبيعة
املجتمع وتعاليم الدين اإلسالمي ،وجاءت أهم النتائج كالتايل:
•جاء تويرت يف مقدمة الوسائل اإلعالمية ،التي تعتمد عليها طالبات جامعة
جازان عينة الدراسة؛ ملتابعة قضايا املرأة السعودية بنسبة  ،%61وهو ما
يعكس واقع أن موقع توتري ،أصبح الساحة األكرث أهمية لطرح قضايا
املرأة السعودية ،كام يتفق مع اإلحصائيات املحلية والعاملية ،التي تشري
إىل تصدر تويرت قامئة استخدام مواقع التواصل االجتاعي يف اململكة.
• َمثَّلَت القضايا االجتامعية أكرث قضايا املرأة السعودية ،التي تهتم العينة
مبتابعتها عىل توتري بنسبة  ،%61.8وهو ما يتفق مع نتائج دراستي (عيل،
 )2018و (اللبابيبي) 2016 ،؛ حيث تكتسب القضايا االجتامعية أهمية
خاصة؛ يف ظل أنها تحكم التفاصيل اليومية للمرأة ومسار حياتها.
•احتلت «العادات والتقاليد» املرتبة األوىل لقضايا املرأة ،التي تهم
نب يف طرحها ومناقشتها عىل تويرت بنسبة
الطالبات عينة الدراسة ،ويرغ َ
 ،%28.8وهو ما ميكن تفسريه ،يف ضوء أن بعض العادات والتقاليد قد
تحتاج لرؤية جديدة ،تتفق مع رؤية  2030لوضع املرأة كرشيك يف التنمية.
•فيام يتعلق بثقة العينة ،فيام يُطرح من أخبار وآراء عن قضايا املرأة
السعودية عىل تويرت ،جاء يف املرتبة األوىل «الثقة تكون وفقًا للمصدر
ونوع اآلراء املطروحة» بنسبة  ،%70.3وهو ما يشري بوضوح إىل وعي
العينة ،يف تعاملها مع موقع تويرت والقضايا املطروحة عليه.
•جاء امل ُ َك ِّو ُن املعريف ،يف مقدمة مكونات اتجاهات الطالبات عينة الدراسة،
نحو دور تويرت يف طرح قضايا املرأة السعودية مبتوسط حسايب ،2.37
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والذي جاء يف مقدمته «يعطي تويرت فرصة ألصوات النساء الاليت ال
يجدن فرصة يف اإلعالم التقليدي» ،وتجسد هذه النتيجة امليزة الفريدة
ملوقع تويرت؛ مقارنة بوسائل اإلعالم التقليدية ،والتي جعلته الساحة األهم
لطرح ومناقشة قضايا املرأة السعودية.
•جاء يف مقدمة إيجابيات توتري ،يف طرح قضايا املرأة السعودية ،من
وجهة نظر الطالبات عينة الدراسة «يتيح الفرصة لكافة النساء لإلدالء
بآراءهن وال يقترص عىل النخبة» بنسبة .%41

التوصيات:

•إجراء مزيد من األبحاث امليدانية والتحليلية ،عىل دور مواقع التواصل
االجتامعي يف دعم قضايا املرأة وتأثريها عىل املجتمع السعودي.
•رضورة نرش الوعي بني طالبات الجامعة بقضايا املرأة السعودية ،التي
تُسهم يف تطوير مشاركتها يف املجتمع.
•إعطاء مزيد من االهتامم من ِقبل اإلعالم التقليدي ،ملا يُنرش عىل تويرت
وغريه من مواقع التواصل االجتامعي ،فيام يتعلق بقضايا املرأة السعودية،
لفتح املنافذ اإلعالمية املمكنة كافة؛ لطرح ومناقشة تلك القضايا ،ومشاركة
كافة فئات ورشائح املجتمع.
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تمكين المرأة لشغل الوظائف القيادية بالجامعات السعودية
في ضوء رؤية  :2030تصور مقترح

ملخص البحث:

هدف البحث الحايل ،إىل التعرف عىل معوقات متكني املرأة السعودية،
من تويل املناصب القيادية بالجامعات ،ومتطلبات متكينها ،ووضع تصور مقرتح
متكامل األبعاد ،يقدم عدة آليات لتمكني املرأة السعودية ،من شغل الوظائف
القيادية بالجامعات ،وتنمية وتطوير معارفها ومهاراتها؛ مبا يدعم متكينها يف
هذا املجال .استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل ،من خالل عرض
األدبيات والدراسات يف مجال الدراسة ،وتطبيق استبانة ،عىل عضوات هيئة
التدريس بالجامعات السعودية؛ لتحقيق أهدافها .وأشارت النتائج إىل أن درجة
وجود معوقات متكني املرأة للوظائف القيادية ،كبرية ج ًدا ،وكذلك درجة أهمية
متطلبات متكينها من تلك الوظائف.
الكلمات المفتاحية:

متكني املرأة -الوظائف القيادية -الجامعات السعودية-رؤية .2030
مقدمة:

تأيت رؤية  2030بالعديد من األهداف الطموحة ،التي من شأنها تحقيق تنمية
وتطوير ،معارف ومهارات املرأة باململكة العربية السعودية ،ومتكينها من املساهمة
يف تحقيق التنمية املستدامة يف وطنها ،والقيام بدور فعال يف تحقيق رؤيته يف
شتى املجاالت ،وفتح آفاق جديدة ،متكنها من شغل وظائف ومناصب جديدة ،مل
تكن متاحة بشكل واسع لها؛ ملا لها من دور حيوي يف املجتمع ،مدعم لدور الرجل
ومكمل له؛ خاصة وأن خريجات الجامعات السعودية ،متثل ما يزيد عن  %50من
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نسبة الخريجني باململكة العربية السعودية؛ وهذا من شأنه أن يؤدي للعديد من
التغريات ،التي تحتاج إليها املرأة لتحقيق هذا التمكني ،والقدرة عىل أن تحذو
خطوات ناجحة يف تلك املجاالت ،باإلضافة إلزالة املعوقات التي كانت تعوقها عن
خوض تلك املجاالت؛ ومن ضمن تلك املجاالت مجال شغل املناصب القيادية.
وتسعى اململكة جاهدة لتطوير جامعاتها ،وتحقيق التميز يف األداء الجامعي؛
ملواكبة التحديات التي فرضتها التغريات العاملية ،واالهتامم باملرأة وإسهاماتها
يف املجتمع السعودي ،وعىل سبيل املثال ،خاضت العديد من املجاالت ،التي
مل تكن متاحة لعمل املرأة ،كعضوية مجلس الشورى ،وتقلد مناصب قيادية يف
التعليم العايل ،حتى وصلت لرئاسة جامعة.
مشكلة الدراسة:

يشري الواقع بالجامعات السعودية ،إىل وجود بعض املظاهر التي تعوق
متكني املرأة السعودية لتويل املناصب ،فقد أشار الرشيدي ( ،)2016ملجموعة
من املتطلبات األكادميية ،املرتبطة بالجوانب الشخصية والتنظيمية واملجتمعية،
وتوصل أبو زيد ( )2009ملجموعة من املعوقات ،والتي تتمثل يف املتطلبات
السياسية ،كتدعيم الترشيعات واملتطلبات الشخصية كتنمية مهارات املرأة،
واملتطلبات الثقافية كتعزيز ثقافة العمل القيادي
للمرأة ،كام أضاف أبو خضري ( ،)2012املتطلبات التقنية ،والتنظيمية،
واملادية؛ بينام ركَّز الغامدي ( ،)2015عىل تلك املتطلبات التي تتعلق باملرأة ذاتها،
واملتمثلة يف مستوى طموحها ،وتطلعها لتقلد املناصب القيادية العليا ،وخوفها
من تلك املسؤولية؛ باعتبار أن املجال جديد عليها .أما دراسة الخالدي (،)2011
فقد تطرقت للمعوقات املرتبطة باملنهج املدريس ،الذي ال يؤدي إيل تنوير املرأة
بالصورة املثىل املتطلبة لدورها الجديد .وأشارت دراسة الكرس ( ،)2015للمعوقات
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قليل ،مقارنة
االجتامعية واألرسية ..كام أن نسبة شغل املرأة لتلك املناصب اليزال ً
بنسبة شغلها بالرجال ،ونصيبها من التنمية والتطوير للمعارف واملهارات ،املتطلبة
لشغل تلك املناصب ،مل يصل للحد الذي يلبي كافة احتياجاتها(مركز بن خلدون
للدراسات اإلمنائية ،)2014،إضافة للحاجة لترشيعات متنحها حقوقها كاملة ،يف
متثيل العنرص النسايئ بكافة املستويات القيادية بنسبة متساوية بالرجل ،حني
تتوافر فيها املهارات والخصائص املناظرة؛ وبناء عىل ذلك ،تتبلور مشكلة الدراسة،
يف حاجة الكوادر النسائية بالجامعات السعودية ملجموعة من املتطلبات؛ لتمكينها
من شغل الوظائف القيادية.
ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس
اآلتي:

كيف ميكن متكني املرأة لشغل الوظائف القيادية بالجامعات السعودية ،يف
ضوء رؤية 2030؟
ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

•ما األسس النظرية لتمكني املرأة من شغل الوظائف القيادية بالجامعات
املعارصة ؟
•ما الواقع النظري لتمكني املرأة من شغل الوظائف القيادية بالجامعات
السعودية ،يف ضوء رؤية 2030؟
•ما الوضع الراهن لتمكني املرأة من شغل الوظائف القيادية بالجامعات
السعودية -من وجهة نظر أفراد العينة؟
•ما التصور املقرتح لتمكني املرأة السعودية من شغل الوظائف القيادية
بالجامعات ،للمساهمة يف تحقيق التنمية املستدامة يف ضوء رؤية 2030؟
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أهداف الدراسة:

•التعرف عىل األسس النظرية لتمكني املرأة ،من شغل الوظائف القيادية
بالجامعات املعارصة.
•التعرف عىل الواقع النظري ،لتمكني املرأة السعودية من شغل الوظائف
القيادية بالجامعات ،يف ضوء رؤية 2030؟
• التعرف عىل الوضع الراهن لتمكني املرأة ،من شغل الوظائف القيادية
بالجامعات السعودية -من وجهة نظر أفراد العينة؟
• الوصول إىل تصور مقرتح ،لتمكني املرأة السعودية من شغل الوظائف
القيادية بالجامعات ،للمساهمة يف تحقيق التنمية املستدامة يف ضوء
رؤية .2030
أهمية الدراسة:

تستمد أهمية الدراسة مام ييل:
1 .1أهمية دور املرأة يف التنمية ،مبا متثله من نسبة عالية من املوارد البرشية
الهامة ،وأهمية دورها يف تقلد مناصب قيادية بالجامعات.
2 .2أنها تتواكب مع وجود فصل بني الجنسني يف الجامعات السعودية ،ووجود
إدارات ووحدات منفصلة للنساء والطالبات ،يف العديد من الكيانات
التنظيمية بالجامعة.
3 .3أنها تأيت تزام ًنا مع صدور قرار تويل القيادات النسائية ،منصب وكيلة
جامعة لشؤون الطالبات؛ تلبية ملتطلبات تحقيق رؤية .2030
4 .4أنها قد تساعد القيادات العليا باململكة العربية السعودية ،عىل وضع
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الترشيعات الالزمة لتمكني املرأة من تويل مناصب قيادية بالجامعات،
وتهيئة املجتمع الجامعي لذلك.
5 .5أنها قد تسهم يف تقديم آليات ،لتنمية مهارات القيادة لدى النساء عامة،
أو عىل مستوى الجامعات السعودية.
حدود الدراسة:

متثل حدود الدراسة فيام ييل:
 -1الحدود الموضوعية :تتناول الدراسة متكني املرأة من حيث:
1 .1تحمل املسئولية وتفويض السلطة.
 2 .2املشاركة يف صنع القرارات.
3 .3امتالك املعلومات وحرية الترصف.
الحدود البشرية والمكانية :سوف تطبق أداة الدراسة عىل عينة ممثلة
ألعضاء هيئة التدريس ،ومن يف حكمهم السعوديني؛ تبعاً للتوزيع الجغرايف
للجامعات مبناطق اململكة العربية السعودية (شامل – جنوب -وسط-رشق -غرب).
مصطلحات الدراسة:

تم تناول املفاهيم املرتبطة بالدراسة بالتفصيل يف املبحث األول لهذه الدراسة،
واكتفت الباحثة بعرض التعريفات اإلجرائية يف هذا املوضع عىل النحو التايل:
تمكين المرأة:

يقصد به يف هذه الدراسة« :دعم املرأة السعودية تنظيم ًيا ،ومعرف ًيا ،ومهاريًا،
وترشيعيًا ،وثقافيًا؛ مبا ميكنها من تقلد الوظائف القيادية بالجامعات».
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الوظائف القيادية :

ويقصد بالوظائف القيادية يف هذه الدراسة ،الوظائف القيادية األكادميية،
وتشمل( :رئيس قسم -ووكيلة كلية -وعميدة كلية -ووكيلة عامدة – ومستشارة
عامدة -ومرشفة وحدة-وكيلة جامعة) ،والوظائف القيادية اإلدارية وتشمل( :رئيس
قسم -ومدير إدارة -ومدير وحدة).
الدراسات السابقة :تم تناول الدراسات السابقة عىل النحو التايل:
1 .1دراسة (الرشيدي :)2016 ،هدفت الدراسة إىل التعرف عىل املتطلبات
األكادميية ،املصاحبة للتمكني النسايئ للوظائف القيادية يف جامعة
حائل ،وتوصلت إىل أن درجة املتطلبات األكادميية لدى الهيئة التدريسية
النسائية كبرية ج ًدا ،وتتمثل يف متطلبات شخصية ،وإدارية ،وتنظيمية،
ومجتمعية.
2 .2دراسة (الغامدي ،)2015 ،هدفت الدراسة للتعرف عىل معوقات وصول
املرأة السعودية ،إىل املناصب القيادية يف القطاع العام .وقد أظهرت
النتائج :أن املعوقات الثقافية ليست ذات أهمية ،يف منع وصول املرأة
إىل املناصب القيادية؛ حيث أن غالبية العينة ،يؤكدن عىل أحقيّة املرأة،
وقدرتها عىل شغل املناصب القيادية ،كام أكدت غالبية العينة ،عىل املوقف
الداعم من آباءهن أو أزواجهن ،يف حالة توليهن مناصب قيادية ،وأن
املعوقات الشخصية ،لها األثر األكرب يف تعطيل وصول املرأة إىل املناصب
القيادية؛ حيث كشفت نتائج الدراسة عن محدودية طموح املرأة ،وضعف
رغبتها يف الوصول إىل املناصب القيادية ،رغم قدرتها عىل التوفيق بني
األعباء األرسية وأعباء منصبها الحايل ،ورغم حرصها عىل التدريب
وتطوير الذات.
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3 .3دراسة الكرس ( :)2015هدفت الدراسة التوصل إىل وضع تصور مقرتح،
للتغلب عىل معوقات تويل املرأة للمناصب القيادية العليا ،وأبرزت النتائج
أن أبرز املعوقات التي تواجه املرأة السعودية ،هي املعوقات اإلدارية ،ثم
الشخصية ،ثم االجتامعية ،تليها األرسية يف املرتبة األخرية.
4 .4دراسة (مركز ابن خلدون للدراسات اإلمنائية )2014،هدفت الدراسة
التعرف عىل مدى صالحية املرأة لتقلد املناصب القيادية وأبرزت النتائج
أن معظم أفراد العينة أجمعت عىل صالحية املرأة لتلك املناصب مع
رضورة امتالكها ملجموعة من الصفات أبرزها قوة الشخصية ومهارات
يف اإلدارة والتفاين يف العمل.
5 .5دراسة (أبو خضري :)2012،هدفت الدراسة إىل التوصل ألهم التحديات،
التي تواجه القيادات األكادميية النسائية ،يف مؤسسات التعليم العايل
باململكة العربية السعودية ،والتعرف عىل درجة إسهام الحلقات التطبيقية،
املقدمة من معهد اإلدارة العامة ،يف إكساب القيادات األكادميية املعارف
واملهارات ،التي متكنها من مواجهة تحديات عملهم القيادي ،وتوصلت
ملجموعة من التحديات التنظيمية ،واملادية ،والتقنية ،والثقافية ،وأن معهد
اإلدارة لها دور فعال يف اكسابهم املعارف واملهارات ،الالزمة ألداء دورهم
بفعالية ،ومتكينهم من مواجهة تحديات هذا الدور.
6 .6دراسة ):)Duflo, 2012هدفت الدراسة إىل بحث العالقة بني متكني املرأة
والتطور االقتصادي تم الرتكيز عىل دور املرأة يف تحقيق هذا التطور،
وقد توصلت الدراسة ،إىل أن متكني املرأة سيؤدي إىل تحسني التطور
االقتصادي ،وتحقيق مستويات مرتفعة من الرفاهية ،وخاصة يف مجاالت
فضل عن أهمية تحقيق املوازنة ،بني دور املرأة ودور
الصحة واألغذيةً ،
الرجل ،يف تحقيق التطور االقتصادي.
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7 .7دراسة (الخالدي :)2011،هدفت الدراسة إىل التعرف عىل مدى متكني
املرأة يف املنهاج املدريس ،وقامت بتحليل الكتب املدرسية يف عدة
مقررات ،وتوصلت إىل أن املنهج املدريس ،ال يقوم بتنوير املرأة وزيادة
وعيها مبا لها من حقوق ،وال يساعدها عىل تعرف الظروف املحيطة بها،
وال ميكنها من اكتساب املهارات ،التي تشجعها عىل االختيار .كام توصلت
لضعف الصلة بني املناهج ،واألسس التي تقوم عليها ،خاصة غياب الرؤية
تجاه املرأة ودورها يف املجتمع.
8 .8دراسة (أبو زيد :)2009،هدفت الدراسة ،إىل التعرف عىل متطلبات
دعم املرأة لشغل املناصب القيادية ،وتوصلت ملجموعة من املتطلبات
االجتامعية ،والتي تتمثل يف التقدير االجتامعي ،وتغيري املناهج التعليمية
الخاصة باملرأة ،واملتطلبات السياسية ،كتدعيم الترشيعات واملتطلبات
الشخصية ،كتنمية مهارات املرأة واملتطلبات الثقافية ،كتعزيز ثقافة العمل
القيادي للمرأة.
أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

ساعدت تلك الدراسات الباحثة يف بناء أداه الدراسة؛ من حيث املحاور التي
تتناولها وأبعادها املختلفة ،ووضع التصور املقرتح ،ويف تناولها فئات وعنارص
جديدة للدراسة؛ حيث اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ،يف
تناولها القيادة الجامعية بشقيها األكادميي واإلداري ،وتطبيق أداة الدراسة عىل
إناث وذكور؛ بغية التعرف عىل آراء الرجال حول الجوانب املفقودة ،لتطوير
قدرات املرأة من أجل اقتناعهم بقيادتها ،كام تناولت الدراسة الحالية ،أبعاد
وتفصيل.
ً
شمول
ومتطلبات التمكني بصورة أكرث ً
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منهج الدراسة وعينتها:

اعتمدت الدراسة الحالية عىل املنهج الوصفي؛ لوصف وتحليل الظاهرة محل
البحث ،كام يستعني بأسلوب دلفي كأحد األساليب املستقبلية ،للوصول إىل تصور
مستقبيل مقرتح ،لتمكني املرأة لشغل املناصب بالجامعات السعودية ،للمساهمة
يف تحقيق التنمية املستدامة يف ضوء رؤية .2030
ومتثلت عينة الدراسة امليدانية يف مجموعة من الوظائف القيادية األكادميية
وتشمل( :رئيس قسم -ووكيلة كلية -وعميدة كلية -ووكيلة عامدة– ومستشارة
عامدة -ومرشفة وحدة -ووكيلة جامعة) ،والوظائف القيادية اإلدارية ،وتشمل:
(رئيس قسم -ومدير إدارة -ومدير وحدة).
وعليه تسري الدراسة وفقًا للخطوات التالية:
المبحث األول :تمكين المرأة لشغل الوظائف القيادية
بالجامعات المعاصرةويتضمن:
أوال :تعريف التمكين القيادي:
ً

َع َّرف (كابري )4 2012التمكني بأنه”:زيادة قدرة الناس عىل صنع خيارات
اسرتاتيجية يف حياتهم ،يف مجال كانت فيه هذه القدرة غري متاحة لهم
سابقًا” ،وعرفته األمم املتحدة بأنه »:العمل الجامعي يف الجامعات املقهورة أو
املضطهدة ،لتخطي أو التغلب عىل العقبات ،ومواجهة التمييزات التي تقلل من
اوضاعهم أو تسلبهم حقوقهم» .بينام ع َّرف موىس ( )2008،14متكني املرأة ،بأنه
زيادة قدرة النساء عىل اتخاذ خيارات اسرتاتيجية متعلقة بحياتهن ،يف إطار
معني ،بعدما كانت قدراتهن عىل االختبار منكرة وغائبة فيام سبق» ،وعرفه
فارغيس(،)2011بأنه :عملية تصبح النساء مبوجبها قادرات عىل تنظيم أنفسهن
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لزيادة االعتامد عىل الذات ،وتأكيد حقهن يف اتخاذ خيارات مستقلة ،والسيطرة
عىل املوارد التي تساعد يف القضاء عىل التبعية».
و َع َّرفه عبادة ( )2011،59بأنه :اتجاه يعمل عىل دعم نفوذ املرأة ،وحصولها
عىل حقوقها ،وتنظيم قدراتها عىل فهم وضعها ،وتغري إدراكها لنفسها ،عىل نحو
يجعلها قادرة عىل االختيار لنفسها ،وأن يكون لها صوت مسموع للدفاع عن
مصالحها ،وقدرتها عىل املشاركة يف اتخاذ القرار وإحداث التغيري.
ُع ِّرفَت القيادة من عدة وجهات نظر ،ارتكزت جميعها عىل التفاعل بني
القائد ومرؤسيه ،ف َع َّرفَها كردي ( )45،2004بأنها «سلوك الفرد الذي ميارسه مع
اآلخرين» (درويش )1988،454،بأنها :القدرات واالمكانات االستثنائية املوجودة
يف الشخص القائد ،والتي من خاللها يستطيع توحيد مرؤوسيه ،والتأثري فيهم
لتحقيق هدف معني .كام عرفت من وجهة نظر مختلفة ،اعتربت القائد كفرد
من أفراد الفريق ،يقدم الدعم لفريقه لتحقيق أهدافه وأهدافهم ،بأنها «عملية
التفاعل بني األفراد ،والتي تتكون من سلسلة من النشاطات؛ الهادفة ملساعدة
فريق من األفراد ،نحو تحقيق األهداف التي يرونها مقبولة»(خلف،)71،1986 ،
و ُع ِّرفَت من وجهة نظر يتضمن املوقف الذي يتم فيه التفاعل ،بأنها :عبارة عن
دالة تفاعل مجموعة من املحاور املرتابطة ،والتي تتمثل يف املوقف ومتطلباته،
واملرؤسني وتوقعاتهم ،أو القائد وصفاته (الطويل.)2006 ،
ميكن مام سبق ،تعريف التمكني القيادي بأنه :دعم متعدد الجوانب
واألغراض ،يقدم لفرد تتوافر فيه رشوط وسامت معينة ،تؤهله لتحمل
مسؤوليات ،ومهام ،وأدوار ،مجموعة من األفراد يف مجال معني؛ بحيث ميكنه
هذا الدعم من توجيههم نحو املسار الصحيح؛ لتحقيق أهداف املؤسسة التي
ينتمون إليها ،وأهداف تلك األفراد املتوافقة مع أهداف املؤسسة ،وقيامه بجميع
مهامة ومسؤولياته عىل أكمل صورة.
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وميكن بلورة مجموعة من الخصائص ،التي متثل السامت األساسية للتمكني،
والتي متيزه عن املفاهيم األخرى التي لها عالقة به .وفيام ييل بعض تلك
الخصائص (الرسوجي:)2009 ،258 ،
•أن التمكني ميثل قوة ،وسلطة ،وتأثري يرتبط بالقدرات واإلمكانات.
•أن التمكني حرية وإبداع.
•أن التمكني هدف من أهداف رعاية ومقابلة الحاجات اإلنسانية.
•يتوقف التمكني عىل اإلطار الثقايف ،والقيمي ،ورأس املال االجتامعي يف
املجتمع.
•يرتبط التمكني باملبادرة ،والجودة ،واملسؤولية الكاملة يف األداء.
•يتضمن إقناع الذات واآلخر ،بالقدرة عىل التمكني.
•يُ َع ُّد وسيلة لتحقيق األهداف املجتمعية ،ومؤرشات لعائد التنمية والرعاية
اإلنسانية.
•يعترب وسيلة للعدالة ،ومحاربة الفساد ،وزيادة الثقة والتضامن االجتامعي.
ومام سبق يتبني تعدد خصائص التمكني ،بتعدد األهداف التي يحققها يف
املجال الثقايف ،واملعريف ،والترشيعي ،واملجتمعي؛ كام أن هذه الخصائص تتكامل،
لتحقق األهداف من عدة جوانب ،لكل من للفرد من جانب تلبية احتياجاته،
وتحسني أدائه ،وثقته بقدراته ،واملجتمع من حيث ترسيخ القيم اإلنسانية،
واالجتامعية ،والثقافية ،واالقتصادية ،عىل أكمل وجه.
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ثانيا :أشكال التمكين القيادي:
ً

من خالل اطالع الباحثة عىل األدبيات يف هذا املجال ،ميكن تصنيف التمكني
عىل حسب نوعية املقومات التي تتاح للفرد ،فيتخذ عدة أشكال عىل النحو التايل:
أ -التمكني القيادي :ويتحقق من خالل تحديد املسئوليات ،وتزويدهم
باملعلومات الالزمة ،لقيامهم باتخاذ القرارات دون رقابة أو إرشاف.
ب -التمكني من خالل املعرفة :ويتحقق من خالل برامج التنمية املهنية،
والتدريب املستمر لكل ما يستجد يف مجال العمل ومحيطه الخارجي .ولقد حدد
)  (Marquardt, et.al., 2009, 9:10مجموعة من املهارات ،التي يتطلب أن
متتلكها القيادات األكادميية ،والتي تتمثل فيام ييل:
•املهارات املعرفية ،وتشمل مهارة التفكري ،والتخطيط ،واالبداع ،والتحليل».
•مهارات التواصل :وتضمن مهارة االتصال ،والتعاون ،وبناء العالقات
والعمل يف فريق ،والتأثري يف اآلخرين ،والتشجيع ،والتحفيز.
•مهارات إدارة الذات ،وتتضمن بناء الثقة بالنفس ،والتكيف مع اآلخرين
والظروف املحيطة ،وضبط النفس.
•مهارات اإلدارة :وتشمل مهارة التخطيط واإلنجاز.
ج -التمكني من خالل التفويض :إن جوهر التمكني ،يكمن يف تفويض
الصالحيات إىل املستويات اإلدارية الدنيا؛ إذ يصبح للعاملني القدرة عىل التأثري،
يف القرارات املستمدة من القرارات االسرتاتيجية ،يف املستوى األعىل إىل
القرارات املتعلقة بأدائهم لعملهم (.)Spreitzer, 2007
د -التمكني من خالل االتصال اإلداري داخل املؤسسة :تُعد عوامل الثقة،
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واملعرفة ،واملهارة ،واملعلوماتية ،والدعم ،والحوافز ،والقوة؛ من األسس التي يقوم
عليها تكوين األفراد وفرق العمل املتمكنة (ملحم.)2006،
وقد قام الشيل)( Lashley 1999,169بتقسيم التمكني إىل عدد من األنواع،
عىل حسب مستوى مشاركة الفرد ودرجات تلك املشاركة ،فصنفه عىل أنه التمكني
بواسطة املشاركة ،والتمكني من خالل اإلسهام يف اتخاذ القرار ،واملشاركة يف
تحمل املسؤولية ،والتمكني من خالل زيادة الشعور باالنتامء ،مع ما يتضمنه
االنتامء من أهداف الجامعة ومصالح املجتمع ،وبذلك ،فإن مشاركة الفرد تزداد
بزيادة مقومات متكينه.
ثالثً ا :نماذج تطبيقية لتمكين المرأة من شغل الوظائف
القيادية ببعض الجامعات األجنبية:

احتلت قضية النهوض باملرأة ومتكينها ،أحد أولويات جدول أعامل دول العامل
يف بداية القرن الحادي والعرشين ،و ُح ِظ ّي هذا املوضوع باهتامم الحكومات،
واملنظامت غري الحكومية ،وهيئات األمم املتحدة ،وواجهت العديد من التحديات؛
من أجل متكني املرأة ،وجعلها رشيكاً أساس ًيا يف التنمية بكل أبعادها؛ باعتبارها
عامل أساس ًيا يف التنمية البرشية املستدامة ،كمنتجة ومستفيدة(الغزايل،)2008،
ً
كام سعت منظامت العمل الدولية ،إىل تحقيق التمكني السيايس ،واالجتامعي،
واالقتصادي ،والحقوقي للمرأة .وأطلقت األمم املتحدة يف السنوات األخرية،
مفهوم التنمية املستدامة كشعار لها ،ولربامجها ،وخططها ،ومتويلها ،يف الدول
النامية ،وفرضت مفهوم النوع االجتامعي؛ وسيلة لتحقيق هذه التنمية يف هذه
الدول ،عن طريق التامثل التام بني الرجال والنساء يف املوارد واألدوار ،وذلك
مبتابعة خطط التوظيف يف القطاعات املحلية ،ومقارنة البيانات اإلحصائية
بني قوة العمل النسائية والرجالية .وأشار البنك الدويل يف األهداف اإلمنائية
لأللفية ،إىل تشجيع املساواة بني الجنسني ،ومتكني النساء بحلول عام  2015م ملا
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يحققه من مردود إمنايئ هائل ،ويتيح الفرص أمام النساء للخوض يف مجاالت
متعددة ،ويسهم يف ترسيع عجلة النمو ،ويخفف من حدة آثار األزمات الحالية
واملستقبلية .وجاء متكني املرأة وتحقيق العدل بني الجنسني يف الرتتيب الثالث،
بني األهداف الثامنية لألهداف اإلمنائية لأللفية (الحامقي)67،2010،؛ حيث
تبنى عدد من املنظامت اإلمنائية ،منها منظامت غري حكومية ومنظامت تابعة
لألمم املتحدة ،مبدأ متكني املرأة كهدف رئييس يف برامجه ،كذلك استحدث
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ،برنام ًجا عن السياسات الخاصة باملرأة والرجل
يف التنمية ،يشجع متكني املرأة يف مجال اتخاذ القرارات السياسية واالقتصادية
عىل جميع املستويات.
وقد اتضح االهتامم العاملي املنظم بقضايا املرأة بعد ظهور جهود الحركات
النسائية النشطة عىل مستوى العامل ،من خالل مؤمترات املرأة املتعددة التي
عقدت خالل الربع األخري من القرن العرشين ،والتي بدأت مبؤمتر املرأة
الدويل األ ّول بكوبنهاجن عام  1975م ،ث ّم مؤمتر املرأة الدويل الثاين الذي ُعقد
عام  1985م ،الذي انتهى بوضع سياسات «نريويب» التي هدفت إىل تدعيم دور
املرأة يف جميع األنشطة والقضايا التي تهتم بخدمة املجتمع عامة وقضايا املرأة
خاصة ) (Krystvna, 1990ثم املؤمتر الدويل الرابع املنعقد يف بكني عام1995م،
ّ
والذي تضمن جدول أعامل لتمكني املرأة بهدف التغلب عىل شتى العقبات ،وحث
الحكومات املجتمع الدويل واملجتمع املدين ،واملنظامت غري الحكومية ،والقطاع
الخاص،عىل اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن عدد من القضايا الحاسمة،التي
تشمل ما ييل (رمزي:)2002 ،
•العبء املتواصل واملتزايد ،الذي يلقيه الفقر عىل كاهل املرأة.
•التفاوت وعدم املساواة؛ بسبب االستفادة غري املتكافئة من الرعاية
الصحية ،وما يتصل ﺑﻬا من خدمات.
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•غياب املساواة يف الهياكل السياسية واالقتصادية ،يف كل أشكال األنشطة
اإلنتاجية ،واالستفادة من املوارد.
•غياب املساواة بني الرجل واملرأة ،يف تقاسم السلطة واتخاذ القرار عىل
كل املستويات.
•ضعف كفاية اآلليات الالزمة للنهوض باملرأة عىل جميع املستويات.
كام ورد يف تقرير فجوة الجندر العاملي ،الصادر عن املنتدى االقتصادي
العاملي ،واملنعقد يف جنيف عام 2012م ،أنه رغم الزيادة يف مستوى املساواة
بني الجنسني (ذكر -أنثى) ،يف االستثامرات يف رأس املال البرشي والفرص
االقتصادية؛ إال أن هناك قصو ًرا يف متثيل اإلناث يف املناصب العليا ،ومثال ذلك
يف السياسية(World Economic Forum, 2012) .
المبحث الثاني
واقع تمكين المرأة بالجامعات السعودية:

ريا ،فأقرت لها العديد من الحقوق
أولت الدولة السعودية املرأة اهتام ًما كب ً
يل التعليم والعمل بصورة تدريجية ،مكنتها من أن تصل إىل قمة الهرم
يف مجا ّ
التعليمي والوظيفي ،وحازت الكثري من املناصب القيادية العليا ،كنائب وزير،
ومدير جامعة؛ واتيح لها املزيد من التمكني ،إىل أن وصلت إىل عضوية مجلس
الشورى؛ مام أدى لتعزيز دورها يف مختلف املجاالت ،عىل الرغم من التحديات
الكامنة يف املوروث الثقايف واالجتامعي.
ويف ظل هذه الحقوق ،متكنت املرأة السعودية من تحقيق الكثري من
اإلنجازات ،وأن تربز شخصيتها وتثبت ذاتها؛ مع الحرص عىل االلتزام بالتقاليد
والرشيعة اإلسالمية .فمنذ البداية الرسمية لتعليم املرأة السعودية عام 1960م
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حتى 2017م ،حدثت تغريات جذرية يف مسرية املرأة السعودية ،فتحولت شخصية
مهمشة ،ومهملة ،وغري متعلمة ،وتابعة للرجل ،إىل العمل يف مختلف املجاالت
لنسب عالية يف
املهنية املتاحة لها؛ ومن عدم وجود فرص لها للعمل ،إىل شغلها ٍ
العمل الحكومي والقطاع الخاص ،خالل فرتة وجيزة .ومن ثم فإن املستقبل يَ ِع ُد
مبزيد من اإلنجازات املتميزة للمرأة السعودية ،يف املجاالت املختلفة التي تتاح
لها ،والتي تستطيع أن تقوم فيه بدورها بشكل ف َّعال .ولتستطيع املرأة السعودية
القيام مبزيد من األدوار التنموية التي ينتظرها املجتمع (امليزر.)127 ،2017 ،
وتوجد العديد من املعوقات ،التي تحد من متكني املرأة السعودية من تويل
املناصب القيادية؛ حيث تناول عبد الله ( )2008املعوقات الوظيفية؛ املتمثلة يف
محدودية املجاالت الوظيفية املتاحة لها ،وضعف املواءمة بني قدراتها ومهاراتها،
ومتطلبات سوق العمل ،واملعوقات التنظيمية؛ املتمثلة يف الرواتب ومرصوفات
االنتقال لجهة العمل ،واالجتامعية؛ كالتقاليد ،واألعراف ،ونظرة املجتمع لالختالط.
وأكَّد الفايس ( ،)2009عىل أن نظرة املجتمع السعودي للمرأة ،بعدم أهليتها لتقلد
تلك املناصب ،والصورة االجتامعية لقصور تويل املرأة لوظائف معينة؛ ال تختلط
فيها بالرجال ،ووضعها األرسي وراء عدم متكنها من تقلد القيادة بصورة واسعة.
وكام ذكر (الجربوع والحسني )2010 ،أن النظام السعودي ،ال يتضمن نصوص
ت َ ُح ُول دون شغل املرأة ملناصب قيادية ،وأن البناء الثقايف للمجتمع؛ وراء تلك
العقبات ،وتناولت كعيك ( ،)2011الضغوط البيئية الوظيفية ،التي تحرصها يف
وظائف دون غريها؛ ذات مهام ومسؤوليات محدودة ،ال ترتقي للقيادة العليا،
البعيدة عن اتخاذ القرارات بل تنفيذها ،باإلضافة للصعوبات األرسية ،التي
ت ُ َحتِّ ُم عليها أعباء وواجبات رضورية ،وكذلك االجتامعية .وركَّز الغامدي (،)2012
عىل املعوقات الشخصية ،املتمثلة يف محدودية طموح املرأة ،وضعف رغبتها يف
الوصول للقيادة ،وضعف قدرتها عىل التوفيق بني األعباء األرسية ،وأعباء القيادة
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واملسؤولية .وذكر التويجري ( ،)2014أن من أهم معوقات التمكني الوظيفي
للقيادات األكادميية النسائية يف الجامعات السعودية؛ عدم قدرتها عىل اتخاذ
قرارات مستقلة دون الرجوع للقائد الرجل .وتوصلت دراسة الشمري (،)2014
ملجموعة من املعوقات ،املتمثلة يف التقاليد األرسية؛ الخاصة بنظر املجتمع لسفر
املرأة من أجل العمل ،وكرثة عدد األوالد ،باإلضافة لعوامل مهنية تتعلق بالتمييز
بني الرجل واملرأة يف العمل .بينام ألقت دراسة الفايز( ،)2014النظر عىل جانب
هام للمعوقات ،وهو الجانب االجتامعي ،الذي يتمثل يف نظرة املجتمع الذكورية
للقيادة ،واقتصارها عىل الرجال ،وعن التبعية اإلدارية للقيادة النسائية ،وعن
الصعوبات البيئية التي تعيق املرأة عن القيادة.
ومام سبق يتضح ،تعدد مجاالت معوقات متكني املرأة ،ما بني سيايس،
واجتامعي ،وتنظيمي ،وإداري ،وثقايف ،ومعريف ،وما إىل ذلك ،وهو ما يحتاج
إىل تضافر جهود أكرث من جهة تحت مظلة الدولة ،وهو ما يتحقق بالفعل؛ من
خالل األهداف الطموحة لرؤية اململكة  ،2030وتوجيهها لجميع املؤسسات بتحقيق
ذلك ،ويبقى املأمول من هذه املؤسسات ،وبخاصة مؤسسات التعليم العايل ،فيام
يخص الدراسة الحالية ،أن تعمل جاهدة لتفعيل رؤية اململكة.
المبحث الثالث

إجراءات الدراسة الميدانية ،ونتائجها ،وتفسيرها:

متت إجراءات الدراسة امليدانية وفق الخطوات التالية:

أول :أهداف الدراسة الميدانية.
ً

هدفت الدراسة امليدانية ،إىل تحديد معوقات ومتطلبات متكني املرأة
السعودية ،من تويل الوظائف القيادية بالجامعات ،والتي ميكن التعبري عنها من
خالل األسئلة التالية:
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•ما املعوقات التي تحول دون متكني املرأة السعودية؟ من شغل الوظائف
القيادية بالجامعات؟
•ما أهم املتطلبات (الترشيعية-والثقافية -والتنظيمية – واملعرفية) لتمكني
املرأة السعودية من شغل الوظائف القيادية بالجامعات؛ للمساهمة يف
تحقيق التنمية املستدامة يف ضوء رؤية 2030؟
•هل توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية ،بني آراء أفراد العينة عىل
محوري االستبانة ،تعزي ملتغري النوع (ذكر -أنثى)؟
ثانيا :تصميم أداة الدراسة الميدانية:
ً

قامت الباحثة بتصميم استبانة؛ للوقوف عىل معوقات ومتطلبات متكني
املرأة ،لشغل الوظائف القيادية بالجامعات؛ من خالل االطالع عىل األدبيات،
ذات العالقة مبوضوع الدراسة ،تكونت من محورين:
•املحور األول :يتضمن مفردات ،تتعلق مبعوقات متكني املرأة السعودية من
شغل الوظائف القيادية بالجامعات.
•املحور الثاين ،يتضمن مفردات ،تتعلق مبتطلبات التمكني ،من شغل
الوظائف القيادية بالجامعات.
ثالثً ا :تحكيم أداة الدراسة الميدانية

وتم تقديم االستبانة للمحكمني مسبوقة مبقدمة ،تضمنت الهدف منها ،وعينة
الدراسة ،واملصادر التي اشتقت عىل ضوئها مفرداتها .وطلب منهم تحكيمها وفقًا
للمعايري التالية:
•مدى مناسبة وشمول املفردات ملحاور االستبانة.
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•مدى ُمناسبة صياغة املفردات.
•إضافات أخرى ت ُذكر.
وقامت الباحثة بتعديلها يف ضوء آراء املحكمني ،لتصبح يف صورتها النهائية
املحور األول ،واملرتبط مبعوقات التمكني ،ويتضمن ( )17مفردة .واملحور الثاين
واملرتبط مبتطلبات التمكني ،ويتضمن ( )33مفردة ،مقسمة ألربعة أبعاد ،البعد
األول يتضمن ( )6مفردات .البعد الثاين يتضمن ( )9مفردات .والبعد الثالث
يتضمن ( )6مفردات .والبعد الرابع يتضمن ( )2مفردة.
رابعا :طريقة استجابة أفراد العينة:
ً

وقامت الباحثة بتحديد بدائل استجابة أفراد العينة ،عىل مفردات االستبانة،
وكان يلزم إيجاد بدائل تعكس آراءهم الفعلية ،وقوة االستجابة لديهم .ويف ضوء
ذلك ،قامت الباحثة بتحديد بدائل استجابة أفراد العينة ،وفقًا لسلم « ليكرت»
الخاميس ،وفقًا لالستجابات التالية(:موافق بشدة؛ وتدل عىل موافقة مرتفعة
ج ًدا – موافق؛ وتدل عىل موافقة مرتفعة  -موافق إىل حد ما؛ وتدل عىل موافقة
متوسطة -غري موافق؛ وتدل عىل رفض – غري موافق بشدة؛ وتدل عىل رفض
شديد) .وفيام يخص تحديد طريقة تقدير الدرجات :تم إعطاء درجة ( )5عىل
موافق بشدة ،ودرجة ( )4عىل موافق ،ودرجة ( )3عىل موافق إىل حد ما ،ودرجة
( )2عىل غري موافق ،ودرجة ( )1عىل غري موافق بشدة.
خامسا :حساب ثبات االستبانة وصدقها:
ً

تم حساب الثبات بتطبيق طريقة «ألفا كرونباخ»؛ لتحديد قيمة االتساق الداخيل،
وأعطت معامل ألفا ( )0‚92للمحور األول )0.87( ،للمحور الثاين؛ ومتثل قيم مرتفعة
ملحوري االستبانة ،كام يوضحهم جدول رقم ( ،)1وهي قيمة مقبولة للثقة يف ثباتها.
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م

جدول رقم ( )1معامالت ثبات ألفا كرونباخ ملحاور االستبانة
الثبات
عدد املفردات
املجال

1

املحور األول

17

0.92

2

املحور الثاين

33

0.87

كام تم حساب الصدق ،من خالل صدق املحكمني والصدق الذايت ،والذي
يُ َع ِّب عنه بالجذر الرتبيعي ملعامل الثبات ،وقد وجد أن معامل الصدق الذايت
( ،)0.929وهي تعترب قيمة عالية ج ًدا ملعامل الصدق ،وتم كذلك حساب صدق
االت ّساق الداخيل؛ عن طريق حساب معامالت ارتباط بريسون ،لقياس العالقة
بني درجة كل محور ،والدرجة الكلية للمقياس كام يوضحهم جدول رقم (.)2
جدول رقم( )2معامل ارتباط بريسون ألبعاد املحور الثاين لالستبانة والدرجة الكلية
م

محاور االستبانة

عدد العبارات

معامل االرتباط

1

البعد األول

6

**0.745

2

البعد الثاين

9

**0.757

3

البعد الثالث

6

**0.789

4

البعد الرابع

12

**0.955
(*) دال عند مستوى0.05

من خالل الجدول رقم ( ،)2يتضح ارتفاع قيم معامالت االرتباط ،بني
متوسط درجات كل بعد ،ومتوسط الدرجة الكلية للمقياس؛ وهي دالة إحصائيًا
عند مستوى داللة ()0.05؛ مام يؤكد أن جميع مجاالت االستبانة ،تتمتع بدرجة
صدق جيدة ،وميكن االعتامد عليها لقياس ما أعدت من أجله.
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سادسا :مجتمع وعينة الدراسة:
ً

متثل مجتمع الدراسة يف الجامعات السعودية ،وقد طُ ِّبقَت الدراسة عىل عينة
ممثلة ألعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم ،واإلداريني من السعوديني قوامها
 386فرد ،وقد تم تحديد حجم العينة ،وفقًا ملعادلة رابطة علم النفس األمريكية،
لتحديد حجم العينة بالحد األدىن املطلوب ( ،)383بفرتة ثقة  ،%95وبهامش خطأ
ال يتجاوز  .%5وتحس ًبا ألن يكون عدد االستبانات القابلة للتحليل ال يقل عن
هذا الحجم املحدد ،قامت الباحثة بتوزيع ( )400استبانة عىل املستجيبات يف
العينة ،وقد تم استعادة ( )386استبانة صالحة للتحليل ،وهو أكرب من الحد األدىن
املطلوب لحجم العينة .وقد تم اختيار عينة الدراسة؛ من خالل تقسيم الجامعات
إىل خمس طبقات ،وفقًا للتوزيع الجغرايف لها (جنوب ،وشامل ،ورشق ،وغرب،
ووسط) ومن ثم تم اختيار عدد عشوايئ من الجامعات من كل طبقة؛ وفقًا
لحجم الطبقة .ويوضح الجدول ( ،)3توزيع أفراد العينة بشكل مفصل.
املنطقة
الرشقية
الشاملية
الجنوبية
الوسطى
الغربية
إجاميل

جدول رقم ( )3يوضح توزيع أفراد العينة تب ًعا ملناطق اململكة
العينة
املجتمع األصل
عدد
عدد
الجامعات عدد الكليات هيئة تدريسية
الجامعات عدد الكليات
31
6
2
50
4
25
6
2
52
4
85
8
3
116
6
70
8
5
155
9
65
5
4
108
7
276
33
16
481
30

إداريون

كام يوضح الجدول رقم ( ،)4توزيع أفراد العينة تب ًعا للنوع (ذكر -أنثى)

15
10
30
20
35
110
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جدول رقم ( )4يوضح توزيع أفراد العينة تب ًعا للنوع (ذكر -أنثى)
النسبة
العدد
الجنس
ذكر

190

%49.22

أنثي

196

%50.78

سابعا :تطبيق االستبانة:
ً

تم تطبيق االستبانة عن طريق املقابلة الشخصية والربيد اإللكرتوين.
ثامنً ا :المعالجة اإلحصائية:

عولجت البيانات بواسطة حزمة الربامج اإلحصائية للعلوم االجتامعية ،SPSS
واعتمدت الدراسة عىل األساليب اإلحصائية تب ًعا لطبيعة تساؤالت الدراسة ،وتب ًعا
لطبيعة متغريات الدراسة ،واستخدمت األساليب التالية:
 حساب املتوسط :ملعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض آراء أفراد الدراسة ،عن كلمحوري االستبانة.
عبارة من عبارات
ّ
 االنحراف املعياري :للتعرف عىل مدى انحراف آراء أفراد الدراسة ،لكلمحوري االستبانة ،فكلام اقرتبت قيمته من الصف؛ كلام تركزت
عبارة من عبارات
ّ
اآلراء وانخفض تشتتها بني املقياس .وكذلك لرتتيب العبارات حسب املتوسط،
لصالح أقل تشتت عند تساوي املتوسط.
 اختبار ) :(- Sample-T-Test Oneللتعرف عىل متوسط درجة االستجابة لكلمفردة عىل حدة من مفردات املحور األول ،واملحور ذاته بوجه عام ،أو أبعاد
املحور الثاين أو املحور الثاين بوجه عام يف مجتمع الدراسة ،يقل أو يزيد عن
قيمة معينة.
– طريقة املدى ،لتحديد درجة موافقة أفراد العينة لكل مفردة من مفردات
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املحور األول ،ومفردات املحور الثاين وأبعاده ،واملحور الثاين بوجه عام؛ حيث تم
تحديد خمس فئات من خالل حساب املدى؛ من املعادلة اآلتية:
املدى = عدد الفئات 4= 1-
وقسمة املدى عىل عدد مسميات التفسري (موافق بشدة  -موافق – موافق
إىل حد ما -غري موافق – غري موافق بشدة) وتساوي ( )5فيكون الناتج (،)0.80
وتكون الفئات هي( :من  1إىل  ،)1.80وهي تناظر غري موافق بشدة ،وتعرب عن
درجة تطبيق منخفضة ج ًدا .والفئة الثانية (من 1.81إىل  ،)2.60وهي تناظر غري
موافق ،وت ِّع ُب عن درجة تطبيق منخفضة .والفئة الثالثة (من 2.61إىل ،)3.40
وهي تناظر موافق بدرجة متوسطة ،وتعرب عن درجة تطبيق متوسطة .والفئة
الرابعة من ( 3.41إىل  ،)4.20وهي تناظر موافق ،وتعرب عن درجة تطبيق مرتفعة.
والفئة الخامسة من (4.21إىل ،)5وهي تناظر موافق بشدة ،وتعرب عن درجة
تطبيق مرتفعة ج ًدا.
اختبار) T (Independent Samples T—Testلعينتني مستقلتني.نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها:

قامت الباحثة بتفريغ نتائج املعالجات اإلحصائية ،وتحليلها ،وتصنيفها؛ تب ًعا
لتساؤالت الدراسة ،وقد قامت الباحثة باإلجابة عن تلك التساؤالت؛ من خالل
وضع الفروض البحثية التالية:
متوسط درجات أفراد مجتمع الدراسة ،فيام يخص درجة كل محور ومفردة،
والدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد املحور الثاين ،يساوي بشكل ذي داللة إحصائية
القيمة ( ،)3وبذلك تكون الفروض اإلحصائية كالتايل:
H0: (μ (= 3 H1: (μ) ≠ 3
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وقد تم اختبار صحة هذه الفروض عىل النحو التايل:التساؤل األول :ما
املعوقات ،التي تحول دون متكني املرأة السعودية لشغل الوظائف القيادية
بالجامعات؟
تم استخدام اختبار) ،(Sample-T-Test Oneملفردات االستبانة ككل ،والذي
يوضح نتائجه الجدول رقم( )5التايل:
رقم الفقرة

جدول رقم ( )5يوضح املتوسطات واالنحرافات املعيارية لدرجة املوافقة عىل حدة معوقات متكني
املرأة السعودية لتوىل للمناصب القيادية
الفقرات

املتوسط االنحراف
الحسايب املعياري

معارضة أصحاب القرار لتويل املرأة مناصب عليا،
1
ونظرتهم السلبية لقدراتها ومهارتها.
طبيعة عمل عضوة هيئة التدريس وأعبائها
3.83
2
التدريسية والبحثية.

مرتفع
1.03
جدا ً

3

0.000 3.57

 0.42مرتفعة

14

*0.000 39.52

 3إجازات األمومة املتكررة.

3.90

 0.31مرتفعة

11

*0.000 60

 4طول فرتة االبتعاث للامجستري والدكتوراه.

3.96

 0.36مرتفعة

8

*0.000 50.53

عدم ثقة املرأة السعودية بنفسها وتخوفها من
5
املسؤولية.

3.95

 0.53مرتفعة

9

*0.000 35.18

 6األعباء األرسية وضيق الوقت.

3.89

 0.36مرتفعة 12

*0.000 49.44

مرتفع
0.99
جدا ً

4

*0.000 3.71

 0.45مرتفعة

15

*0.000 33.91

 9سوء استخدام املرأة للسلطة

3.50

 0.95مرتفعة 16

*0.008 34.55

عدم الرغبة يف تحمل قيود مسؤولية القيادة
10
وأعبائها

3.49

17

*0.000 20.41

4.32

طبيعة عمل املناصب القيادية ،من حيث االختالط،
7
والسفر ،والعمل ،وتعارضها مع ثقافة املجتمع.
هيمنة الزوج عىل قرارات زوجته الخاصة مبستقبلها
3.78
8
املهني
4.33
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رقم الفقرة

املتوسط االنحراف
الحسايب املعياري

الفقرات

القيود األرسية واالجتامعية التي تحول دون
11
التزامها بحضور االجتامعات واملحافل الرسمية
ضعف التمكني املهارى واملعريف للمرأة وقلة الخربة
4.43
12
والدراية باألمور القيادية
 13تدين مستوى الطموح املهني للمرأة
14
15
16
17

3.85

 0.40مرتفعة

4.04

مرتفعة
1.06
جدا ً
مرتفع
0.48
جدا ً
مرتفعة
0.98
جدا ً

تدين قناعة املرأة ذاتها بأهمية تسلمها مناصب
قيادية
طبيعة العمل القيادي بالجامعة والتي تضمن
شطري رجال ونساء وعدم القناعة بقيادة نسائية 4.31
ومرؤوسني رجال
محدودية عالقات التواصل خارج إطار العمل
3.93
للمرأة يف ظل وظيفة اجتامعية للجامعة
االنطباعات السلبية ألصحاب القرار عن املرأة
4.37
(مزاجية-غريحاسمة-التجيدالتخطيط-عاطفية..ألخ)
4.22

كيل

التقدير الرتتيب

4.42

اختبار T
قيمة القيمة
) (Tاالحتاملية

13

*0.000 42.5

1

*0.000 26.48

7

*0.000 43.33

6

*0.009 45.67

5

*0.000 3.74

 0.32مرتفعة 10

*0.000 58.13

2

*0.000 25.22

مرتفع
0.70
جدا ً

مرتفع
0.98
جدا ً
مرتفع
0.97
جدا

*0.000 17.34

يتضح من الجدول رقم ( ،)5أن متوسط درجاته ( ،)4.42وقد ب َّينت نتيجة
اختبار) (- Sample-T-Test Oneأن قيمة اإلحصاء ( ،)Tللفرق بني املتوسط العام
للمجتمع والقيمة الفرضية ( )3دالة إحصائ ًيا ،ومتوسط الدرجات يقع تب ًعا ملقياس
ليكرت يف املدى (4.21إىل)5؛ مام يشري إىل أن درجة موافقة أفراد العينة عىل
معوقات التمكني املبينة بالجدول (مرتفعة ج ًدا) ،وبالنسبة ملفردات هذا املحور
فقط ،تراوح متوسط الدرجات ما بني ( )4.43ألعىل قيمة ،والتي خصت املفردة
رقم ( )3.49( ،)12ألقل قيمة،والتي خصت املفردة رقم ( ،)10وقد تباينت درجات
املوافقة ملفردات هذا املحور ،لترتاوح ما بني مرتفع ومرتفع ج ًدا.
وقد تم التوصل لتلك النتائج يف ضوء قيمة) ، (Tووجود داللة إحصائية
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لجميع املفردات ،فقد كان قيمة الخطأ من النوع األول أقل من ( ،)0.05وموقع
املتوسط يف فئات املدى .وتتفق تلك النتائج مع دراسة (الخالدي ،)2011،ودراسة
(أبو خضري.)2012،
التساؤل الثاني :ما أهم متطلبات تمكين المرأة
السعودية ،لشغل الوظائف القيادية بالجامعات؟

تم استخدام اختبار) ، (- Sample-T-Test Oneألبعاد املحور الثاين لالستبانة
ومفرداتها ،والذي يوضح نتائجه الجدول رقم( )6التايل:
جدول رقم ( )6يوضح املتوسطات واالنحرافات املعيارية لدرجة أهمية متطلبات متكني املرأة السعودية
لتوىل املناصب القيادية بالجامعات
رقم الفقرة
1
2
3
4
5
6
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الفقرات

املتوسط االنحراف
الحسايب املعياري

البعد األول :املتطلبات الترشيعية
لوائح وقوانني تلزم الجامعات بتويل املرأة مناصب
قيادية بقطاع الطالبات تناظر املوجودة بقطاع 1.09 4.55
الطالب.
لوائح وقوانني تلزم الجامعات بنسبة للسيدات يف
اللجان واملجالس التنظيمية األكادميية واإلدارية 1.04 4.33
بالجامعات تتالءم مع عدد الرجال.
لوائح وقوانني تلزم الجامعات بإتاحة فرص التدريب
والتنمية املهنية الداخلية والخارجية للنساء تتساوى 0.95 4.45
مع فرص الرجال.
لوائح وقوانني تعطي استقاللية إدارة الوحدات
0.97 3.74
التنظيمية اإلدارية واألكادميية بقطاع الطالبات.
لوائح وقوانني تعمل عىل تساوي املوارد املالية واملادية
0.99 4.24
بالوحدات التنظيمية واألكادميية للطالب والطالبات.
لوائح وقوانني تعمل عىل تساوي الحوافز للقيادات
1.03 3.72
الجامعة بقطاع البنني والبنات.

اختبار T

التقدير

الرتتيب

قيمة

القيمة

()T

االحتاملية

مرتفعة
جدا

1

*0.000 34.56

مرتفعة
جدا ً

3

*0.000 23.47

مرتفعة
جدا

2

*0.000 33.54

مرتفع

5

*0.000 11.5

مرتفع
جدا ً

4

*0.000 11.6

مرتفع

6

*0.00 10.5
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رقم الفقرة

املتوسط االنحراف
الحسايب املعياري

الفقرات
كيل عىل مستوى البعد األول

4.67

اختبار T
التقدير

مرتفع
1.01
جدا ً

الرتتيب

قيمة القيمة
( )Tاالحتاملية

1

*0.009 65.32

البعد الثاين :املتطلبات الثقافية
تفعيل دور اإلعالم يف تحسني صورة القيادات
1
النسائية باملؤسسات الجامعية
توعية املجتمع السعودي بأهمية دور املرأة يف
4.43
2
التنمية.
تبصري منسوبات الجامعة (هيئة أكادميية  -هيئة
 3إدارية) بأهمية دورهم يف قيادة املؤسسات الجامعية 4.56
النسائية وتطويرها.

4.62

4
5
6
7
8
9

تفعيل دور املنظامت النسائية يف االرتقاء باملستوى
الفكري ملنسوبات الجامعات
تركيز القامئني عىل وضع خطط التنمية بالدولة عىل
املرأة كمورد برشي مهم ميثل نسبة كبرية من املجتمع.
إبراز مناذج قيادية جامعية ودعمها من قبل
القيادات السياسية مبناطق الجامعات
حرص القيادات السياسية عىل متثيل املرأة يف
املحافل الجامعية
تيسري املؤسسات والجهات املجتمعية الداعمة
للجامعات لقطاع الطالبات وقياداته النسائية
دعم منسوبات الجامعة لقياداتها النسائية وتيسري
مهام عملها
كيل عىل مستوى البعد الثاين

مرتفعة
1.34
جدا
مرتفعة
0.87
جدا

1

*0.000 22.55

3

*0.000 65.99

2

*0.000 34.56

4

*0.003 87.44

6

*0.000 23.88

5

*0.00 67.99

3.46

 1.06مرتفع

9

*0.000 6.5

3.63

 1.06مرتفع

8

*0.00

3.71

 0.88مرتفعة

7

*0.000 12.23

4.39

مرتفعة
1.78
جدا

4

*0.000 54.76

4.36
4.24
4.28

مرتفعة
1.03
جدا
مرتفعة
1
جدا
مرتفعة
1.44
جدا
مرتفعة
0.76
جدا

8

البعد الثالث :املتطلبات التنظيمية
توافر وحدات خدمية بقطاع الطالبات متاثل
1
املوجودة بقطاع الطالب

4.47

مرتفعة
0.79
جدا

3

*0.005 45.23

203

السجل العلمي والبحوث المحكمة 1

رقم الفقرة

املتوسط االنحراف
الحسايب املعياري

الفقرات

توافر هياكل تنظيمية بقطاع الطالبات متاثل
2
املوجودة بقطاع الطالب
توافر صالحيات للقيادات النسائية متاثل
4.57
3
الصالحيات املمنوحة للقيادات الرجالية
الدعم املعلومايت لقرارات القيادات النسائية من
3.87
4
الجهات املختصة
4.56

اختبار T
التقدير

مرتفعة
0.79
جدا
مرتفعة
1.02
جدا

الرتتيب

قيمة القيمة
( )Tاالحتاملية

2

*0.00 55.67

1

*0.00 33.78

 0.49مرتفع

4

*0.00 26.73

 5تطوير الثقافة التنظيمية بقطاع الطالبات

3.60

 1.07مرتفع

6

8.4

*0.04

توفري ادلة تنظيمية تعمل عىل تفعيل الحوكمة
6
اإلدارية واألكادميية داخل قطاع الطالبات

3.65

 0.74مرتفع

5

*0.00 13.3

كيل عىل مستوى البعد الثالث

4.55

مرتفعة
1.06
جدا

3

*0.000 13.45

البعد الرابع :املتطلبات املعرفية
 1اكتساب معارف ومهارات عن اإلدارة والتخطيط

4.64

اكتساب معارف ومهارات عن حل املشكالت واتخاذ
2
القرار

4.57

 3اكتساب معارف ومهارات عن تطوير الذات

4.61

 4اكتساب معارف ومهارات عن إدارة الوقت

3.07

 1.09متوسط 11

 5اكتساب معارف ومهارات عن إدارة الضغوط

4.29

مرتفعة
0.77
جدا

7

 6اكتساب معارف ومهارات عن إدارة الرصاعات

3.51

 0.88مرتفعة

8

*0.000 9.08

6

*0.000 11

5

*0.000 22.77

 7اكتساب معارف ومهارات عن فن التعامل واالتصال 4.31
 8اكتساب معارف ومهارات عن التحفيز
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مرتفعة
1.03
جدا
مرتفعة
0.99
جدا
مرتفعة
1.45
جدا

4.33

مرتفعة
1.65
جدا
مرتفعة
0.34
جدا

2

*0.000 98.14

4

*0.000 54.33

3

*0.000 45.90
*0.000 0.9
*0.000 35.00
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رقم الفقرة

الفقرات

املتوسط االنحراف
الحسايب املعياري

اختبار T
التقدير

الرتتيب

قيمة القيمة
( )Tاالحتاملية

 9اكتساب معارف ومهارات عن التفاوض

2.06

 1.02منخفضة 12

0.94

0.35

 10اكتساب معارف ومهارات عن الحسم

3.14

 0.98متوسط 10

2.2

*0.02

 11اكتساب معارف ومهارات عن اإلجراءات اإلدارية 3.75

مرتفعة
0.39
جدا

1

*0.000 98.23

 12اكتساب معارف ومهارات عن العرض والتقديم

2.74

 1.15مرتفع

9

*0.001 3.4-

كيل البعد الرابع

4.66

2

*0.000 0.33

كيل عىل مستوى املحور الثاين

4.64

مرتفعة
0،28
جدا
مرتفعة
1.09
جدا

*0.000 76.87

يتضح من الجدول رقم ( ،)6أن متوسط درجات املحور الثاين ( ،)4.39وبذلك
يقع تب ًعا ملقياس ليكرت يف املدى (4.21إىل)5؛ مام يشري إىل أن درجة موافقة
أفراد العينة ،عىل أهمية متطلبات التمكني املبينة
مبي بالجدول
بالجدول (مرتفعة ج ًدا) .وبالنسبة ألبعاد هذا املحور ،فكام هو َّ
جميعها ،حازت عىل درجة موافقة مرتفعة ج ًدا ،وتراوح متوسط األبعاد ما بني
( )4.69ألعىل قيمة للبعد األول ،املرتبط باملتطلبات الترشيعية ،والتي احتلت املرتبة
األوىل يف درجة األهمية .يليها البعد الرابع ،املرتبط باملتطلبات املعرفية مبتوسط
قيمته ( .)4.64ثم البعد الثالث ،املرتبط باملتطلبات التنظيمية ،مبتوسط قيمته
( .)4.55ويف املرتبة األخرية البعد الثاين ،املرتبط باملتطلبات الثقافية مبتوسط
قيمته ( ،)4.39وقد تباينت درجات املوافقة ملفردات هذا املحور يف األبعاد األربعة،
لترتكز بصورة كبرية يف الدرجة املرتفعة ج ًدا واملرتفعة ،وقد حازت املفردتان
فقط رقمي ( )10( ،)4من البعد الرابع ،عىل درجة متوسط ،واملفردة رقم ()9
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من نفس البعد عىل درجة منخفضة .وقد تم التوصل لتلك النتائج يف ضوء قيمة
( ،)Tووجود داللة إحصائية لجميع املفردات؛ عدا املفردة رقم ( )9بالبعد الرابع،
فقد كانت قيمة الخطأ من النوع األول أقل من ( ،)0.05وموقع املتوسط يف
فئات املدى .وتتفق تلك النتائج مع نتائج املحور األول ،التي أشارت إىل أن أكرث
العنارص حدة كمعوق للتمكني ،مرتبط بضعف التمكني املهاري واملعريف للمرأة،
وقلة الخربة والدراية باألمور القيادية ،وتتفق بهذا مع ودراسة الفايز (،)2014
ودراسة كعيك ( ،)2011ودراسة التويجري (.)2014
وتفرس الباحثة هذه النتائج ،بأن الترشيعات امل ُ َمكِّنة لقيادة املرأة بسلطة ،هي
التي تعطيها االطمئنان والثقة يف التنفيذ أكرث من أي إجراء آخر ،هذا باإلضافة
لحداثة دخول املرأة مجال القيادة ،وخاصة يف الجامعات ،جعل لديها متطلبات
معرفية لهذا املجال الجديد ،الذي ال متتلك الخربة امليدانية املرتبطة به ،والتي
كان من املمكن أن تُك ِْس َبها املعارف املرتبطة به ،من خالل حضورها للتدريبات
واالجتامعات ،واطالعها عىل التعميامت واللوائح الخاصة به.
التساؤل الثالث :هل توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية ،بني آراء أفراد
العينة عىل محور االستبانة ،تعزي ملتغري النوع (ذكر -أنثى)؟
جري اختبار
لإلجابة عن هذا التساؤل أُ ّ
كام يوضح نتائجه الجدول رقم(:)7

)(Independent Samples T—Test
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جدول رقم( )7نتائج ) T (Independent Samples T—Testلعينتني مستقلتني للفروق يف
متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة تبعاً الختالف النوع(ذكر -أنثى)
املحور
األول

الفقرات

النوع

العدد

معوقات التمكني
إناث

ذكور
196
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
4.57

190
4.77
190
196
190
196
190
196
190
196
190
0.57

البعد األول:
املتطلبات الترشيعية.
الثاين

متطلبات التمكني

البعد الثاين:
املتطلبات الثقافية
البعد الثالث:
املتطلبات التنظيمية
البعد الرابع:
املتطلبات املعرفية

كيل املحور الثاين :إناث
196

املتوسط االنحراف
الحسايب املعياري
4.25
0.1.07
3.88
4.98
3.56
4.66
4.22
4.56
4.89
4.85
4.21

0.66
0.61
0.77
0.83
1.11
0.55
0.75
0.77
0.99
0.19

اختبار T

قيمة

القيمة
االحتامليةD

3.176

0.08

1.848

0.000

4.88

0.98

20.45

0.69

3.45

*0.009

33.56

0.87

)(T

(*) دال عند مستوى داللة أقل من 0.05

من خالل الجدول رقم ( ،)7يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية ،عىل
مستوى املحورين وجميع أبعاد املحور الثاين؛ عدا البعد الرابع للمحور الثاين،
وقد كانت الفروق لصالح النساء .وتشري هذه النتائج ،إىل أن الرجال يف نظرتهم
لتقلد النساء املناصب القيادية ،أكرث تأيي ًدا؛ لعدم توفر ترشيعات أو تنظيامت
إدارية ملزمة بذلك ،وعدم االعرتاض عىل الثقافة الداعمة ،إلقصاء النساء عن
املناصب القيادية؛ ويرجع ذلك إىل أن الرجال لديهم قناعة ويرصون دامئًا ،عىل
أن النساء لديهم قصور معريف باألمور القيادية.
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التصور المقترح لتمكين المرأة من شغل الوظائف القيادية
بالجامعات السعودية في ضوء رؤية المملكة :2030

يف ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية ،سواء عىل مستوى اإلطار
النظري ،والواقع السعودي ،وتحليل الدراسات السابقة ،أو عىل مستوى الدراسة
امليدانية ،والتي أسفرت عن مجموعة من املعوقات ،تعوق متكني املرأة من شغل
الوظائف القيادية بالجامعات ،أكرثها حدة ،ضعف التمكني املهاري واملعريف للمرأة،
وقلة الخربة والدراية باألمور القيادية؛ وكذلك مجموعة من املتطلبات كان أكرثها
حدة ،البعد املرتبط باملتطلبات الترشيعية ثم املعرفية؛ فإن الباحثة تويص بتلبية تلك
املتطلبات ،بغية القضاء عىل املعوقات ،ومن أجل ذلك تقرتح هذا التصور.
أول :منطلقات التصور المقترح ،وتتضمن ما يلي
ً

 -1منطلقات عالمية :وتشمل ما ييل:
•اهتامم الحكومات ،واملنظامت غري الحكومية ،وهيئات األمم املتحدة،
بقضايا متكني املرأة ،وجعلها رشيكًا أساس ًيا يف التنمية بكل أبعادها؛
عامل أساسيًا يف التنمية البرشية املستدامة ،كمنتجة ومستفيدة.
باعتبارها ً
• ظهور جهود الحركات النسائية النشطة؛ لتمكني املرأة عىل مستوى العامل،
من خالل مؤمترات املرأة املتعددة.

 -2منطلقات محلية ،وتشمل اآليت:

•األهداف الطموحة التي حملتها رؤية  ،2030لدور املرأة يف تحقيق التنمية
املستدامة.
•املناصب القيادية العليا التي شغلتها املرأة السعودية ،وحققت فيها نجاحات
كبرية (مديرة جامعة -نائب وزير التعليم).
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•الحراك االجتامعي والثقايف لتمكني املرأة يف املجتمع السعودي.
•املرأة متثل أكرث من نصف املوارد البرشية باملجتمع ،وال ميكن تجاهل
دورها يف التنمية.
ثانيا :أهداف التصور المقترح ،وتتمثل فيام ييل:
ً
وضع آليات متكاملة األبعاد ،لتمكني املرأة من شغل الوظائف القيادية
بالجامعات السعودية ،وتنمية وتطوير معارفها ومهاراتها؛ مبا يدعم متكينها يف
ميدان العمل ،يف ضوء رؤية اململكة .2030
التص ُّور ،وتتضمن:
ثالثً ا :األسس التي ُبنَ ي عليها
َ

1 .1األساس الديني :تشجيع اإلسالم لحرية املرأة يف نطاق الرشيعة ،وتأكيده
عىل مبادئ العدالة بني الجنسني.
2 .2األساس االجتامعي :ويتضمن:
•وصول املرأة ألعىل مراتب السلم التعليمي وابتعاثها للخارج.
•مامرسة املرأة للسياسة والحقوق السياسية ووصولها ملجلس الشورى.
•دعم الدولة إلنجازات املرأة ،وتوسيع نطاق ومجاالت عملها ،وفتح
آفاق جديدة لها بسوق العمل.
•الحراك الفكري للطموح املهني ،لدي الجيل الجديد من الفتيات،
وتغري نظرتهم للحياة واملستقبل.
3 .3األساس العاملي :نظرة املجتمع العاملي لدور املرأة يف املجتمع ،وتأثريها،
ومكانتها.
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رابعا :عناصر التصور المقترح :وتتضمن ما يلي:
ً

•التمكنيالترشيعي:إصداروزارةالتعليم،مجموعةمنالترشيعاتامل ُ َمكِّنةللمرأة
منجميع الوظائف القيادية بالجامعات أسوة بالرجل؛ عند توافر الرشوط.
•التمكني املعريف :تقديم مجموعة من الربامج التدريبية املتخصصة يف
القيادة ،تشمل جميع القدرات الالزمة لتمكني املرأة ،من تويل الوظائف
القيادية بالجامعات.
•التمكني الثقايف والرتبوي :تطوير املناهج مبا يدعم صورة املرأة ،ويزيد
من وعيها بواجباتها ومسؤولياتها االجتامعية ،وتنمية مهاراتها مبراحل
التعليم املختلفة؛ من خالل األنشطة املختلفة صفية وال صفية ،وزيادة
اندماجها يف العمل التطوعي االجتامعي؛ لتشعر بأهمية دورها.
•التمكني االجتامعي :تقديم حمالت إعالمية؛ لزيادة الوعي املجتمعي
بقدرات املرأة وتحسني صورتها ،وصورة عملها كقيادة نسائية ،وتغيري
املعتقدات االجتامعية الخاطئة يف هذا الشأن.
خامسا :متطلبات نجاح تطبيق التصور المقترح :وتشمل
ً
 -1دور حكومي:

تركيز القامئني عىل وضع خطط التنمية بالدولة ،عىل املرأة كمورد برشي
مهم ،ميثل نسبة كبرية من املجتمع ،من خالل تخصيص برامج تنموية وتطويرية
خاصة بها.
إبراز مناذج قيادية جامعية ،ودعمها من قبل القيادات السياسية مبناطق
الجامعات ،من خالل تحفيزها ،وتشجيعها ،وتقديم الدعم واملساعدة؛ لتيسري
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مهامها وتكريم أعاملها الناجحة واملتميزة.
-2دور تشريعي:

تطوير الترشيعات والقوانني الجامعية ،املرتبطة بتمكني املرأة من الوظائف
القيادية؛ بحيث يكون لها نفس النصيب من الوظائف القيادية ،املامثلة للرجال
بنفس الصالحيات.
-3دور تطويري تربوي:

تطوير املناهج التعليمية ،وتضمينها موضوعات تكسب الكوادر النسائية معارف
ومهارات قيادية ،وتغيري النظرة الثقافية والذاتية تجاه العمل القيادي النسايئ.
-4دور إعالمي:

تفعيل دور اإلعالم يف تغيري الثقافة املجتمعية ،تجاه تقلد املرأة الوظائف
القيادية ،وتوعيتها بأهمية دورها يف املجتمع من خالل عدة فعاليات ،كاملقاالت،
والتغطية اإلعالمية لقصص نجاح املرأة يف مجال العمل القيادي.
-5دور مجتمعي:

•تفعيل دور الجمعيات النسائية ،يف توعية وتثقيف وتأهيل القيادات
النسائية؛ من خالل الدورات التدريبية ،والندوات ،واملؤمترات.
•تركيز املؤسسات والجهات املجتمعية الداعمة للجامعات ،عىل قطاع
الطالبات وقياداته النسائية.
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-6دور جامعي :يقترح أن تقوم الجامعة بالدور اآلتي:

• التوسع يف فرص تأهيل وتدريب القيادات النسائية؛ لتنمية مهاراتهن
اإلدارية واالجتامعية.
•تحديث الهيكل التنظيمي بقطاع الطالبات؛ الستيعاب القيادات النسائية،
ومنحهن الصالحيات للقيام بأداء املهام بنجاح ،ودعمهن باملعلومات
واملوارد املادية والبرشية املطلوبة.
•توسيع فرص مشاركة املرأة يف الفاعليات الجامعية ،ومتثيلهن يف اللجان
ومجالس الكليات املختلفة بالجامعة.
• التوسع يف األنشطة والفعاليات الداعمة للدور القيادي للمرأة.
• توفري أدلة تنظيمية ،تعمل عىل تفعيل الحوكمة اإلدارية واألكادميية داخل
قطاع الطالبات.
•توفري التشجيع املناسب لتقلد املرأة السعودية للمناصب القيادية بها،
وذلك من خالل تقديم الحوافز املادية واملعنوية.
• تغيري الثقافة التنظيمية السائدة بقطاع الطالبات ،وذلك من خالل نرش
فكر العمل الجامعي والتعاون وااللتزام واالتقان.
استقالل إداريًا ،ومال ًيا،
ً
•منح الوحدات التنظيمية بقطاع الطالبات،
وأكادمييًا ،وذلك بإعطائهم الصالحيات الالزمة للترصف املايل ،واإلداري،
واتخاذ القرارات املرتبطة به.
•تبصري منسوبات الجامعة ( هيئة أكادميية -هيئة إدارية) بأهمية دورهم
يف قيادة املؤسسات الجامعية النسائية وتطويرها ،وذلك من خالل عقد
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ندوات وورش عمل؛ ملناقشة موضوعات متكني املرأة ودورها القيادي.
•دعم منسوبات الجامعة لقياداتها النسائية ،وتيسري مهام عملها ،وذلك من
خالل التعاون ،وااللتزام ،واحرتام قراراتها.
المراجع:
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دور المرأة في الـســيـاسـة التـعـلـيـمــيـة
والتخطيط اللغوي في الجامعات السعودية

دور المرأة في السياسة التعليمية والتخطيط اللغوي ،في
نموذجا
الجامعات السعودية (جامعة األميرة نورة)
ً

الملخص:

حقل علم ًيا حديثًا يف الدراسات اللغوية ،هو السياسة
يتناول هذا البحث ً
ب من أهم مجاالت اللسانيات االجتامعية،
التعليمية والتخطيط اللغوي ،الذي يُ ْعتَ َ ُ
والذي يهتم بالثقافات واللغات اإلنسانية ملختلف الحضارات ،ولقد أدركت
أهميته جميع الدول؛ مام دفعها إىل وضع خطط واسرتاتيجيات تعليمية ،تتوافق
وقوي ،معتز بلغته وهويته ،ومن هنا يأيت دور املرأة
وسياساتها لتنشئة جيلٍ وا ٍع
ّ
الفاعل يف هذا املجال العلمي ،منطلق ًة من تجربة رائدة يف إحدى أكرب جامعات
العامل ،هي جامعة األمرية نورة ،والتي تهتم بتعزيز مكانة املرأة يف املجتمع،
وتسهم يف تطوير وظيفة القيادات النسائية املتميز ،ومدى توافق السياسات
التعليمية فيها ،مع سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية.
وتأيت أهمية البحث يف بيان أثر السياسة التعليمية والتخطيط اللغوي ،يف
الحفاظ عىل اللغة وال َهويِّة ،وإثراء املكتبة العربية ببحث يختص بدور املرأة يف
السياسة التعليمية والتخطيط اللغوي ،يف مجال اللسانيات االجتامعية.
ويهدف البحث إىل التعريف بالسياسة التعليمية ،والتخطيط اللغوي ،ودور
املرأة يف السياسة التعليمية والتخطيط اللغوي يف الجامعات السعودية ،مع بيان
مدى توافق السياسة التعليمية والتخطيط اللغوي ،يف جامعة األمرية نورة ،مع
سياسة التعليم يف السعودية.
وتتفرع مشكلة البحث إىل :ما السياسة التعليمية والتخطيط اللغوي؟ وما هو
دور املرأة يف السياسة التعليمية والتخطيط اللغوي يف الجامعات السعودية؟ وهل
تتوافق السياسة التعليمية والتخطيط اللغوي يف جامعة األمرية نورة مع سياسة
التعليم يف السعودية؟
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ويف الختام أكَّد البحث عىل أن جامعة األمرية نورة ،تعمل بجودة خدماتها
عىل تطوير تعليم اللغة العربية ،مبا يحقق تطلعات املجتمع يف ضوء اإلمكانات
املتاحة ،ومبا يخدم أهداف الدولة العامة ومصلحتها الوطنية،
ويواكب التطورات العاملية ،ومن أهم النتائج التي ظهرت ما ييل :استحداث
مقررات ومسارات دراسية برشاكات دولية ،منها اللسانيات الحاسوبية ،وهي
األوىل من نوعها يف الوطن العريب ،لتطويع الحاسوب لخدمة اللغة العربية.
ومتيز معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقات بها ،بتأهيل كفاءات تعليمية ،وفق
خطط هادفة وطرائق مبتكرة؛ للنهوض بتعليمها ،وإنشاء كريس بحث أدب الطفل.
الكلمات الدالة:

لسانيات اجتامعية؛ سياسة تعليمية؛ تخطيط لغوي؛ لغة عربية.
المقدمة:

تحظى املرأة تحت ظل اإلسالم يف مجتمعها بكامل حقوقها ،فاملرأة هي نصف
املجتمع ،وعليها تقع أعظم وأسمى مهمة؛ وهي تنشئة جيل واعد ،يحمل عىل عاتقه
مسئولية بناء وتطوير وطنه يف كافة امليادين .فاملرأة يف حياتها متارس نشاطات
عديدة ومتنوعة ،ومن تلك املامرسات التي ينبغي أن نسلط الضوء عليها؛ دورها
يف السياسة التعليمية والتخطيط اللغوي ،يف جامعات اململكة العربية السعودية
بشكل عام ،ويف جامعة األمرية نورة بشكل خاص؛ لكونها الجامعة الوحيدة التي
تقودها نساء سعوديات متميزات ،وهي بذلك أول جامعة عاملية خاصة للبنات،
ومتثل دور املرأة وتهتم بتعزيز مكانتها يف املجتمع ،وتسهم يف تطوير وظيفة
القيادات النسائية املتميز.
ويف عام 2007م ،صدر قرار امللك عبد الله بن عبد العزيز-رحمه الله،-
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بتعيني األمرية الجوهرة بنت فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود ،مديرة
لجامعة األمرية نورة بنت عبد الرحمن؛ لتصبح بذلك أول امرأة أكادميية سعودية،
تتوىل منصب مديرة جامعة؛ حيث « قادت عملية الهيكلة الكربى للكليات املنترشة
حول اململكة ،والتي يبلغ عددها ( )102كلية يف ذلك الحني .كام أرشفت عىل
وضع حجر األساس للمدينة الجامعية ،والتي تبلغ مساحتها أكرث من  8ماليني
مرت مربع .وأسست عدة كليات وتخصصات جديدة ،باإلضافة للكليات املعاد
هيكلتها ،وذلك وفقًا ملتطلبات سوق العمل .وقبل توليها منصب مديرة الجامعة،
شغلت األمرية الدكتورة الجوهرة بنت فهد ،منصب وكيلة مساعد للشؤون
التعليمية باملرتبة الرابعة عرش بوكالة كليات البنات ،وتولت مهمة إدارة الشؤون
التعليمية يف جميع كليات البنات يف اململكة .وشغلت قبل ذلك منصب عميدة
كلية الرتبية للبنات بالرياض ،وعملت كأستاذ مساعد بقسم اللغة العربية وآدابها
بنفس الكلية .كام أرشفت عىل العديد من رسائل املاجستري والدكتوراه ،وح َّك َمت
بعضها(».املدراء السابقون ،د.ت) ،أما عن مراحلها التعليمية ،فقد حصلت «عىل
درجة البكالوريوس يف اآلداب والرتبية ،تخصص رئيس لغة عربية ،وتخصص
فرعي علوم دينية ،من كلية الرتبية للبنات يف الرياض (1393/ 93ه) .وتحمل
دبلو ًما عا ٍل يف اللغة العربية ،تخصص النحو والرصف ،من كلية الرتبية للبنات
يف الرياض (1397/ 96ه)ـ كانت أول خريجة تحصل عىل درجة املاجستري يف
اآلداب -علوم اللغة العربية ،تخصص النحو والرصف ،من كلية الرتبية للبنات
يف الرياض ،وأول خريجة تحمل درجة الدكتوراه يف الفلسفة يف اآلداب -علوم
اللغة العربية ،تخصص النحو والرصف ،من كلية الرتبية للبنات يف الرياض عام
1403ه(».املرجع نفسه ،د.ت)
ومن أهم إنجازاتها التي حققتها يف عام 1987م؛ نتيجة الطالعها الدائم عىل
مستجدات العرص ،وملواكبة متطلباته ،هو إدخال» تقنية الحاسب اآليل يف الكلية،
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وتم تدريب عضوات الهيئة التعليمية وبعض اإلداريات والطالبات عليها .وبدأْ َن
بعد ذلك يف عمل برامج الحاسب اآليل ،لتكون كلية الرتبية أول مؤسسة تعليمية
يتم فيها تفعيل التقنية الحديثة( ».الجهني)2010،
ويف عام 2011م ،صدر قرار امللك عبدالله بن عبد العزيز -رحمه الله-
بتعيني الدكتورة هدى بنت محمد العميل ،يف منصب مديرة جامعة األمرية نورة
(أمر مليك :تعيني د .هدى العميل مديرة لجامعة األمرية نورة)2011 ،؛ ملتابعة
مسرية التميز يف إدارة الجامعة ،فتصبح بذلك ثاين امرأة أكادميية سعودية،
تولت منصب مديرة جامعة ،وقد شغلت قبل ذلك عدة مناصب منها :وكيلة كلية
الرتبية بجامعة امللك سعود عام  ،2007ووكيلة قسم الرتبية ورياض األطفال
بجامعة امللك سعود ،من عام  2005إىل  ،2007وأستاذ مساعد بقسم الرتبية
ورياض األطفال بجامعة امللك سعود  ،2002ومحارضة بقسم الرتبية ورياض
األطفال بجامعة امللك سعود يف عام  ،1999 -1989كام أنها عضوة يف العديد من
اللجان واملجالس يف القطاعني العام والخاص.
أما عن مراحل تعليمها ،فقد حصلت عىل درجة املاجستري ،يف تخصص
القيادة الرتبوية ،من جامعة ميتشغان العربية بالواليات املتحدة عام 1985م،
وحصلت عىل درجة املاجستري يف تخصص الطفولة املبكرة من الجامعة نفسها
عام 1986م ،كام حصلت عىل الدكتوراه يف الفلسفة يف الرتبية يف الطفولة
املبكرة ،من جامعة ويلز باململكة املتحدة عام 2002م (السهيل ،)2011،لتمتلك
سجل علم ًيا ومهاريًا ممي ًزا ،مكَّنها من إدارة أكرب جامعة للبنات ،والتي
بذلك ً
تنطلق سياستها التعليمية ،من السياسة التعليمية السعودية بكفاءة عالية.
وتعترب السياسة التعليمية ،هي اإلطار الذي تعمل فيه النظم التعليمية؛ فمن
الرضوري دامئًا مراجعة بنودها ،واملعايري الرتبوية التي بنيت عليها وبصورة
دورية ،ومعرفة مدى مناسبتها ،والتعديالت التطويرية التي ينبغي إجراؤها عليها،
ومدى مطابقتها ألرض الواقع.
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لذلك ،من املهم « أن تعمل السياسة التعليمية ،ضمن أهداف تكاملية ،تحقق
يف النهاية األهداف والسياسات املوضوعة من قبل الدولة ،وليس ضمن أهداف
غري مرتابطة أو منعزل بعضها عن بعض.
فالسياسة التعليمية يجب أن تشمل جميع أشكال التعليم ،ومراحله ،ومستوياته؛
بحيث تحيط بالعمل التعليمي من مختلف جوانبه ،وال تركز عىل جانب واحد
فقط ،أو مرحلة معينة ،أو نوع معني من التعليم؛ ألن التعليم يجب أن يستهدف
التنمية الكلية لشخصية املواطن» (املنقاش)9 ،2006،
كام يُ َع ُّد التخطيط اللغوي العريب ،من أهم مجاالت «اللسانيات االجتامعية،
التي تهتم بدراسة عالقة اللغة العربية باملجتمع ،ومدى تأثرهام ببعضهام.
لذلك فالتخطيط اللغوي يهتم باملشكالت اللغوية العربية نحو :توليد املفردات،
وتجديدها ،واستعامل املصطلحات ،وتوحيدها ،كام أنه يرصد املشكالت االجتامعية
التي ترتبط باستعامالت اللغة العربية يف الواقع»(غزالة ،د.ت) ،كام يظهر دوره
واض ًحا يف تحديث الربامج التعليمية يف جميع املراحل التعليمية ،وإعادة تأليف
الكتب واملناهج التعليمية.
وبالتايل فإن التخطيط اللغوي ،يسهم يف إنقاذ اللغة ،وصونها ،وتطويرها،
ونقلها من الواقع النظري إىل الواقع التطبيقي ،بوجود إرادة سياسية ونخبة
علمية قادرة عىل التخطيط والتنفيذ.
ولقد حرصت جامعة األمرية نورة ،يف ظل قيادة املرأة املتميزة ،عىل تحقيق
التكامل يف أهدافها ،مع األهداف املوضوعة من الدولة؛ لتطوير تعليم اللغة
العربية؛ سوا ًء للناطقات بها أو غريهن يف املراحل الجامعية .فوضعت خطط
تطويرية واعية ومدروسة ،تلبي متطلبات العرص وفق مناهج حديثة برشاكات
دولية؛ لتبادل الخربات العلمية والثقافية ،يف مجال اللغة العربية ،كتجربة
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الرشاكة التي بني جامعة األمرية نورة بنت عبد الرحمن بالرياض ،وبني جامعة
محمد الخامس بالرباط (جامعة نورة تبحث مستقبل الدراسات العليا يف مؤمتر
دويل العام املقبل.)2016 ،
.1مفهوم السياسة التعليمية
 .1.1لغة:

«ساس ِ
يس عليه أَي أَ َم َر وأُ ِم َر
ورد عند ابن منظور (،1993ج )108 ،3أن:
وس َ
َ
عليه» ،وأُ ِخذَت كلمة (سياسة) من« :املصدر الرصيح للفعل(ساس-يسوس) ،وتدل
لغة عىل :ساس الناس سياسة »:توىل رياستهم وقيادتهم ،واألمور :دبرها وقام
وس ّواس» (مصطفى وآخرون ،2004،ج،1
بإصالحها ،فهو سائس وجمعه ساسة ُ
 ،)959ومن هنا جاءت عبارة( :السياسة التعليمية يف اململكة العربية السعودية).
اصطالحا:
.2.1
ً

يُ َراد بالسياسة التعليمية:أن «املواد الدستورية العامة للتعليم ،وهي التي
وتبي أهداف
تبي األسس العامة التي يقوم عليها التخطيط إلنشاء مؤسساتهِّ ،
ِّ
العملية التعليمية وتحدد مقاصدها؛ سوا ًء كانت هذه املواد مكتوبة معلنة بقرارات
ومراسيم ،أو غري مكتوبة وال معلنة؛ إال أنها مالحظة ذه ًنا لدى املرشفني عىل
مؤسسات التعليم ،واملنشئني لها ،واملوجهني ملسريتها» (امليداين)21 ،1992 ،
وهي بحسب وثيقة سياسة التعليم السعودية ،تعني« :الخطوط العامة التي
تقوم عليها عملية الرتبية والتعليم؛ أدا ًء للواجب يف تعريف الفرد بربه ،ودينه،
وإقامة سلوكه عىل رشعه ،وتلبي ًة لحاجات املجتمع ،وتحقيقًا ألهداف األمة»
(وزارة املعارف.)5 ،1970،
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 .3.1التعريف اإلجرائي للسياسة التعليمية بالجامعة:

هي عبارة عن وثيقة رسمية مختصة بالجامعة ،متسقة مع سياسة التعليم يف
اململكة العربية السعودية ،تنظم اإلجراءات والعمليات واألنشطة فيها؛ وتسهم يف
تحقيق رؤية الجامعة ،ورسالتها التعليمية ،وغاياتها االسرتاتيجية.
 .2وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية:

هي عبارة عن « وثيقة مكتوبة ،مكونة من مئتني وستة وثالثني بن ًدا ،صادرة
عن اللجنة العليا لسياسة التعليم عام 1390هـ 1970 /م ،تحدد االتجاهات،
واملنطلقات ،واألهداف العامة والفرعية للتعليم ،وتعترب املرجع األساس لنظام
التعليم يف اململكة .وقد أتت هذه الوثيقة مقسمة إىل تسعة أبواب كالتايل:
األسس العامة التي يقوم عليها التعليم ،وغاية التعليم وأهدافه العامة ،وأهداف
مراحل التعليم ،التخطيط ملراحل التعليم ،أحكام خاصة (وتشمل املعاهد العلمية،
تعليم البنات ،التعليم الفني ،إعداد املعلم ،ومدارس القرآن الكريم ومعاهده،
التعليم األهيل ،مكافحة األمية وتعليم الكبار ،والتعليم الخاص باملعوقني ،ورعاية
النابغني) وسائل الرتبية والتعليم ،نرش العلم ،متويل التعليم ،وأحكام عامة».
(املرجع نفسه)4 ،
 .3مدى توافق مضمون بنود سياسة التعليم في
جامعة األميرة نورة ،مع سياسة تعليم المملكة العربية
السعودية:

كشفت نتائج الدراسة ،أن سياسة تعليم جامعة األمرية نورة ،توافقت مع أغلب
املعايري والتوجهات العامة للسياسة التعليمية للمملكة العربية السعودية؛ بل متيزت
يف تطبيقها وتطويرها بحسب متطلبات العرص ،ووفق احتياجات العمل وبشكل
حرصا منها عىل الربط بني التعليم والتنمية
متكامل مع القطاعات األخرى؛ ً
العامة للدولة ،نذكر من ذلك:
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 .1.3المرجعية المجتمعية:

يركز بند ( )232عىل أن «التعليم بكافة أنواعه ،ومراحله ،وأجهزته ،ووسائله،
يعمل لتحقيق األغراض اإلسالمية ،ويخضع ألحكام اإلسالم ومقتضياته ،ويسعى
إىل إصالح الفرد ،والنهوض باملجتمع خلق ًّيا ،وفكريًّا ،واجتامع ًّيا ،واقتصاديًّا»
(املرجع نفسه.)45 ،
وتنطلق سياسة التعليم يف جامعة األمرية نورة ،من سياسة التعليم يف اململكة
العربية السعودية ،القائم عىل مبدأ الربط بني الدين اإلسالمي والتعليم؛ حيث إن
سياسة تعليم اململكة تقوم عىل أسس راسخة ،مصدرها الدين اإلسالمي ،وثوابت
العقيدة واألصالة املستمدة من تاريخ الوطن األصيل.
 .2.3تعليم البنات:

ركزت سياسة التعليم عىل رضورة تعليم البنات؛ حيث نص البند ( )9عىل»:
تقرير حق الفتاة يف التعليم مبا يالئم فطرتها ،ويُ ِع ُّدها ملهمتها يف الحياة،
عىل أن يتم هذا بحشمة ووقار .ويف ضوء رشيعة اإلسالم ،فإن النساء شقائق
نص البند
الرجال» (ص .)7وخصص للحديث عن ذلك فصالً ً
كامل ،فجاء يف َّ
( )149رضورة إنشاء »:كليات للبنات ما أمكن ذلك؛ لسد حاجات البالد يف مجال
نص بند ( )153عىل
اختصاصهن ،مبا يتفق والرشيعة اإلسالمية» (ص ،)29كام َّ
أنه « يستهدف تعليم الفتاة تربيتها تربية صحيحة إسالمية ،لتقوم مبهمتها يف
الحياة ،فتكون ربة بيت ناجحة ،وزوجة مثالية ،وأُ ًّما صالحة ،وإلعدادها للقيام
ونص البند
مبا يناسب فطرتها كالتدريس ،والتمريض ،والتطبيب» (ص َّ ،)28
( )154عىل أنه »:تهتم الدولة بتعليم البنات ،وتوفر اإلمكانيات الالزمة ما أمكن؛
الستيعاب جميع من يصل منهن إىل سن التعليم ،وإتاحة الفرصة لهن ،يف أنواع
التعليم املالمئة لطبيعة املرأة ،والوافية بحاجة البالد» (ص ص .)29-28
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دعم
ويعترب إنشاء جامعة األمرية نورة ،التي هي أكرب جامعة عاملية للبنات؛ ً
ريا لتعليم البنات ،وقد أدارتها منذ إنشائها ،األمرية الجوهرة بنت فهد آل
كب ً
سعود ،وهي أول أكادميية سعودية تتوىل هذا املنصب ،ثم تولت الدكتورة هدى
بنت محمد العميل إدارتها؛ لتصبح ثاين أكادميية سعودية تتوىل هذا املنصب؛
حرصا من قيادتنا الحكيمة عىل متكني املرأة ،من القيام بدورها الرائد يف
ً
مجتمعها السعودي.
 .3.3التفاعل الواعي مع التقدم العلمي والتطور الحضاري
العالمي؛ بما يتناسب مع حاجات المجتمع:

إن سياسة التعليم يف جامعة األمرية نورة ،تتوافق مع سياسة التعليم السعودي،
الذي يحث عىل رضورة اإلفادة من جميع أنواع املعارف والعلوم ،بعد توجيهها
وجه ًة إسالمية ،والتفاعل الواعي مع التطورات الحضارية العاملية ،وتتبعها،
واملشاركة فيها ،واالهتامم باإلنجازات العاملية ،يف ميادين العلوم ،واآلداب،
والفنون املباحة ،وفهم البيئات املختلفة ،وتعلم لغات أخرى؛ للتزود بالعلوم
واملعارف النافعة ،وذلك ما نصت عليه البنود ( ،)50 ،49 ،42 ،16 ،13 ،12حيث
نص بند ( )12عىل »:توجيه العلوم واملعارف مبختلف أنواعها وموادها-منه ًجا
وتدريسا ،-وجهة إسالمية يف معالجة قضاياها ،والحكم عىل نظرياتها
وتأليفًا،
ً
وطرق استثامرها؛ حتى تكون منبثقة من اإلسالم ،متناسقة مع التفكري اإلسالمي
ونص البند ( )13عىل »:االستفادة من جميع أنواع املعارف
السديد»(ص َّ ،)7
اإلنسانية النافعة ،عىل ضوء اإلسالم ،للنهوض باألمة ورفع مستوى حياتها،
نص
فالحكمة ضالَّة املؤمن ،أىن وجدها فهو أوىل الناس بها»(ص  ،)7كام َّ
البند ( )16عىل »:التفاعل الواعي مع التطورات الحضارية العاملية ،يف ميادين
العلوم ،والثقافة ،واآلداب ،بتتبعها واملشاركة فيها ،وتوجيهها مبا يعود عىل املجتمع
ونص البند ( )42عىل »:االهتامم باإلنجازات
واإلنسانية بالخري والتقدم» (صَّ ،)8
العاملية ،يف ميادين العلوم ،واآلداب ،والفنون املباحة؛ وإظهار أن تقدم العلوم
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كان مثرة لجهود اإلنسانية عامة ،وإبراز ما أسهم به أعالم اإلسالم يف هذا
املجال ،وتعريف الناشئة برجاالت الفكر اإلسالمي ،وتبيان نواحي االبتكار ،يف
آرائهم وأعاملهم يف مختلف امليادين العلمية والعملية»(ص  ،)12أما البند ()49
فنص عىل »:فهم البيئة بأنواعها املختلفة ،وتوسيع آفاق الطالب؛ بالتعرف عىل
َّ
مختلف أقطار العامل ،وما يتميز به كل قطر من إنتاج وثروات طبيعية ،مع
التأكيد عىل ثروات بالدنا ومواردها الخام ،ومركزها الجغرايف واالقتصادي،
ودورها السيايس القيادي يف الحفاظ عىل اإلسالم ،والقيام بواجب دعوته،
ونص البند
وإظهار مكانة العامل اإلسالمي ،والعمل عىل ترابط أمته»(ص َّ ،)13
( )50عىل »:تزويد الطالب بلغة أخرى من اللغات الحية ،عىل األقل بجانب لغتهم
األصلية؛ للتزود من العلوم ،واملعارف ،والفنون ،واالبتكارات النافعة ،والعمل عىل
نقل علومنا ومعارفنا إىل املجتمعات األخرى ،وإسها ًما يف نرش اإلسالم وخدمة
اإلنسانية»(ص .)50
 .4.3االتساق والتكامل:

تشمل سياسة التعليم يف اململكة ،جميع أنواع ومراحل التعليم مبا فيه التعليم
العايل .والعالقة بني جميع مراحل التعليم عالقة تكامل ،وهذا ما تركز جامعة
األمرية نورة عىل تحقيقه؛ من خالل وضع خطط ،ومناهج ،ووسائل تربوية؛
هدفها نرش العلم واملعرفة للطالبات ،يف مجال اللغة العربية وغريها ،وتخريج
وتدريب كفاءات تعليمية ،تسهم يف تلبية احتياجات التعليم يف كافة مراحله
التعليمية.
 .5.3ربط التعليم بالتنمية العامة للدولة:

يوجد يف الوثيقة بندان فقط ،ربطًا بني التعليم والتنمية ،وهام البندان (8
و )15حيث أشار البند ( )8إىل أن «فرص النمو مهيأة أمام الطالب ،للمساهمة
يف تنمية املجتمع الذي يعيش فيه ،ومن ثم اإلفادة من هذه التنمية التي شارك
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فيها» (ص ،)7وكذلك البند ( )15الذي ينص عىل «ربط الرتبية والتعليم يف جميع
املراحل ،بخطة التنمية العامة للدولة» (ص.)7
وإن جامعة األمرية ،تسعى بإمكانياتها وبخططها التنمويَّة املدروسة ،وعملها
الدؤوب ،إىل الربط بني التعليم والتنمية؛ لإلسهام يف تلبية متطلبات قطاعات
املجتمع املختلفة.
 .6.3التقويم المستمر للسياسة التعليمية في ضوء حاجات
المجتمع:

ليس هناك يف الوثيقة بند أو سياسة رصيحة وواضحة ،تدعو إىل تقويم
ومراجعة السياسة التعليمية بني فرتة وأخرى ،إذا اقتضت الحاجة إىل ذلك،
وتحرص جامعة األمرية نورة ،عىل أن تكون سياستها التعليمية خاضعة إىل
التقويم املستمر؛ ملواكبة التطورات العاملية ،ومناسبة برامجها ومناهجها الدراسية
لحاجات سوق العمل.
 .7.3التعليم عملية مستمرة:

إن سياسة التعليم يف اململكة ،تحث عىل أهمية أن يزداد الطالب من العلوم
فنص البند ( ،)80عىل» توليد الرغبة لديه يف االزدياد من العلم النافع،
النافعةَّ ،
والعمل الصالح ،وتدريبه عىل االستفادة من أوقات فراغه»(ص)17؛ لذلك تعمل
جامعة األمرية نورة عىل تهيئة الطالبات ،وتزويدهن باملهارات الالزمة ،التي
متكنهن من االستمرار بالتعلم مدى الحياة.
 .8.3مجانية التعليم:

نص البند ( )233عىل أن »:التعليم مجاين يف كافة أنواعه ومراحله ،فال
تتقاىض الدولة رسو ًما دراسية عليه» (ص)45؛ بل نصت السياسة عىل منح
مكافآت للطالب ،يف أنواع معينة من التعليم والتدريب ،كام يوضح ذلك البندان
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( 234و .)235وتتفق سياسة تعليم جامعة األمرية نورة مع سياسة تعليم اململكة،
فيام يتعلق مبجانية التعليم.
 .9.3المساواة وتكافؤ الفرص التعليمية:

ما وجدنا يف الوثيقة من بنود نلحظ أنها ركزت عىل أحقية كل فرد يف طلب
العلم بحكم تعاليم اإلسالم كبند ( ،)10وبند ( )54الذي يدعو إىل مراعاة الفروق
الفردية والتعرف عليها ،وتراعي جامعة األمرية نورة مبدأ تكافؤ الفرص يف
التعليم والذي يعترب من أهم أركان السياسة التعليمية والذي يتمثل تحقيقه يف
توفري فرص العمل للخريجني وفقاً لكفاءتهم.
 .10.3الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل:

يحث البند ( )132عىل إنشاء «الجامعات والكليات يف اململكة ،مبا يالئم
حاجة البالد وإمكانياتها» ،وكذلك البند ( ،)135الذي نص عىل أن «تُ ْفتَح أقسام
للدراسات العليا يف التخصصات املختلفة ،كلام توفرت األسباب واإلمكانيات
لذلك» ،والبند ( ،)236الذي قرر أن «توفر الدولة فروع التعليم العايل عىل
اختالف أنواعها يف اململكة ،وفقًا لحاجات البالد ،والسياسة التي يضعها املجلس
األعىل للتعليم»( ص.)46
وتنفيذًا لهذا البند ،فإن سياسة تعليم جامعة األمرية نورة ،اهتمت بتفعيل هذا
املبدأ عىل أرض الواقع؛ بفتحها ألقسام دراسات عليا ،تلببية الحتياجات سوق
تخصيص :اللسانيات ،ولسانيات حاسوبية وغريها.
العمل ،من ذلك
ّ
.11.3أهمية جودة التعليم

ركزت بنود الوثيقة بدرجة كبرية عىل الجانب الق َيمي؛ مقارنة بالجانب املعريف،
كام أنها أشارت إىل أهمية تنمية روح البحث ،والتفكري العلمي والريايض ،وتنمية
املهارات املختلفة ،مثل مهارة القراءة ،واملخاطبة ،واملهارات الحركية ،والعملية،
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واليدوية ،والعلمية ،وغرس حب العمل يف نفوس الطالب ،وذلك يف البنود ( ،34
.)59 ،52 ،45 ،44 ،43 ،41 ،37
وتركز سياسة تعليم جامعة األمرية نورة ،عىل جودة التعليم وتحسينه ،وأهمية
وجود معايري ثابتة للحكم عليه؛ بحيث يتم مراجعة نظام التعليم للتحقق من
جودته ،وأدخلت الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود التقنية ألول مرة يف
كلية الرتبية –كام ذكرنا سابقًا ،-ونظ ًرا إىل التغري التقني املتسارع ،فقد أطلقت
الجامعة تحت إدارة الدكتورة هدى بنت محمد العميل ،املقررات اإللكرتونية بنمط
التعلم اإللكرتوين الكامل ،لتعليم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية للمستوى
األسايس ،والتي أحدثت نقلة نوعية يف التعليم عن بعد ،وبجهود متضافرة من
قائدات التعلم اإللكرتوين ،وهن :عميدة التعلم اإللكرتوين عن بُ ْعد ،الدكتورة
رشوق الخليفة ،ووكيلة التطوير والجودة يف عامدة التعلم اإللكرتوين والتعليم
عن بُ ْعد ،الدكتورة هيام العويف ،ووكيلة عامدة التعلم اإللكرتوين ،الدكتورة حنان
الجعيد ،ومديرة إدارة التطوير ،الدكتورة فادية الخرضاء ،ومديرة إدارة برامج
التعلم اإللكرتوين ،الدكتورة يارا الحيدري.
وقد «حصلت  32عضوة يف جامعة األمرية نورة بنت عبد الرحمن ،عىل
شهادات معتمدة لتطبيق معايري جودة املقررات اإللكرتونية،وذلك بعد تنفيذ
الجامعة؛ ممثَّلة يف عامدة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بُ ْعد ،بالتعاون مع
منظمة  Quality Mattersالعاملية ،ورشة عمل بعنوان «تطبيق معايري جودة
املقررات اإللكرتونية التي استهدفت نخبة من عضوات الهيئة التعليمية واإلدارية
يف الجامعة»(العتيبي.)2018،
كام حصلت الجامعة «عرب مقرر التدريبات اللغوية» عرب  ،»202الذي
يتم تدريسه إلكرتون ًّيا باملستوى الكامل ،عىل ختم جودة املقررات اإللكرتونية
(العتيبي.)2018 ،
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 .12.3تعدد مجاالت االختيار أمام الطالب:

ركز البند ( )58عىل أهمية «تدريب الطاقة البرشية الالزمة ،وتنويع التعليم؛
مع االهتامم الخاص بالتعليم املهني»(وزارة املعارف ،)14 ،1997 ،لكن من
املالحظ ،أن سياسة التعليم ركزت عىل ثالثة أصناف هي :التعليم العام؛ املتمثل
يف املدارس والتعليم الديني ،املتمثل يف مدارس تحفيظ القرآن والتعليم الفني،
ويشمل املعاهد التجارية والصناعية ،وهي خاصة بالبنني ومحدودة للبنات؛ فهذه
املجاالت غري متنوعة ،بحسب التطور العلمي والتقدم الحضاري والتكنولوجي،
يف ظل احتياجات البالد املتزايدة من مختلف فروع العلوم ،واملعارف ،والربامج.
وبالتايل فقد حرصت سياسة تعليم جامعة األمرية نورة ،عىل أن تهيئ للطالبة
حرية االختيار؛ بتوفري مجاالت متنوعة من مواد يف االقتصاد ،والسياسة،
والتقنية ،والدراسات االجتامعية ،والعلوم اإلدارية ،ووسائل االتصال والنظم
املحلية؛ لتختار منها الطالبة ما يناسب ميولها العلمي.
 .13.3االهتمام بإعداد المعلم:

تكلمت الوثيقة ،يف فصل خصصته عن »:إعداد املعلم يف عرشة بنود ،كان
محور تركيزها عىل مناهج إعداد املعلمني ،وتحقيق االكتفاء الذايت ،والتدريب
املستمر ،والتشجيع عىل مواصلة الدراسة ،وتخصيص امتيازات مادية واجتامعية؛
إال أنها مل تتطرق إىل املهارات التقنية التعليمية ،ومهارات وأساليب
التدريس ،وأهمية التأهيل العلمي املتخصص ،والتأهيل الرتبوي والثقايف،
الذي يجب أن يكتسبه املعلم .واهتمت أكرث بتوفري أعداد كبرية من املعلمني،
وهذا واضح يف البنود ( .)172 ،169 ،168 ،166 ،165والتعليم اليوم بحاجة إىل
العمل عىل إعداد املعلم؛ حتى يقوم بعمله بكفاءة عالية ،وأن سياسة تعليم جامعة
األمرية ،تراعي مبدأ الكفاءة بتقديم الربامج التدريبية لكافة منسوباتها من
الهيئة التعليمية ،وباستقطابه.
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لألساتذة املتميزين يف كافة املجاالت العلمية ،مركز ًة عىل أن يكون األستاذ
الجامعيُ ،ملِ ًّم باملهارات والقدرات املعرفية الالزمة للتعليم املتميز ،وبالتايل
تخريجه لكفاءات علمية لجميع مراحل التعليم.
 .14.3تعزيز هوية المجتمع وتنمية المواطنة:

تحث الوثيقة يف أكرث من موضع عىل تعزيز هوية املجتمع والحفاظ عىل
نص بند (»:)24األصل هو أن اللغة العربية لغة التعليم يف كافة
لغته العربية .فقد َّ
ونص
مواده وجميع مراحله ،إال ما اقتضت الرضورة تعليمه بلغة أخرى» (صَّ .)9
بند ( )45عىل أهمية» اكتساب القدرة اللغوية عىل التعبري الصحيح يف التخاطب
والتحدث والكتابة ،بلغة سليمة وتفكري منظّم» (ص ،)12ونص بند ( )46عىل»:
تنمية القدرة اللغوية بشتى الوسائل ،والتي تغذي اللغة العربية ،وإدراك نواحي
الجامل فيها أسلوبًا وفكرةً» (ص ،)12ومن هنا تسعى جامعة األمرية جاهدة ،إىل
التخطيط اللغوي الواعي ،والقادر عىل مواكبة التطور العاملي ،كام تهتم بتعزيز
هوية املجتمع ،وتنمية حب اللغة العربية يف قلوب طالباتها ،وإدراك نواحي
الجامل فيها.
.4مفهوم التخطيط اللغوي

.1.4لغة:

يقصد بالخط :الطريق ،والتخطيط :التسطري ،وثوب ُمخطّطٌ؛ أي جعل فيه
خطوط ،ويقالَ :خطَ َط األرض والبالد؛ أي :جعل لها خطوطًا وحدو ًدا ،ويقال:
وضع ُخطّة مدروسة للنواحي االقتصادية ،والتعليمية ،واإلنتاجية ،وغريها للدولة،
ويف املَثَلِ  :جاء فالن ويف رأسه خطة؛ أي :أمر قد عزم عليه (ابن منظور،1993 ،
ج290 ،7؛ ومصطفى وآخرون ،2004 ،ج.)508 ،1
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اصطالحا:
.2.4
ً

جاء عند جان لويس ،أن التخطيط اللغوي هو »:البحث عن الوسائل الرضورية
لتطبيق سياسة لغوية ،وعن وضع هذه الوسائل موضوع التنفيذ» (كالفي،2008 ،
 ،)220ويذكر كوبر  (1989. 29, Cooper):أنه عبارة عن »:تغيري يف بنية اللغة،
وأصواتها ،ووظائفها ،وإيجاد حلول للمشكالت اللغوية».
ويرى عبد القادر الفايس الفهري أنه »:يرتجم التدخل البرشي الواعي،
يف سريورة اختيار اللغة يف محيط معني .وليس هناك نظرية علمية للتّخطيط،
وهناك دراسات اعتمدت تصورات اللّسانيات املجتمعية
أساسا ،إال أن ال ّنظرية االقتصادية تتيح نظرية جديدة ،وتزودنا بأدوات
ً
ومناهج فاعلة ،تُ َكِّن من التقييم العلمي لسياسة لغوية معينة ،والحكم عليها
بأنها جيدة ،أو رديئة» (الفهري.)256 ،2013 ،
 .3.4التعريف اإلجرائي للتخطيط اللغوي:

هو عبارة عن جهود موجهة بأهداف محددة ،من قبل جامعة األمرية نورة،
باسرتاتيجيات معينة؛ بغرض إكساب اللغة ،ونرشها عرب النظام التعليمي ،ولحل
املشكالت اللغوية؛ تنفيذًا للسياسة اللغوية.
 .4.4سمات التخطيط اللغوي

من سامت التخطيط اللغوي ما ييل:
معي.
« أ -التّخطيط اللغوي قصدي؛ أي له هدف َّ
ب-التّخطيط اللغوي له رؤية ،أي مو َّجه نحو املستقبل.
الصالح العام.
ج-التّخطيط اللغوي رشيد؛ أي يتحكّم فيه ّ
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مؤسسات تُ َن ِفذّه « (بلعيد.)62 ،2010 ،
د-التّخطيط اللّغوي مؤسيس؛ أي تخطيط له ّ

 .5.4أهداف التخطيط اللغوي:

ميكن أن» تتنوع أنشطة وتطبيقات التخطيط اللغوي ،تب ًعا لطبيعة التخطيط
اللغوي املنشود»(املحمود ،)17 ،2017 ،ولقد رصد ناهري ) (Nahir, 2003أحد عرش
هدفًا للتخطيط اللغوي ،وهي كام ييل:
•التنقية اللغوية :تهدف إىل تنقية اللغة من الشوائب ،والدخيل ،واالنحراف،
وتنقسم إىل قسمني :أولهام تنقية خارجية؛ غايتها حامية الصفاء والنقاء
اللغوي من تأثري اللغات األخرى ،وثانيهام تنقية داخلية ،غايتها الحفاظ
عىل البنية اللغوية من االنحراف ،ومثال ذلك :وجود مراكز تقدم خدمة
االستشارات اللغوية لعامة الناس.
•اإلحياء اللغوي :يهدف إىل إحياء اللغات امليتة ،أو اللغات التي ت ُْستُ ْخدم
عىل نطاق ضيق.
•اإلصالح اللغوي :يهدف إىل تعديل بعض الجوانب يف اللغة؛ لتيسري
استخدامها ،ومثال ذلك :التعديالت يف النظام الكتايب للغة ،ويف تهجئتها،
أو تعديل بعض القواعد اللغوية.
•التقييس اللغوي :يهدف إىل اختيار لغة أو لهجة ما ،لتكون هي الرسمية
لبلد أو مقاطعة ما.
•نرش اللغة :يقصد به الجهود املبذولة لنرش لغة ما ،وزيادة عدد املتحدثني بها.
•تحديث املفردات :تهدف إىل استحداث املفردات أو تكييفها؛ لتناسب
البنية اللغوية للمفاهيم واألفكار املقرتضة من اللغات األخرى (املقالح،
 ،2008ج.)113،73،89
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•توحيد املصطلحات :يهدف إىل التعريف بالجهود املبذولة؛ لتوحيد
املصطلحات العلمية وتوضيحها وتعريفها.
•التبسيط األسلويب :يهدف إىل توضيح الجهود املبذولة؛ لتيسري االستخدام
املعجمي ،والرتكيبي ،واألسلويب للغة يف مجال مهني معني.
•االتصال عرب اللغات :ويعنى به تلك الجهود املبذولة؛ لتيسري االتصال بني
املتحدثني بني لغتني مختلفتني ،من خالل توظيف لغة ثالثة مشرتكة.
ويحكم اختيار لغة ما لتكون لغة مشرتكة للتواصل ،معايري عدة.
•صيانة اللغة :ويعنى به الجهود املبذولة للحفاظ عىل اللغة ،من العوامل
الداخلية أو الخارجية ،التي متثل خطورة ،وقد تسبب يف انحسارها.
•تقييس املصطلحات املساعدة :ويقصد به الجهود املبذولة لوضع معايري
وضوابط؛ لصياغة أو تكييف الرموز واملصطلحات اللغوية املساعدة ،مثل:
كيفية كتابة أسامء األماكن ،وآلية كتابة اللوحات اإلرشادية ،وضبط لغة
للصم ،وضوابط ترجمة األسامء وغري ذلك.
اإلشارة ُّ

.5نماذج من إنجازات المرأة السعودية في مجال التخطيط
اللغوي بجامعة األميرة نورة:

تظهر إنجازات املرأة السعودية يف مجال التخطيط اللغوي ،بجامعة األمرية
نورة ،يف الجوانب التالية:
 .1.5لغة الخطاب الرسمي بالجامعة

ت ُ َع ُّد اللغة العربية هي لغة الخطاب الرسمية بجامعة األمرية نورة بنت عبد
الرحمن.
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 .2.5التخطيط المصطلحي:

يعترب التخطيط املصطلحي «عملية منظمة ،تعمل عىل إنعاش وإحياء اللغات؛
عن طريق رفدها باملصطلحات العلمية الجديدة؛ لحاميتها من االنقراض»(العبد
الحق ،والعيىس ،)13 ،2016 ،وذلك مالحظ فيام أنجزته الباحثات يف قسم اللغة
العربية ،من قواميس مختصة مبصطلحات علمية ،يف مجال اللغة العربية بكل
فروعها وغريها من االختصاصات العلمية ،واإلفادة من التكنولوجيا ،يف إدخال
املصطلحات ،وتخزينها ،ومعالجتها ،وإخراجها؛ مام يسهل عىل الباحثني الوصول
إليها .ولعلنا هنا بحاجة إىل مزيد من املبادرات التي تنهض بهذا املجال؛ ملواكبة
التطورات العلمية املتسارعة.
 .3.5إنشاء الكراسي البحثية:

أنشأت الجامعة عد ًدا من الكرايس البحثية النوعية ،منها:
 .1.3.5كريس بحث الجزيرة للدراسات اللغوية الحديثة:
قامت الجامعة بتدشني أول كريس بحث فيها ،وهو كريس بحث الجزيرة
للدراسات اللغوية الحديثة ،بالرشاكة مع صحيفة الجزيرة ،بدعم من سمو
األمرية الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود ،املديرة السابقة للجامعة ،التي
دعمت الكريس ،وشجعت إقامته خالل فرتة توليها اإلدارة ،وبجهود وكيلة الجامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي آنذاك ،األستاذة الدكتورة فردوس الصالح؛ وقد
م َّر الكريس بعدة مراحل:
املرحلة األوىل:
تولت رئاسة كريس بحث الجزيرة يف هذه املرحلة ،الدكتورة نوال بنت إبراهيم
الحلوة ،وهي أول امرأة سعودية ترأس كرايس بحثية ،ومن أهم إنجازات هذه
املرحلة ما ييل:
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ً
«أول :الورش العلمية:
 الورشة األوىل :فن كتابة الخرب الصحفي وتغطيته: الفئة املستهدفة :الطالبات املرشحات للعمل مندوبات صحفيات يف جريدةالجزيرة.
الورشة الثانية :علم النص ..دراسة تطبيقية:
 الفئة املستهدفة :الباحثون ومساعدو الباحثني املشتغلون يف علم النص. الورشة الثالثة :املعجم الحاسويب (اآللية واملنهج). الفئة املستهدفة :املعجميون والحاسوبيون.ثان ًيا :الدورات التدريبية

 تعقد للتدريب عىل املهارات اللغوية الوظيفية واإلبداعية: األوىل :دورة تدريبية يف (مهارة االستامع الف َّعال). الفئة املستهدفة :طالبات جامعة األمرية نورة بنت عبد الرحمن. الثانية :دورات تدريبية يف مهارات املحادثة: - 1مهارة اإللقاء.
 - 2فن الحوارات القصرية.
 الفئة املستهدفة :أعضاء هيئة التدريس يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرحمن وطالباتها.
 الثالثة :دورة تدريبية يف مهارات القراءة: - 1القراءة الرسيعة.
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 - 2القراءة الناقدة.
 الفئة املستهدفة :طالبات جامعة األمرية نورة بنت عبد الرحمن. الرابعة :دورات يف مهارات الكتابة (الوظيفية واإلبداعية). الفئة املستهدفة :طالبات جامعة األمرية نورة بنت عبد الرحمن املرشحاتلهذه الدورة والكاتبات السعوديات املبتدئات.
ثالثًا :الندوات:
 - 1املقالة السعودية (الرؤية والفن).
 - 2فن املقال عند املرأة السعودية (إنجاز وإبداع).
راب ًعا :امللتقيات:
 - 1امللتقى األول لعلم اللغة الحاسويب.
 - 2امللتقى الثاين لعلم اللغة الحاسويب.
وهذه األنشطة سوف تسهم يف شق مسارات علمية جديدة ،لها األثر األكرب
يف إحداث نقلة علمية ،يف مجاالت الكريس يف اململكة العربية السعودية» (جامعة
األمرية نورة تبدأ تفعيل كريس بحث «الجزيرة» للدراسات الحديثة)2009 ،
وبلغ عدد الباحثات ،الاليت التحقن مبناشط الكريس من املحارضات
والورش ،ما يقارب ( )150باحثة ،كام أشارت أستاذة الكريس الدكتورة نوال ،إىل
أن «مرشوع التدريب عىل املهارات اللغوية ،يُ َع ُّد
أحد املشاريع الكربى يف الكريس .وبعد املسح األديب لجميع فنون الكتابة
تبي مبا ال يدع مجالً للشك ،أن املقالة هي صاحبة الجاللة
الوظيفية واإلبداعيةَّ ،
فيها؛ من حيث الصياغة والفكر؛ فاملقالة السعودية يف السنوات األخرية ،أصبح
لها أثرها يف املجتمع ،وكُتَّاب املقالة اليوم مل يعودوا هواة؛ بل اتجه لهذا الفن
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املفكرون ،والعلامء ،واملصلحون ،واألكادمييون؛ لذا أصبح للمقالة السعودية دورها
الخطري ،فهي أداة من أدوات تغيري الفكر ،بل ولها أثرها يف صناعة القرار؛ ألن
(ص َّناع الكلمة ،هم ُص َّناع الحياة)» (السلطان ،د.ت).
ُ
وقد تنوعت مناشط الكريس ما بني علم النص ،والتعابري االصطالحية،
والرتجمة اللغوية من اإلنجليزية إىل العربية ،وعلم اللغة الحاسويب ،واملحور
الجغرايف ،والتدريب عىل املهارات اللغوية ،كام بلغ عدد املشاركني يف أعامل
الكريس خالل سنواته الثالث 116 ،أكادمي ًيا من داخل اململكة وخارجها.
لتصبح بذلك جامعة األمرية نورة ،بحسب الدكتورة نوال »:أول جامعة سعودية
كامل لعلم
كامل لعلوم النص ،ونحن أول جامعة سعودية تفتح مسا ًرا ً
تفتح مسا ًرا ً
خاصا للمقالة السعودية ،ونحن
املصطلح ،ونحن أول جامعة سعودية تعقد ملتقى ً
أول جامعة عربية تعقد ملتقى لعلم اللغة الحاسويب ،ونحن أول جامعة سعودية
تلفت النظر إىل نصوص املرأة ،وما ستقر عنه من رؤى وأفكار ،وذلك بالرشاكة
مع النادي األديب ،ونحن أول جامعة سعودية تهتم برفع مستوى الكفاءة اللغوية،
من خالل مرشوع متكامل لتدريب املهارات اللغوية» (بالل) 2013 ،
خامسا :الكتب:
ً

 التعابري االصطالحية يف ضوء النظريات اللسانية الحديثة ..دراسة تطبيقيةعىل مدونة صحيفة الجزيرة.
 دراسة يف علم اللغة النيص ..مقاربة تطبيقية عىل مدونة صحيفة الجزيرة. الحاسوب والبحث اللغوي ..املدونات اللغوية منوذ ًجا.املرحلة الثانية:
بدعم من مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل ،تم تدشني املرحلة الثانية،
وتولت رئاسة كريس بحث الجزيرة يف هذه املرحلة ،الدكتورة نوال الثنيان ،وكان
من أهم إنجازات هذه املرحلة:
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أ-امللتقيات:
 ملتقى تحوالت العرص الرقمي وآثارها عىل اللغة العربية. ملتقى التعليم اإللكرتوين يف خدمة اللغة العربية. اللقاء العلمي األول للتواصل املعريف ،بني مختصات اللغة العربية والحاسب اآليل. ملتقى اللغة العربية والطفل تحديات وتجارب.ب -التطبيقات اإللكرتونية:
 تطبيق كريس بحث الجزيرة للدراسات اللغوية الحديثة. تطبيق معجم مفردات القرآن الكريم.ج -املقررات اإللكرتونية:
 مقرر التحرير الكتايب عرب .101 مقرر التدريبات اللغوية عرب .202د-رشاء رخصة برنامج  sketch Engineوتعريب واجهته:
هو عبارة عن «برنامج حاسويب متوفر عىل شبكة اإلنرتنت عىل املوقع التايل:
 ،www.sketchengine.co.ukيضم العديد من املدونات اللغوية ،حوايل  200لكل
من اللغات العربية ،واإلنجليزية ،والفرنسية ،واألملانية ،والصينية ،والروسية،
واإلسبانية إىل جانب لغات أخرى .ويقدم هذا الربنامج العديد من وظائف
التحليل اللغوي ومن أهمها :الكشافات السياقية ،وقوائم الكلامت ،ومخطط
توضيحي الستعامالت الكلمة ،والفروق اللغوية بني الكلامت ،وقياس التكرارات
واملتالزمات؛ عن طريق عدد من املقاييس اإلحصائية .كام أن هذا الربنامج
يقدم أداة لبناء مدونات لغوية ،إما عن طريق تحميل ملفات نصوص أو من
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شبكة اإلنرتنت .يستخدم الربنامج يف صناعة املعاجم يف أكسفورد ،وكامربيدج،
وكولينز ،ومكميلن ،وله استخدامات متميزة يف التدريس ،والبحث يف أكرث من
 200جامعة يف جميع أنحاء العامل ،كام أنه يستخدم يف الرتجمة ،وعلم املصطلح،
وتقنية اللغة».
وألكرب قدر من اإلفادة« ،قام الكريس بإرشاف وتنفيذ د .مها بنت نفل الحاريث،
أستاذ اللغويات اإلنجليزية املساعد يف الجامعة ،عىل ترجمة مصطلحات واجهة
الربنامج إىل اللغة العربية ،واستغرق املرشوع قرابة الستة أشهر ،مرت عملية
التعريب خاللها مبراحل عديدة ،وال شك أن هذا العمل يُ َع ُّد مفخرة للجامعة،
حيث إنه عن طريق ترجمة واجهة برنامج بقوة برنامج ،Sketch Engine
قدمت الجامعة للعامل العريب واإلسالمي عىل حد سواء خدمة عظيمةَ ،م َّك َنت
جميع الباحثني اللغويني ،والباحثني بصورة عامة غري املتحدثني باللغة اإلنجليزية
من استخدامه ،وفتحت آفاقًا جديدة للبحث اللغوي ،عىل أسس ومعايري تجريبية،
مبنية عىل نصوص حقيقية لالستعامل اللغوي .وتع ّد الجامعة ممثلة يف الكريس،
األوىل عامل ًيا يف خدمة واجهة الربنامج برتجمتها إىل اللغة العربية».
 الكتب: تحوالت العرص الرقمي وآثارها يف اللغة العربية. التعليم اإللكرتوين يف خدمة اللغة العربية. اللغة العربية والطفل ،تحديات وتجارب.مرتجم من اإلنجليزية،
 دراسات حديثة يف اللسانيات واألدب (اثنا عرش بحثًاً
والفرنسية ،واألملانية ،إىل اللغة العربية).
 أبحاث تطبيقية يف اللغة العربية واإلعالم الجديد.244
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 كشاف األخطاء اللغوية يف الصحافة (كريس بحث الجزيرة للدراساتاللغوية الحديثة ،يف جامعة نورة ،ينهي بنجاح دورته الثانية.)2015 ،
املرحلة الثالثة:
دشنت مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل ،املرحلة الثالثة ،وب َّي َنت « أن انتهاء
املرحلتني األوىل والثانية بهذا القدر من النجاح؛ يثبت فاعلية الرشاكة بني الصحيفة
والجامعة ،يف تحقيق املنجزات وصنع املستقبل املرشق» (الجديع ،واملجريش.)2015 ،
وقد تولت رئاسته يف هذه املرحلة ،األستاذة الدكتورة البندري بنت عبد
العزيز العجالن؛ مام حقق إنجازات رائدة يف ظل أهدافه الطموحة ،فأمثر عنه
إنجاز :مرشوع تأصيل األلفاظ الرباعية املجردة-غري املضعفة يف معجم تاج
العروس من جواهر القاموس للزبيدي (ت1205:هـ ) :دراسة رصفية داللية،
بجهود متضافرة من الباحثات ،من أستاذات وطالبات املاجستري ،بقسم اللغة
العربية بجامعة األمرية نورة.
 .2.3.5كريس بحث أدب الطفل:
نشأ كريس أدب الطفل عام 2018م ،والذي وقعت اتفاقية متويله ،جامعة
األمرية نورة؛ «ممثلة مبعايل مديرة الجامعة د .هدى العميل ،واملركز السعودي
الربيطاين ،ممثًال بـ د .عثامن املنيعي ،وتتطلع إىل أن تكون لها الريادة يف مجال
دراسات أدب الطفل ،وتشجيع وتحفيز البحث العلمي والنقد األديب يف هذا
املجال ،والتدريب عىل الكتابة األدبية ،وإنتاج تطبيقات تقنية تخدم هذا املجال،
وتشجيع حركتي الرتجمة والتأليف للطفل العريب .وأشارت وكيلة الجامعة للبحث
العلمي د .هدى الوهيبي ،إىل أن تأسيس كريس أبحاث أدب الطفل ،يسهم يف
نرش املعرفة ،وتنمية خيال الطفل وتقويته لغويًا» (كريس بحث «أدب الطفل» يف
جامعة األمرية نورة.)2018 ،
245

السجل العلمي والبحوث المحكمة 1

كام بدأت مناشط الكريس يف مجال البحث العلمي ،التي متحورت حول:
« -دراسة أثر القراءة الجهرية والقراءة الصامتة عىل الطفل.
 نظرية التلقي والنقد ،القائم عىل استجابة القارئ يف مجال أدب الطفل. أدب الطفل املقارن. استجابة الطفل العريب لألدب العاملي املرتجم وتقبله له. دراسات حول التطبيقات والتقنيات اإللكرتونية يف مجال أدب الطفل. أثر املجالت وكتب األطفال املصورة ،عىل استجابة الطفل للقراءة» (املركزاإلعالمي بجامعة األمرية نورة )2018
 .4.5فتح مسارات علمية في مجال اللغة العربية بشراكات دولية:

اهتمت الجامعة بوضع رشوط مقننة ،لقبول املتقدمات لربامج ماجستري
اللغة العربية ،تتفق مع الالئحة املحددة للدراسات العليا ،وما يفرضه قسم اللغة
العربية للتخصصات التي يطرحها ،والتي تأخذ مسارات تغطي كافة االحتياجات
الالزمة للسوق؛ مع مراعاة توفري كافة اإلمكانيات الالزمة لتشغيلها من معامل،
ومختربات ،وطباعة ،وكافة التجهيزات التي يتطلبها املجال العلمي ،عند فتح أي
برامج متخصصة.
فكان من بني تلك الرشاكات الدولية بني الجامعات :تجربة الرشاكة بني
جامعة األمرية نورة وجامعة محمد الخامس باملغرب عام 2015م ،والتي أشارت
عميدة الدراسات العليا الدكتورة مشاعل املفرييج ،أنه عىل إثرها ،سيتم إطالق
عدد من االختصاصات الحديثة يف مجال اللغة العربية ،وهي« :اللسانيات،
واألدب ،والبالغة ،والنقد ،واللسانيات الحاسوبية «(جامعة نورة تطلق ثالث برامج
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للامجستري ،)2015 ،الذي يع ُّد املسار األول من نوعه يف الوطن العريب .ولقد كان
لقسم اللغة العربية ،السبق يف استحداثه ضمن برامجها مبرحلة املاجستري ،ومن
ثم مقرر مبرحلة البكالوريوس ،باإلضافة إىل مقررات أخرى منها :اللسانيات،
ولسانيات تطبيقية ،وعلم النص ،وتحليل الخطاب ،وغريها ،فتم َّيزت الربامج
الدراسية يف القسم ،بجمعها بني األصالة واملعارصة ،وإعدادها لكفاءات متميزة
علم ًّيا ومهاريًّا ،عىل يد أساتذة متميزين علم ًّيا وبحث ًّيا ،وجعلهن قادرات عىل
مواكبة مستجدات العرص ،ومتطلبات سوق العمل؛ وفق ثقافة املجتمع وهويته
العربية ،وبالتايل قدرتهن عىل املنافسة محل ًّيا ،وإقليم ًّيا ،وعامل ًّيا.
 .5.5معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقات بها:

يقع معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقات بها ،ضمن منظومة جامعة
األمرية نورة ،وله رؤية ورسالة هي:
«الرؤية :هي «الريادة العاملية يف مجال تعليم اللغة العربية للناطقات بغريها،
باستخدام الربامج والتقنيات املتخصصة».
الرسالة :تعلم اللغة العربية وتعليمها للناطقات بغريها ،يف بيئة تعليمية متميزة،
بكوادر نسائية متخصصة وعالية التأهيل العلمي ،من خالل تقديم برامج أكادميية
وتدريبية ،يف إطار الثقافة السعودية والقيم اإلنسانية.
األهداف:

1 .1إكساب الطالبات مستوى عال ًيا من مهارات اللغة.
2 .2تزويد الطالبات بالثقافة العربية السعودية ،والثقافة اإلسالمية ملن يحتاجها.
3 .3تطوير الطالبات علم ًيا وذات ًيا ،بالربامج والدورات املساندة.
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4 .4تقديم الدعم املادي واملعنوي للطالبات؛ إلنجاز مشاريع تخدم اللغة
العربية واملعهد.
5 .5خدمة املجتمع العاملي بتقديم برامج تخصصية ،تلبي احتياجات أفراده
من الناطقات بغري العربية ،يف مجال تعليم اللغة العربية ألغراض عامة
وخاصة.
6 .6دعم التنوع والحوار الثقايف بني الشعوب ،يف إطار من القيم اإلنسانية.
7 .7تشجيع األبحاث والدراسات العلمية ،يف مجال التخصص» (الرؤية والرسالة
واألهداف.)2011 ،
وتهتم جامعة األمرية نورة ،بتحقيق أهداف معهد تعليم اللغة العربية لغري
الناطقات بها ،بتوفري بيئة تعليمية متكاملة محققة لألهداف املرسومة ،واإلسهام
يف تطوير وتحسني مستوى الربامج األكادميية والتدريبية ،وتصميم وإعداد
املقررات الدراسية ،يف ضوء آخر املستجدات األكادميية ،واالهتامم بإعداد
االختبارات اللغوية بأنواعها ،بحسب املعايري واملواصفات العاملية ،ويضم املعهد:
 قسم اإلعداد اللغوي :الذي يهتم بإعداد الطالبات لغويًا ألغراض مختلفة،من خالل برنامجني ،هام:
أ -برنامج الدبلوم (تعليم اللغة العربية للناطقات بغريها ألغراض أكادميية):
ويركز عىل «تعليم الطالبات غري الناطقات بالعربية ،من طالبات املنح
الخارجية والداخلية ،املهارات اللغوية وعنارصهاح ليتسنى لهن إكامل دراستهن
الجامعية يف الجامعات السعودية ،كام استحدث مؤخ ًرا برنامج الدبلوم برسوم
للمقيامت ،وهو برنامج مكثف ،لتعليم اللغة العربية للناطقات بغريها ،من أجل
تأهيل الطالبة لغويًا ،حتى تتمكن من الدراسة يف الجامعات العربية .وتحصل
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الطالبة بعد نهاية دراسة الربنامج ،عىل شهادة دبلوم يف اللغة العربية للناطقات
بغريها ،ويف حال عدم استكامل الربنامج واجتيازها لنصف الربنامج؛ فإنها
تحصل عىل شهادة الدبلوم املتوسط.
ب -برنامج الدورات التعليمية لتعليم اللغة العربية ألغراض مختلفة:
ويهدف إىل متكني امللتحقات بالربنامج ،من التواصل مع البيئة العربية
بشكل عام ،والسعودية بشكل خاص ،وهو مو َّجه لـ :الوفود األجنبية الخارجية
الرسمية ،واملؤسسات األجنبية الداخلية ،واملقيامت من غري العرب ،ويقدم
الربنامج برسوم»(نبذة عن القسم ،د.ت).
قسم للغة العربية،
وقد كان عدد الطالبات الاليت التحقن باملعهد ،عندما كان ً
ما بني  20و 50طالبة سنويًا ،ومل يكن الربنامج حينها مستن ًدا عىل هيكلة إدارية،
ويفتقر للمختصات يف تعليم اللغة العربية؛ بينام يف عام  ،2018وبتضافر الجهود
والعمل املخلص الدؤوب ،فإن عدد امللتحقات به بلغ  400طالبة ،كام ق َّدم املعهد
خريجات بكفاءات علمية متميزة ،واهتم بالتواصل معهن بعد التخرج ،عرب خدمة
الربيد اإللكرتوين ،يرسلن إليه ما لديهن من مقرتحات تفيد املعهد.
كام تم تدشني «موقع نادي للغة العربية (باسم :نادي العربية ..نحو كفاية
لغوية عربية) ،http://www.tarclub.net ،حيث نفذت عملية التدشني،
وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية ،دكتورة نادرة املعجل ،خالل تنظيم معهد تعليم
اللغة العربية للناطقات بغريها ،ملتقى (العربية عاملنا) األسبوع املايض ،حيث
ُعرض فيلم يحيك قصة طالبة ،منذ قدومها إىل اململكة العربية السعودية وحتى
هذه اللحظة ،وتأثري تعلمها للغة العربية عىل فهمها للقرآن الكريم» (خالل تنظيم
ملتقى (العربية عاملنا) جامعة األمرية نورة تدشِّ ن موق ًعا إلكرتون ًيا لنادي اللغة
العربية لغري الناطقات بها.)2016 ،
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.6الخاتمة:

ومهم ،فهي الركيزة األساسية يف أرستها خاصة،
متلك املرأة دو ًرا رائ ًدا
ًّ
ويف مجتمعها عامة؛ لذلك ينبغي االهتامم بتعليمها ،وتوعيتها ،وتفتيح مداركها
بأهميتها الكبرية يف بناء مجتمعها ،ويف الحفاظ عىل لغتها العربية ،وتعزيزها يف
نفوس األجيال القادمة ،ولقد كشفت الدراسة عن عدة نتائج نذكر منها:
•توافق سياسة تعليم جامعة األمرية نورة ،مع أغلب ما جاء يف بنود سياسية
التعليم السعودي؛ بل متيزت يف تطبيقها عىل أرض الواقع.
•اهتمت سياسة التعليم السعودي بتعليم البنات؛ مام أمثر عنه إنشاء أول
جامعة سعودية خاصة بالبنات.
•أبرزت الدراسة ،أن من صور متكني املرأة يف التعليم ،تعيني أول امرأة
أكادميية سعودية يف منصب مديرة جامعة ،وهي األمرية الجوهرة بنت
فهد آل سعود.
•متيزت املرأة السعودية يف إدارة الكرايس البحثية ،وتع ُّد الدكتورة نوال
الحلوة ،هي أول امرأة أكادميية سعودية ترأس كريس بحث.
•فتح برامج ماجستري يف اللغة العربية برشاكات دولية؛ لتبادل الخربات
والثقافات العلمية ،وبأحدث التخصصات العلمية ،ومبا يتوافق مع سوق
العمل ،كتجربة الرشاكة بني جامعة األمرية نورة بنت عبد الرحمن
بالسعودية ،وجامعة محمد الخامس باملغرب.
•استحداث مسار اللسانيات الحاسوبية الذي يعترب األول من نوعه يف
الوطن العريب مهمته تطويع الحاسوب لخدمة اللغة العربية.
•استحداث مقررات دراسية ملرحلة البكالوريوس ،مثل :مقرر اللسانيات،
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ولسانيات حاسوبية ،ولسانيات تطبيقية ،وعلم النص وتحليل الخطاب
وغريها.
•اهتامم جامعة األمرية نورة الشديد مبوضوع «التخطيط اللغوي» ،ووضعته
ضمن برامج الدراسات العليا؛ حيث أدرجته ضمن مقررات برنامجها
التعليمي ملرحلة املاجستري.
•تركيز الجامعة عىل رضورة تكوين برامج تعليمية ،قامئة عىل مبدأ
«تداخل التخصصات» ،نحو مساق اللسانيات الحاسوبية ،الذي يسهم يف
سد الفجوة بني املختصني يف اللسانيات والحاسب.
•تؤكد الدراسة عىل أهمية اعتامد املنظومة الرتبوية ،عىل مناهج حديثة،
تسهم يف تفعيل دور األستاذ والطالب ،من إصدار كتب ومناهج حديثة،
تعتمد عىل اسرتاتيجيات معارصة ،لإلفادة بأكرب قدر منها يف التعامل مع
الطالبات.
•أهمية العمل عىل تحديث املناهج التعليمية العامة للغة العربية باستمرار؛
لزيادة الرثوة اللغوية لدى الطالب ،وخاصة يف املستوى الجامعي األول
والثاين.
كامل لعلم
•ت ُ ُع ّد جامعة األمرية نورة ،أول جامعة سعودية تفتح مسا ًرا ً
املصطلح ،وعلوم النص.
•اهتمت الجامعة بنوعية امللتقيات ،فعقدت أول ملتقى خاص باملقالة
السعودية ،وأول ملتقى خاص بعلم اللغة الحاسويب.
•بيَّنت الدراسة أن جامعة األمرية نورة ،أول جامعة سعودية تلفت النظر
إىل نصوص املرأة.
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متمثل بعميدته الدكتورة
ً
•مت َّيز معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقات بها؛
نوال الثنيان ،بتأهيل كفاءات تعليمية وفق خطط هادفة ومدروسة،
وطرائق مبتكرة للنهوض بتعليمها.
•اهتمت الجامعة بإنشاء الكرايس البحثية ومنها :كريس بحث الجزيرة
للدراسات اللغوية ،وكريس بحث أدب الطفل.
.7التوصيات:

•التأكيد عىل ربط سياسة التعليم يف الجامعة ،بالتخطيط طويل األجل،
والحرص عىل تكاملها وانسجامها مع قطاعات املجتمع األخرى ،وتلبيتها
الحتياجات سوق العمل.
•االهتامم بجودة التعليم بشكل عام ،واللغة العربية بشكل خاص ،وفقًا
للمعايري الحديثة ،ودمج التقنية بالتعليم؛ باعتبارها مكونًا أساس ًيا يف
العمل الرتبوي.
•رضورة تحديث املناهج واملقررات الدراسية باستمرار.
المراجع
أ -المراجع العربية:

1 .1ابن منظور ،محمد بن مكرم ( ،)1993لسان العرب ،ط ،3دار صادر،
بريوت.
2 .2أبوبكر ،غزالة ،عبد الجليل ،التخطيط اللغوي واللسانيات االجتامعية،
http://www.arabiclanguageic.org/view_page.php?id=7443,

تاريخ االطالع عليه (.)2018/02/07
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3 .3أمر مليك :تعيني د .هدى العميل مديرة لجامعة األمرية نورة،
،www.alriyadh.com/626603تاريخ االطالع عليه (.)2018/10/29

http://

4 .4بدء استقبال طلبات املرشوعات البحثية للعام 1439/1440هـ،

http://

www.pnu.edu.sa/arr/NewsActivities/Announcements/Pages/

 ،Announcement1662تاريخ االطالع عليه ( .)2018/9/16
5 .5بالل ،عيل ،تدشني املرحلة الثانية من كريس بحث صحيفة «الجزيرة»
للدراسات اللغوية الحديثة بجامعة األمرية نورةhttp://www.al-jazirah. ،
،com/2013/20130204/cu1.htmتاريخ االطالع عليه (.)2018/3/17
6 .6بوقرة ،وآخرون ( )2014دراسات يف علم اللغة النيص :مقاربة تطبيقية
عىل مدونة صحيفة الجزيرة ،تقديم محمد خطايب ،كريس بحث الجزيرة
للدراسات اللغوية الحديثة ،جامعة األمرية نورة ،الرياض.
7 .7جامعة األمرية نورة تبدأ تفعيل كريس بحث «الجزيرة» للدراسات
الحديثة ،https://www.btalah.com/t134807-2.html ،تاريخ االطالع
عليه (.)2018/3/16
8 .8جامعة نورة تطلق ثالث برامج للامجستري،
،com/1082304تاريخ االطالع عليه(.)2018/4/18

http://www.alriyadh.

9 .9جامعة نورة تبحث مستقبل الدراسات العليا يف مؤمتر دويل العام
املقبل،https://www.watny1.com/2016/03/08 ،تاريخ االطالع عليه
(.)2018/4/20
1010الجديع ،عبدالله ،واملجريش ،صالحة ،مديرة الجامعة ورئيس التحرير
وقّعا العقد تدشني املرحلة الثالثة من كريس «صحيفة الجزيرة للدراسات
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اللغوية الحديثة» يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرحمن،
 ،al-jazirah.com/2015/20150910/fe27.htmتاريخ االطالع عليه
(.)2018/3/17
http://www.

1111الجهني ،مريم ،الجوهرة آل سعود :الصورة الشخصية أول عقبة واجهت
دخويل الجامعةhttp://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail. ،
 ،aspx?ArticleID=4125تاريخ االطالع عليه (.)2018/28/10
1212الحمدان ،هيفاء ( )2013تحوالت العرص الرقمي وآثارها يف اللغة العربية،
مراجعة وتوثيق نوال الثنيان ،كريس بحث الجزيرة للدراسات اللغوية
الحديثة ،جامعة نورة ،الرياض.
1313خالل تنظيم ملتقى (العربية عاملنا) جامعة األمرية نورة تدشِّ ن موقعاً
إلكرتونيًا لنادي اللغة العربية لغري الناطقات بهاhttp://www.al-jazirah. ،
،com/2016/20160207/ln58.htmتاريخ االطالع عليه (.)2018/7/18
1414الرؤية والرسالة واألهداف ،جامعة األمرية نورة ،معهد اللغة العربية
للناطقات بغريهاhttp://www.pnu.edu.sa/arr/Faculties/ali/Pages/ ،
،About/Vision.aspxتاريخ االطالع عليه (.)2018/7/16
1515الزبيدي ،محمد ( )2011تاج العروس من جواهر القاموس ،تحقيق نواف
الجراح ،مراجعة سمري شمس ،مجلد ،10دار صادر ،بريوت.
1616سامل ،وآخرون ( )2012التعابري االصطالحية يف ضوء النظريات اللسانية
الحديثة :دراسة تطبيقية عىل مدونة صحيفة الجزيرة ،تقديم عبد الرحمن
العارف ،كريس بحث الجزيرة للدراسات اللغوية الحديثة ،جامعة األمرية
نورة ،الرياض.
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1717السلطان ،مريم ،إقبال شديد عىل مناشط كريس الجزيرة ..و 150باحثة
شهدن الفعاليات ،https://news.ksu.edu.sa/ar/node/90410 ،تاريخ
االطالع عليه ( .)2018/3/17
1818السهيل ،محمد ،هدى العميل ..سرية ذاتية،
 ،com/626604تاريخ االطالع عليه ( .)2018/11/2

http://www.alriyadh.

1919السويلم ،نوال ( )2014التعليم اإللكرتوين يف خدمة اللغة العربية ،امللتقى
العلمي الثاين لكريس بحث صحيفة الجزيرة للدراسات اللغوية الحديثة،
جامعة األمرية نورة ،الرياض.
2020صالح ،محمود ( )2012الحاسوب والبحث اللغوي :املدونات اللغوية
منوذجاً ،كريس بحث الجزيرة للدراسات اللغوية الحديثة ،جامعة نورة،
الرياض.
2121العبد الحق ،فواز ،والعيىس ،سارة ( )2016التخطيط املصطلحي ،مجلة
التخطيط والسياسة اللغوية ،العدد  ،2ص ص  ،42-9الرياض.
2222العتيبي ،عهد :جامعة نورة تحصل عىل ختم جودة املقررات اإللكرتونية
من Quality Matters, https://www.sayidaty.net/node/748046,
تاريخ االطالع عليه ( .)2018/10/30
2323عضوات يف جامعة نورة يحصدن شهادة معايري جودة املقررات
اإللكرتونية ، https://www.sayidaty.net/node/765356،تاريخ االطالع
عليه (.)2018/10/30
2424كالفي ،لويس جان ( )2008حرب اللغات والسياسات اللغوية ،ترجمة
حسن حمزة ،املنظمة العربية للرتجمة ،بريوت ،لبنان.
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2525كريس بحث «أدب الطفل» يف جامعة األمرية نورة ،الرياض،
،www.alriyadh.com/1667455تاريخ االطالع عليه ( .)2018/3/28

http://

2626كريس بحث الجزيرة للدراسات اللغوية الحديثة يف جامعة نورة ينهي
بنجاح دورته الثانيةhttp://www.al-jazirah.com/2015/20150910/ ،
 ،fe13.htmتاريخ االطالع عليه ( .)2018/3/17
2727املدراء

السابقون،

http://www.pnu.edu.sa/arr/University/

 ،Management/Pages/Intro/FormerManagers.aspxتاريخ االطالع
عليه ( .)2018/10/29

2828املحمود ،محمود )2018( ،التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية :تأصيل
نظري ،مجلة السياسة والتخطيط اللغوي ،مركز امللك عبد الله لخدمة
اللغة العربية ،العدد  ،6ص ص  ،48-8الرياض.
2929مصطفى ،وآخرون ( )2004املعجم الوسيط ،تحقيق مجمع اللغة العربية،
ط ،4مكتبة الرشوق الدولية ،القاهرة.
3030املقالح ،عبد العزيز ( ،)2008مجامع اللغة العربية :تحديات وعوائق ،مجلة
مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،مرص ،ج.113،73،89
3131ملتقى قضايا اللسانيات واألدب مقاربات ومراجعات بجامعة االمرية
نورة بنت عبد الرحمنhttp://www.pnu.edu.sa/arr/Faculties/Arts/ ،
 NewsActivities/News/Pages/news24.aspx,تاريخ االطالع عليه
(.)2018/6/29
3232املنقاش ،سارة )2006( ،دراسة تحليلية لسياسة التعليم يف اململكة العربية
السعودية ومقرتحات لتطويرها ،مجلة جامعة امللك سعود للعلوم الرتبوية
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والدراسات اإلسالمية ،العدد ،1مجلد  ،19ص ص  ،440 - 381الرياض.
3333امليداين ،عبد الرحمن )1992( ،السياسة التعليمية ،مجلة املعلم ،العدد ،42
ص ص.14-12
3434نبذة عن القسم ،جامعة األمرية نورة ،معهد اللغة العربية للناطقات بغريها،
http://www.pnu.edu.sa/arr/Faculties/ali/LPD/Pages/about_LPD.

 ،aspxتاريخ االطالع عليه ( .)2018/7/16
3535نخبة من األكادمييني ( )2014دراسات حديثة يف اللسانيات واألدب (اثنا
مرتجم من اإلنجليزية والفرنسية واألملانية إىل اللغة العربية)،
عرش بحثًا
ً
إرشاف نوال الحلوة ،وفاطمة الشهري ،كريس بحث الجزيرة للدراسات
اللغوية الحديثة ،جامعة األمرية نورة ،الرياض.
3636وثيقة سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية ( ،)1995ط ،4وزارة
املعارف ،الرياض.
ب -المراجع األجنبية:
Cooper, L. Robert(1989). Language Planning and Social Change.
Cambridge University Press, - P29. Fouces, Oscar Diaz(2010).
(ECO) linguistic planning & language exchange management.
Translation Robert Neal Baxter, University of Vigo..
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دور العالقات العامة في تدعيم المشاركة االجتماعية للمرأة
السعودية في المنظمات التطوعية «دراسة ميدانية على
هيئة الهالل األحمر السعودي»

مستخلص البحث:

نشأت مشكلة الدراسة؛ ملعرفة كيفية مساهمة املرأة ،ودورها يف تعزيز العالقات
العامة يف منظامت املجتمع التطوعي ،يف وظائف العالقات العامة ،والوقوف
عىل األنشطة االتصالية ،واألساليب واملامرسات التي تقوم بها العالقات العامة،
يف منظامت املجتمع التطوعي .استخدمت الباحثة املنهج املسحي ،الذي يضم
مجموعة من األساليب ،وقد اختارت الباحثة أسلوب املسح ،وأسلوب املامرسة،
ومعرفة األساليب ،واألنشطة ،والربامج ،واآلراء ،واألفكار ،واالتجاهات ،وإمكانية
إسهامها يف تطوير العمل الطوعي .ومن أهم األدوات املستخدمة ،االستبيان،
واملالحظة ،واملقابلة .يتكون مجتمع الدراسة من  30مفردة من جمعية الهالل
األحمر ،ومن أهم نتائج الدراسة:
1 .1قصور استخدام البحث العلمي يف عمل العالقات العامة.
2 .2وجود مشكلة يف عملية التدريب والتأهيل.
3 .3أكدت الدراسة ،أن إدارة العالقات العامة بالهيئة ،تعمل عىل توظيف
وسائل االتصال الكالسيكية والحديثة.
4 .4املبحوثون يتعرفون عىل الربامج واألنشطة االتصالية ،من خالل إدارة
العالقات العامة.
5 .5أكدت الدراسة ،أن املرأة يف العالقات العامة ،تؤدي دورها عىل أحسن وجه.
6 .6مل متكن املرأة يف العمل اإلداري.
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ومن أهم التوصيات:

1 .1إقامة أرضية خصبة لتطوير عمل العالقات العامة ،ومواكبة التقنيات
الحديثة يف كل األعامل اإلدارية واالتصالية؛ من أجل تجويد الخدمات
والتواصل مع الجمهور وإسعاده.
2 .2اإلرساع يف التحضري لدرجة الد كتوراة ،ملواكبة املرأة عرب ًيا وعامل ًيا.
3 .3نرش ثقافة التطوع.
4 .4االستفادة من جميع وسائل االتصال؛ من أجل تعزيز أنشطة وبرامج
العالقات العامة.
5 .5زيادة دعم الدولة الرسمي للعمل التطوعي وتسليط الضوء عىل أهمية
العمل التطوعي النسايئ.
6 .6تشجيع العمل التطوعي ،وربطة مبستوى الشهادات الجامعية والتوظيف،
بتأدية أعامل تطوعية؛ خاصة أن املرأة السعودية لها اتجاهات إيجابية.
المقدمة:

علم العالقات العامة ،هو أساس املجال التطبيقي لعلم األخالق والسلوك ،يف
امليدان التفاعيل يف املجتمع ،وكذلك العالقات العامة ،تبحث يف أسلوب تعامل
املنظامت مع جامهريها ،واقناعها بأهدافها ،واتجاهاتها ،وفلسفتها ،استطاعت
املرأة عامل ًيا أن تثبت نجاحها ووجودها يف مجال العالقات العامة .وانطلقت املرأة
السعودية بعلم ومهنية .يتزايد االهتامم بوظائف العالقات العامة يف املنظامت
املعارصة ،وتنفذ األنشطة والربامج باستمرارية ،لالنطالق بهذه الوظيفة وفقًا
لألسس واملعايري العلمية .دخلت املرأة إىل عامل العالقات؛ بل مزجته بالعلوم
األخرى النفسية ،واالجتامعية .والعمل التطوعي من أهم املجاالت يف املجتمع،
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وال أحد ينكر أهمية ودور املرأة بفاعلية ،وتحولها إىل املجتمع التطوعي ،وإسهامها
يف خدمة املجتمع .وتالقت العالقات العامة مع العمل التطوعي ،لخدمة اإلنسانية
عرب املنظامت التطوعية من خالل املرأة.
أسباب اختيار الموضوع:

1 .1دور املرأة السعودية يف العالقات العامة.
2 .2دور املرأة يف منظامت املجتمع التطوعي.
3 .3التطور املستمر للمرأة األكادميي واملهني.
4 .4قلة الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة.
مشكلة البحث:

ريا يف الدراسات ،التي تربط املرأة بالعالقات العامة
املجتمع العريب ال زال فق ً
والعمل التطوعي .ورغم متدد عمل املرأة يف العالقات العامة ،إال أن ثقافة العمل
التطوعي تحتاج إىل اسرتاتيجيات لتطويرها وتنميتها ،كام تحتاج لوسائل تقليدية
وحديثة ،لتوصيلها بواسطة ثقافة ذات منهجية ،ضمن قواعد علمية وعملية داخل
منظمة العمل التطوعي .وملا للعالقات العامة من قوة يف التخطيط والتنفيذ
يف كل املعامالت ،البد من دراسة املفاهيم االجتامعية ،ملامرسة أنشطة وأهداف
العالقات العامة ،واألدوار االتصالية واإلقناعية ،والفعاليات التي تقوم بها املرأة
السعودية عرب املنظامت التطوعية .ومن هنا نشأت أو تبلورت مشكلة الدراسة؛
ملعرفة دور العالقات العامة ،يف تدعيم املشاركة املجتمعية للمرأة السعودية يف
املنظامت التطوعية.
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أهداف الدراسة:

تأمل هذه الدراسة ،تحقيق عدد من األهداف العلمية والعملية ،ومعرفة طبيعة
األساليب ،ومامرسات املرأة السعودية للعالقات العامة ،عرب منظامت املجتمع
التطوعي ،يف مدينة مكة املكرمة ،من خالل اآليت:
1 .1التعرف عىل دور املرأة يف العالقات العامة يف املنظامت التطوعية.
2 .2تعزيز فاعلية العالقات العامة يف منظامت (املنظامت التطوعية) مبدينة
مكة املكرمة.
3 .3توصيل ثقافة العمل الطوعي.
4 .4اإلملام باإلسرتاتيجيات االتصالية ،ومعرفة الوسائل املستخدمة ،واملناشط،
والفعاليات.
5 .5توضيح دور املرأة السعودية يف العالقات العامة عرب املنظامت التطوعية.
6 .6إبراز أهمية وظيفة العالقات العامة املحوري للمنظامت التطوعية.
7 .7معرفة الوسائل االتصالية التي تستخدمها العالقات العامة ،وأنشطتها،
وبرامجها.
8 .8كشف املعوقات التي تعرتض املرأة يف عمل العالقات العامة ،يف منظامت
املجتمع التطوعي.

الدراسات السابقة:

تعتمد هذه الدراسة عىل دور املرأة يف العالقات العامة ،يف املشاركة
وتأسيسا ملا سبق ،ميكن عرض
االجتامعية يف منظامت املجتمع التطوعية.
ً
الدراسات السابقة من خالل محاور اآلتية:
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1 .1محور العالقات العامة النسوية.
2 .2محور العمل التطوعي.

الدراسة االولى:

واقع العالقات العامة النسائية يف اململكة العربية ،دراسة ميدانية عىل
املؤسسات الحكومية يف مدينة الرياض ،الدبيخي (سنة :)2013
هدفت الدراسة ،دراسة واقع العالقات العامة يف القطاع النسايئ ،من خالل
تحديد األسس العلمية التي تبنى عليها مامرسة نشاط العالقات العامة ،وماهي
طبيعة الوظائف واألنشطة التي تقدمها؟ وما املعوقات التي تحد من التطور؟
وأهم النتائج .أغلب املوظفات يعملن يف فروع رجالية ،ويتلقني التوجيهات من
الرجال ،واتضح بالبحث عن خصائص العامالت يف العالقات العامة ،غياب
املتخصصات يف العالقات العامة ،وغياب شبة تام للتدريب.
الدراسة الثانية:

مدى إدراك طالبات الدراسات العليا بجامعة امللك عبد العزيز ،ملجاالت
العمل الطوعي يف املجتمع السعودي ،بنت محمد ( )1()2011،1هدفت الدراسة إىل
معرفة اتجاهات الدراسة عينة الدراسة ،وإيضاح أهم مجاالت العمل الطوعي،
ومعرفة املعيقات التي تقف أمام املرأة السعودية .ومن أهم نتائج الدراسة ،ترى
 %80من عينة الدراسة ،أن نجاح العمل التطوعي مرتبط بالتفرغ ،وأن الدافع
األسايس للتطوع ،الكتساب خربات ومهارات .إن املواصالت أكرب عائق يواجه
املتطوعات ،وقد أظهرت الدراسة عدة توصيات .انبثاقًا من النتائج ،اقرتحت
الباحثة تفعيل دور املرأة ،يف مامرسة األنشطة التطوعية مع توفري التأهيل،
وتنظيم الدورات التدريبية للمتطوعات.
 .1عبد الحميد ،محمد ،البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية (القاهرة :عامل الكتب  )2000،ص.353
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الدراسة الثالثة:

دور العالقات العامة يف منظامت املجتمع التطوعي ،فاطمة بابكر (،)201
هدفت الدراسة لتوضيح دور إدارة العالقات العامة ،يف تحقيق أهداف املنظمة
التطوعية ،وتقويم األساليب والوسائل املستخدمة ،وإبراز الدور الحقيقي للعالقات
العامة يف املنظمة .تم استخدام املنهج الوصفي التحلييل .نتائج الدراسة عدم
اهتامم قيادات وإدارات العليا بالتأهيل والتدريب .عدم وضوح مفهوم ودور
العالقات العامة يف املنظامت التطوعية ،وضعف أساليب إدارة العالقات العامة.
الدراسة الرابعة:

واقع العمل االجتامعي التطوعي للمرأة السعودية ،هيا بنت الشبيب (.)2013
هدفت الدراسة إىل التعرف عىل واقع العمل االجتامعي التطوعي للمرأة السعودية
ودوافعه ،وأكرث املجاالت يف العمل الطوعي ،التي تقوم به املرأة السعودية .وما
هي الصعوبات التي تواجهها .منهج الدراسة منهج املسح االجتامعي .نتائج
الدراسة تشري إىل أن الدراسة ،ضمت جميع املراحل التعليمية ،وأن أهم دوافع
التطوع ،تقديم خدمات لآلخرين ،وقضاء أوقات الفراغ يف خدمات دينية،
وتحديد ساعات للعمل التطوعي.
الدراسة الخامسة:

مدى مامرسة املرأة السعودية ،للعالقات العامة يف املؤسسات الخاصة ،حليمة
الحبيب ( .)2018هدفت الدراسة ملعرفة مدى مامرسة املرأة السعودية للعالقات
العامة ،وماهي الدوافع التي تساعد املرأة يف عمل العالقات العامة؟ وماهي
الوسائل واألنشطة املستخدمة؟ وماهي املعوقات وما االسرتاتيجيات املستخدمة
لتطوير العالقات العامة ،ومدى استخدام التقنيات الحديثة يف عمل العالقات
العامة .استخدمت الباحثة املنهج االستكشايف ،وتحليل املضمون لبعض الربامج.
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أهم النتائج ،أن املنظامت الخاصة ال تهتم بالبحوث الخاصة بالعالقات العامة،
وجود نسبة اختصاصيات بالعالقات العامة ،ال توجد خطط سنوية ،ال توجد
استشارية للعالقات العامة للتشاور معها ،العالقات العامة التقنية متارس مشاركة
مع متخصصات الحاسوب.
التعليق على الدراسات السابقة:

من خالل العرض السابق للدراسات ،يتبني اآليت:
1 .1اتجاه األبحاث يف السنوات األخرية ،للكشف عن استخدامات العالقات
العامة يف املنظامت.
2 .2قصور يف دراسات العالقات العامة واملرأة.
3 .3كل الدراسات تسعى لالتصال بالجامهري.
4 .4وسائل االتصال اعتمدت عىل الوصف والتحليل كام يف دراستي.
أهمية الدراسة:

تكتيس الدراسة أهميتها من أهمية املرأة السعودية ،ومشاركتها ،وزيادة وعيها،
فهي فكر ومهمة يف املجتمع ،وخاصة من املسؤولني .وتكمن أهمية الدراسة ،يف
أنها تربط بني عمل املرأة يف العالقات العامة ،والعمل التطوعي.
أسئلة الدراسة:

يف ضوء اإلطار النظري للدراسة واملشكلة البحثية ،تسعى الدراسة إىل اإلجابة
عىل عدة تساؤالت كام ييل:
1 .1ما األعامل واألنشطة التي تقوم بها املرأة يف العالقات العامة.
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2 .2ما الجهود االتصالية التي تقوم بها املنظامت التطوعية.
3 .3ما الدور التأثريي للمرأة ،عىل عمل العالقات العامة عرب منظامت املجتمع
التطوعي.
4 .4معوقات املرأة يف العالقات العامة والعمل التطوعي.
5 .5ما املعايري ،والخصائص ،واألساليب للعمل يف العالقات العامة.
6 .6متي تم إنشاءجمعية الهالل األحمر السعودي؟ وما هي املهام ،واالختصاصات،
والربامج ،والخدمات التي تقدمها.
منهج الدراسة:

استخدمت الباحثة املسح االجتامعي؛ الستطالع دور العالقات العامة ،يف
تدعيم املشاركة االجتامعية للمرأة السعودية يف منظامت املجتمع التطوعي.
تحديد مجتمع الدراسة :مجتمع الدراسة هو فرع جمعية الهالل األحمر
السعودي مبكة املكرمة.
أدوات الدراسة:

تعتمد الدراسة يف جمع املعلومات عىل األدوات البحثية اآلتية:
أ  /أداة املسح امليداين للدراسة ،عىل عينة البحث بهيئة الهالل األحمر السعودي.
االستبيان :هو إجراء منهجي ،يقوم مبعالجة املعطيات؛ ابتغاء تقويم األجوبة
التي يطرحها الباحث؛ للتحقق من صحة نظرية ،أو للوصول إىل وضع يسمح بإطالق
أحكام ،أو استنتاج تصميم ،حول ظاهرة معينة .عبد الحميد (سنة .)1( )2001،53
 .1أبو قحف ،عبد السالم ،هندسة اإلعالن والعالقات العامة (القاهرة :مطبعة اإلشعاع )2001 ،ص.322
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ب  /مجموعة النقاش املركزة :تم إجراء ثالث جلسات بحثية ،احتوت كل
جلسة عىل عرش شخصيات أو مفردات ،متتلك نفس خصائص املجموعة البحثية.
متت إدارة الجلسات باستخدام العصف الذهني ،وأسلوب املناقشة ،واألسلوب
القصيص؛ من أجل تقديم نتائج لهذه الدراسة.
حدود الدراسة :استهدفت الباحثة من خالل الدراسة ،دور مشاركة املرأة
السعودية يف عمل العالقات العامة؛ من خالل األنشطة والربامج ،ومدى
إسهاماتها يف تطوير العمل التطوعي ،بجمعية الهالل األحمر السعودي.
الحدود املوضوعية للدراسة :تناقش هذه الدراسة ،دور العالقات العامة يف
تدعيم املشاركة االجتامعية للمرأة السعودية يف املنظامت التطوعية.
الحدود البرشية :سوف تركز هذه الدراسة عىل دور العالقات العامة ،يف
هيئة الهالل األحمر السعودي ،وما وما تقدمه املرأة السعودية عربها من خدمات
عرب االستبيان.
الحدود املكانية :سيم تطبيق هذه الدراسة يف مدينة مكة املكرمة ،عىل فرع
هيئة الهالل األحمر السعودي.
التعريفات والمصطلحات:
العالقات العامة:

َع َّرفَتها العالقات العامة األمريكية ،بأنها نشاط أي صناعة ،أو اتحاد ،أو
منشاة ،لبناء وتدعيم عالقات سليمة منتجة بينهام ،وبني فئة من الجمهور،
والعمالء ،واملوظفني ،أو املساهمني ،ليك تح ِّور سياساتها حسب الظروف املحيطة،
بها ورشح هذه السياسات أبو قحف(،2001ص.)1()322
 .1عبد العزيز ،عيل ،العبد القادر ،اإلرادة والتحدي( ،الرياض :الدار السعودية للنرش .)2004
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المشاركة المجتمعية:

تأخذ عدة أمناط وصور ،مثل املشاركة بالخربة ،أو الجهد ،أو املال .ويقصد
باملشاركة املجتمعية يف هذه الدراسة ،هي رغبة املجتمع واستعداده للمشاركة يف
جهود تحسني عمل العالقات العامة ،وازدياد فاعلية املنظمة يف تحقيق وظيفتها؛
عىل أساس املسئولية االجتامعية.
المرأة السعودية:

هي املرأة التي تقطن اململكة العربية السعودية ،ولها وثائق رسمية باملواطنة،
وتحمل التابعية السعودية ،ولها حق املواطنة والخدمات عبد العزيز (.)1()2004،45
المنظمات التطوعية:

هي املنظمة التي تبارش العمل التطوعي اإلنساين ،وليس ألغراض ربحية،
ويتم تسجيلها وفقًا ألحكام قانون املنظامت التطوعية باململكة العربية السعودية،
ويقصد باملنظمة هنا ،هيئة الهالل األحمر السعودي.
الهالل األحمر السعودي:

الرقم املوحد  ،997لها عدة فروع موزعة عىل عدة مدن باململكة العربية
السعودية .هي هيئة تطوعية تعمل عىل تحقيق حدة املصائب واألزمات البرشية،
دون متييز أو تفرقة ،لها عالقات داخلية وخارجية مع جمعيات الهالل والصليب
األحمر ،ولها خدمات إلكرتونية.

 .1الشهري ،زهرا ،ثقافة العمل الطوعي ،جامعة امللك خالد .1436
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التطوع:

هو العمل الذي يقوم به الفرد ،دون البحث عن هدف ربحي أو مادي ،وهو
ليس وظيف ًيا أو مهن ًيا ،يهدف إىل تقديم مساعدات ألشخاص أو جامعات.
ثقافة التطوع :ثقافة التطوع هي من أهم الوسائل املفيدة لتنمية الشخصية؛
من خالل املساهمة يف دعم التنشئة الثقافية والتكوين االجتامعي ،تسعي ثقافة
التطوع إىل تحقيق مجموعة من املهارات واملعارف والقيم املرتبطة بأفعال الخري،
الشهري (.)1()7 ،1436
القوة الناعمة:

هو مصطلح أطلقه جوزيف ناي ،رئيس مجلس االستثامر الوطني األمرييك،
هي مصدر من مصادر األثري ،وهي أكرب من اإلقناع ،ومتيل إىل اإلغراء ،فهي
جزء من القيم الثقافية ،وشبيهة بالحب ،وتعرف القوة الناعمة من الناحية
اللغوية ،كام عرفها ابن فارس :القاف والواو والتاء أصالن متباينان .ابن فارس
( ،1991ص ،)2()36أما من الناحية االصطالحية ،فقد َع َّرفَها جوزيف ناي ،بانها
القدرة عىل التأثري يف األهداف املطلوبة ،وتغيري السلوك لآلخرين عند الرضورة،
أما اقرتان القوة بصيغة الناعمة ،فإنها تؤثر عىل الحصول عىل ما تريد ،من
خالل اإلقناع والجذب ،وليس اإلكراه .ناي ( )3()2007،20وجذب اآلخرين باإلقناع
والتأثري فيهم.

 .1ابن فارس ،أحمد بن حبيب الراوي ،معجم اللغة( ،بريوت.)1991:
 .2ناي ،جوزيف ،القوة الناعمة.2007 ،
 .3جمعة ،أحمد محمد ،الدبلوماسية يف عهد العوملة (القاهرة :دار النهضة العربية.2004،
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العالقات العامة المرأة السعودية
العالقات العامة:

العالقات العامة قدمية ،وهي أول أنوع االتصاالت بني البرش .االتصال
الجمعي أو االتصال الشخيص .وتطورت بتطور اإلنسان عىل مر العصور ،وأصبحت
فاعل ومؤث ًرا يف
مهمة ،سيام يف املنظامت املحلية أو العاملية ،وأصبح لها دو ًرا ً
كل املنظامت .شعبان (سنة  2008ص .)1()14بدأت العالقات العامة الحديثة يف
أمريكا ،يف بداية القرن العرشين ،عىل يد الصحفي إيفيل( ،)2ورسعان ما تحول
إىل عامل يف العالقات العامة ،وأرىس لها أقوى املبادئ ،والنظم ،والربوتوكوالت،
بدأت العالقات العامة الحديثة يف املجتمعات الرأساملية والصناعية ،ولقد تأخر
وصولها إىل الدول العربية .وتعترب هذه املهنة مقرتنة باسم رؤساء الدول ،الذين
يصدرون قرارات ،بإنشاء إدارات وأقسام العالقات العامة( .)3العالقات العامة
مندآحة يف العلوم ،فالبد أن يتفهم موظف العالقات العامة ،كل من النواحي
السياسية ،واالجتامعية ،واالتصاالت ،وعلم النفس االجتامعي ،والتسويق ،وتبني
سياسات ملطبوعات عرصية ،مع استخدام التقنيات الحديثة؛ مع ثقافة مؤثرة،
وجذابة ،ومقنعة؛ بواسطة القوي الناعمة للعالقات العامة( ،)4وتنفيذ كافة فنون
العالقات العامة التي تتناسب مع الجمهور.
مفهوم العالقات العامة:

العالقات العامة وظيفة إدارية ،تعتمد عيل التخطيط ،وتعمل بني طريف
املنظمة؛ أي جامهريها الخارجية والداخلية ،عن طريق استخدام وسائل االتصال؛
 .1نفس املرجع السابق ،ص.56
 .2أبو قحف ،مرجع سابق ،ص .125
 .3ناي ،جوزيف مرجع سابق ،ص .231
 .4عيل عجوة ،العالقات العامة بني النظرية والتطبيق ،القاهرة :عامل الكتب 2001
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من أجل تحقيق األهداف ،لذلك تعمل وظيفة العالقات العامة عىل محورين.
الجامل ( ،2005ص:)1( )56
األول ،العالقات العامة :متمثلة يف اإلدارة العليا للمنظمة وجميع العاملني،
مام يحقق التفاهم واالنسجام.
الثاين ،لخلق الصورة الذهنية اإليجابية ،لكل ما تقوم به املنظمة ،لتحقيق
رفاهية الجمهور ،وهو ما يسمى باالتصال الآلسميرتي؛ أي ذو االتجاهني ،نازل
ايل الجامهري ،وطالع من الجامهري.
تعرفها الجمعية الدولية للعالقات العامة :هي وظيفة إدارية ،ذات طابع
()2
مخطط ومستمر لكسب التفاهم ،والتعاطف ،وتأييد الجامهري.
المرأة السعودية والعالقات العامة:

استطاعت املرأة السعودية ،الدخول إىل عامل العالقات العامة بقوة ،ومن
حيث وقف العامل ،ولقد استطاعت املرأة دخول إىل املجال االتصايل ،والوظيفي
للعالقات العامة .اهتم كثري من الباحثني والباحثات بقضايا املرأة ،وأصبحت
دسم وحيويًا ،يف املؤمترات العربية ،واإلقليمية ،والعاملية ملناقشة
موضو ًعا ً
أوضاع املرأة ،وعالقتها بالعديد من املهن اإلنسانية ،يف جوانب متعددة ،سوا ًء
االجتامعية ،أو السياسية ،أو االقتصادية ،أو اإلعالمية .تقوم هذه الدراسة ،برشح
دور املرأة يف العالقات العامة يف منظامت التطوعية وضع املرأة يف املجتمع،
هو الذي يعكس درجة التقدم ،وما نالته من رقي يف املجاالت التعليمية واملهنية.
حمزة ( ،2016ص ،)40مام جعلها مامرسة ممتازة ،واستطاعت أن تصل إىل
نسبة  %75من املامرسني ملهنة العالقات العامة .فتحت اململكة العربية السعودية
يف جامعاتها كليات االتصال واإلعالم ،وبدأ تخصص العالقات العامة يف
 .1عيل عجوة ،العالقات العامة بني النظرية والتطبيق ،القاهرة :عامل الكتب 2001
 .2ناهد حمزة محمد ،دور املرأة يف الصحافة السودانية ،الخرطوم السودان ،الخرطوم ،دار صك العملة .2015
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البكالوريوس ،ثم منحتهن حق الدراسات العليا خارج ًيا وداخل ًيا.
انترشت املرأة يف كل املؤسسات الحكومية والخاصة ،وأثبتت جدارة ومهنية،
كام شكَّلت املرأة السعودية يف العالقات العامة ،حضو ًرا عامل ًيا ،وحصدت جوائز
عاملية ،مثل هبه زاهد عام ،2016جائزة استيفى العاملية لسيدات األعامل يف
الواليات املتحدة األمريكية ،بصفتها مديرة عالقات عامة .محي الدين (،2017
ص.)1()56
تأخر ظهور املرأة عامل ًيا يف بحوث العالقات العامة ،وظهر أول بحث عام
 1989يف أمريكا الدبيخى (سنة  ،2013ص  )2()10عىل مر العصور والحضارات،
أخذت املرأة وصفًا ممي ًزا يف املجتمعات ،وقدمت كمحاور يف تشكيل املجتمع،
اجتامع ًيا ،وثقاف ًيا ،فقضية املرأة يف املجتمع السعودي كجزء من قضايا املرأة يف
كل األزمنة ،فهي تسهم يف البناء والتنمية واالستقرار.
الدراسة الميدانية

هيئة الهالل األحمر السعودي
مفهوم العمل التطوعي:

هو جهد يبذله الفرد دون أجر مادي ،لتقديم خدمة مجتمعية لصالح املجتمع،
وخدمة إنسانية ،وإن األشخاص املتطوعني ،يتمتعون بصحة نفسية وعاطفية،
عىل حسب دراسات نفسية حديثة ،أن العمل التطوعي يساعد عىل قدرات تعزيز
الدماغ مع تقدم السن ،وأن العمل التطوعي ،دليل عيل ازدهار املجتمع وتطوره.

 .1إخالص محي الدين ،العالقات العامة يف املؤسسات النسوية يف السودان ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة أم درمان اإلسالمية .2016،
 .2الدبيخى ،أريج بنت إبراهيم ،واقع العالقات العامة النسائية يف اململكة العربية السعودية مجلة العالقات العامة واإلعالن.
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أهداف العمل التطوعي:

.1
.2
.3
.4
.5

1تقليل املشاكل املجتمعية.
2تنمية روح املشاركة املجتمعية.
3التقليل من سلبيات املجتمع.
4الشعور بروح النجاح ،حينام تقوم بعمل تطوعي.
5تكوين عالقات اجتامعية.

.1
.2
.3
.4
.5

1معرفة مشاكل املجتمع وحلها.
2سد االحتياجات املجتمعية.
3اكتساب مهارات جديدة.
4تساعد عىل تطوير املجتمع.
5االستفادة من الوقت للمتطوعني.

أهمية العمل التطوعي:

تعزيز وتطوير العمل التطوعي:

البد من تفعيل وتطوير ثقافة التطوع يف املجتمع .وتوجد مجموعة من
الوسائل التي تساعد عىل رفع مستوي التطوع ،منها اآليت:
1 .1اإلعالن عن الحمالت التطوعية.
2 .2ابتكار أساليب جديدة ،مع تنوع يف األساليب والوسائل؛ لجذب وتشجيع
األفراد.
3 .3نرش ثقافة التطوع يف املدارس والجامعات.
4 .4اختيار املتطوعني حسب املهارات واملؤهالت العلمية .ويف هذه الدراسة،
نقصد املتخصصات يف العالقات العامة.
275

السجل العلمي والبحوث المحكمة 1

أشكال التطوع:

من أهم أشكال التطوع:

.1
.2
.3
.4
.5

1التطوع االفرتايض عن طريق الشبكة.
2تطوع شامل عىل مدار االسبوع.
3تطوع قصري املدى.
4تطوع يف منظامت ربحية ألجل الخربة.
5تطوع يف منظامت املجتمع املدين؟

تأسيس هيئة الهالل األحمر:

جمعية الهالل األحمر السعودي جمعية تطوعية ،أنشأها امللك عبد العزيز
عام 1353هـ ،باسم اإلسعاف الخريي ،وتعتني بالحجاج واملعتمرين ،وتحولت إىل
مؤسسة حكومية باسم الهالل األحمر السعودي ،أنشئت مبرسوم مليك رقم  1يف
1393/1/16ه ،املركز الرئييس مبدينة الرياض ،وتنترش يف جميع مدن اململكة،
عىل حسب اتفاقية جنيف ،تم تحويلها إىل هيئة ،بقرار مجلس الوزراء رقم ،371
بتاريخ 1429/12/24ه ،هدفها السعي لتحقيق املساعدة ،وتقديم الخدمات دون
ريا فإن الله شاكر عليم) البقرة،
متييز أو تفرقة ،قال الله تعاىل (ومن تطوع خ ً
اآلية .158
أهداف العالقات العامة في هيئة الهالل األحمر
السعودي:

1 .1تزويد املجتمع واملنظامت باملعلومات واألخبار عن الهيئة.
2 .2خلق عالقات طيبة بني املجتمع والهيئة.
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3 .3االستمرارية يف خلق رضا وظيفي ملنسويب الهيئة ،ومتيز العالقة بني
العاملني.
4 .4امكانية وجذب اعضاء جدد للهيئة.
أهم مجاالت العمل في الجمعية:

1 .1املجاالت الطبية اإلسعافية.
2 .2املجاالت اإلنسانية واإلغاثية للكوارث واألزمات.
3 .3املجال الوطني االجتامعي.
4 .4مجال التثقيف والتدريب.
ريا يف املجتمعات العاملية ،ولقد سبق الرسول
القى العمل التطوعي اهتام ًما كب ً
صىل الله علية وسلم ،بإرساء قيم العمل التطوعي ،قال رسول الله صىل الله علية
وسلم (مثل املؤمنني يف توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد ،إذا اشتىك منه
عضو ،تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) ،وكان للمرأة باع كبري يف تعليم
والتمريض ،وكانت أول متطوعة يف اإلسالم هي رفيدة.
استطاعت الهيئة أن تجذب املتطوعني ،واستقطبت أكرث من  4018متطوع
ومتطوعة ،مستفيدة من كل التخصصات ،وتستفيد هذه الدراسة من تخصص
العالقات العامة.

277

السجل العلمي والبحوث المحكمة 1

الدراسة الميدانية:
نتائج الدراسة ومناقشتها
جدول رقم ( )1يوضح الفئة العمرية للعينة
العمر

التكرار

النسبة

29 - 20

12

%40

39 - 30

8

%27

49 - 40

6

%16

59 - 05

4

%17

املجموع

30

%100

من هذا الجدول نستنتج اآليت:
إن الفئة العمرية من  20إىل  ،29هي الفئة األكرب ،وهي الفئة الشبابية التي
تحرك روح العمل ،مام يبرش بخري ،وإذا أضفت الفئة العمرية من 30ايل ،39
تصبح النتيجة إيجابية لدعم الشباب لهذه املهنة.
جدول رقم ( )2يوضح النوع:
النوع

التكرار

النسبة

ذكر

20

%66

أنثى

10

%34

املجموع

30

%100

نالحظ من الجدول ،أن عدد الذكور أكرث من فئة اإلناث ،عكس املالحظة
العلمية ،أن النساء مسيطرات عىل مهنة العالقات العامة ،ويعود هذا نتيجة تأخر
دخول املرأة لهذه املهنة.
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جدول رقم ( )3جدول يوضح التخصص:
التخصص

التكرار

النسبة

إعالم

10

%34

عالقات عامة

12

%40

إدارة

4

%13

أخرى

4

%13

املجموع

30

%100

من الجدول نستقرئ أن تخصص العالقات العامة بإدارة الهيئة بجدة ،تأخذ
بالتخصصية يف العالقات العامة ،مام أدى إىل نجاح عملها بصورة تخصصية.
جدول رقم ( )4يوضح إىل إدارة تبع العالقات العامة
إىل أي جهة تتبع اإلدارة

التكرار

النسبة

إىل اإلدارة العليا

25

%84

إدارة معينة

0

0

إدارة التنمية البرشية

5

%16

املجموع

30

%100

من الجدول ،نستنتج أن النسبة األكرث ،تشري إىل أن إدارة العالقات العامة،
تتبع إىل اإلدارة العليا ،وهذا مؤرش ممتاز ،وتطبيق تخصص أن العالقات العامة
تتبع للجهاز اإلداري.
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جدول رقم ( )5يوضح هل يوجد قسم نسايئ للعالقات العامة منفر ًدا؟
النوع
نعم
ال
املجموع

التكرار
14
16
30

النسبة
%47
%53
%100

من الجدول السابق نستنتج أن إدارة العالقات العامة مشرتكة بني الرجال
والنساء يف الفرع ،وتشري الباحثة يف إنها تدعم العمل املشرتك ،ألخذ الخربة،
وفيام بعد تنأى بقسم تخصيص لها ،طاملا الخدمات تقدم للجميع يف املجتمع؟
جدول رقم ( )6هل تعتقد أن العالقات العامة تعتمد عىل اسرتاتيجيات اتصالية
االسرتاتيجية
نعم
ال
أحيانًا
املجموع

التكرار
20
5
5

النسبة
%66
%17
%17
%100

من الجدول نستنتج أن العالقات العامة بهيئة الهالل األحمر السعودي بجدة،
تستخدم سياسات اتصالية ج َّيدة ،من خالل عينة البحث ،مام ميكنها من أداء
دورها االتصايل بجدارة ،لخدمة جامهريها.
جدول رقم ( )7يوضح دور املرأة يف العالقات العامة يف املنظامت التطوعية
العالمة
ممتاز
جيد ج ًدا
جيد
املجموع
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5
5
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من الجدول السابق نالحظ ،أن درجة ممتاز حصلت عىل أعىل نسبة  ،%66مام
يؤكد عىل الدور اإليجايب لعمل العالقات العامة يف املنظامت التطوعية.
جدول رقم ( )8نوع األنشطة التي متارسها العالقات العامة يف املنظمة التطوعية
النوع

التكرار

النسبة

إعالم تقليدي

5

%17

إعالم إلكرتوين

15

%50

منتديات

4

%17

معارض

3

%13

ندوات

3

%13

املجموع

30

%100

الجدول السابق يوضح ،أنواع األنشطة التي تقوم بها املنظمة ،واحتل اإلعالم
اإللكرتوين املرتبة األوىل بنسبة  ،%50ثم اإلعالم التقليدي واملنتديات ،بنسبة ،%17
هذه النتيجة تتفق عىل أن فئة الشباب هم األكرثية.
جدول رقم ( )9هل ظروف العمل مناسبة للمرأة يف املنظمة
الظروف مناسبة

التكرار

النسبة

نعم

22

%73

ال

8

%27

املجموع

30

%100

281

السجل العلمي والبحوث المحكمة 1

جدول رقم ( )10يوضح معوقات املرأة يف عمل العالقات العامة يف املنظامت التطوعية
معوقات

التكرار

النسبة

علمية

8

%27

فنية

6

%19

اقتصادية

8

%27

اجتامعية

8

%27

يشري الجدول إىل معوقات علمية ،وتشرتك معهام املعوقات االقتصادية
واالجتامعية ،هذا الجدول له دالالت ومؤرشات ،عىل وجود مشاكل ومعوقات،
تتمثل يف التخصص العلمي ،ورأي املجتمع يف مامرسة العمل التطوعي ،باإلضافة
إىل مؤرش اقتصادي يف الوصول للمنظمة.
جدول رقم ( )11دور العالقات العامة يف تدعيم املشاركة االجتامعية للمرأة يف املنظامت
املشاركة

التكرار

النسبة

دامئًا

24

%80

أحيانًا

6

%20

املجموع

30

%100

الجدول السابق يشري إىل مستوى املشاركة املجتمعية يف املنظمة بصورة كبرية،
متثل نسبة  %80وهذه نسبة كبرية تقابلها نسبة  %20أحيانًا؛ مام يبرش بدور
إيجايب للعالقات العامة.
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جدول رقم ( )12االهتامم بالبحوث
االهتامم

التكرار

النسبة

املنظمة تهتم بأبحاث املرأة

10

%34

ال تهتم

20

%66

ال أدري

0

0

املجموع

30

%100

يبي أن املنظمة ال تهتم بأبحاث املرأة؛ ألن املنظمة تشمل
جدول رقم (ِّ )12
خدماتها كل املجتمع السعودي دون استثناء ،وهو هدف من أهدافها وال تحيد
عنه؛ بل لديها عالقات دولية
جدول رقم  13وسائل االتصال باملنظمة
الوسائل

التكرار

النسبة

مناسبة ج ًدا

20

%66

مناسبة

5

%17

غري مناسبة

0

0

ال أعلم

5

%17

املجموع

30

%100

يشري الجدول السابق إىل وسائل االتصال باملنظمة ،بأنها مناسبة ج ًدا يف
توصيل املعلومات بنسبة  %66ومناسبة بنسبة %17
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جدول رقم  14يوضح املؤهل التعليمي
املؤهل

التكرار

النسبة

ثانوي

5

%16

جامعي

15

%50

فوق الجامعي

10

%34

املجموع

30

%100

يتبني من جدول أعاله أن متغري مؤهل جامعي ،نالت املرتبة األوىل ،%50
وفوق الجامعي ،مؤهل بنسبة  %34ومؤهل ثانوي نسبة ،%16وهذا يعكس مدى
ارتفاع مستوى التعليم باململكة.
جدول رقم  ،15هل املرأة راضية عن عملها يف العالقات العامة عرب املنظامت التطوعية
الرضا

التكرار

النسبة

رضا تام

4

%14

رضا

20

%66

عدم رضا

6

%20

املجموع

30

%100

الجدول أعاله ،يبني أن أعىل نسبة للعمل هي نسبة  %66رضا ،ويتمثل يف
الرضا العادي دون متيز ،هذا يشري إىل أن املهنة مل تصل حد الرضا التام؛
أي أنها بحاجة إىل عمل إسعايف ،حتى تصل ملرحلة الكامل لخدمة املجتمعات
اإلنسانية والخدمية ،التي تسعد البرشية واإلنسانية كافة.
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نتائج:

1 .1املرأة السعودية تشارك يف عمل العالقات العامة واملنظامت التطوعية:
2 .2متتهن املرأة السعودية العالقات العامة بدرجة املاجستري.
3 .3للعمل التطوعي املرأة السعودية مشاكل ومعوقات يف التدريب والتأهيل.
4 .4قصور الستخدام البحث العلمي للعالقات العامة ،سيام العمل التطوعي.
5 .5املرأة يف العمل الوظيفي للعالقات العامة ،غري متواجدة يف اإلدارات
العليا.
6 .6املرأة السعودية متواجدة يف العمل التطوعي ،مام يبرش بازدهار املهنة.
7 .7عدم االستفادة من مستشاري العالقات العامة.
8 .8مل تصل املرأة يف مجال العالقات العامة إىل مرحلة الرضا التام عن
أداء املهنة.
9 .9أكدت الدراسة أن إدارة العالقات العامة بالهيئة ،تعمل عىل توظيف وسائل
االتصال التقليدية والحديثة اإلنرتنت.
1010أظهرت الدراسة أن الهيئة تتمتع بصورة ذهنية طيبة وسمعة حسنة.
1111ومن أهم نتائج املناقشات الجامعية أــ أن العالقات العامة بدأت متأخر
عند املرأة السعودية ،فال غرو أنه ال توجد اآلن من يحملن الدكتوراه يف
العالقات العامة .ب مل تتفرد املرأة مبامرسة العالقات العامة لوحدها،
إمنا تستفيد من استشارة الرجل.
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توصية:

1 .1االرتقاء مبهنة العالقات العامة ،وتدريب العاملني يف العالقات العامة
واملنظامت التطوعية.
2 .2وضع اسرتاتيجيات لعمل املرأة يف مجال العالقات العامة والعمل التطوعي.
3 .3البد من تشجيع املرأة لدرجة الدكتوراه؛ لتمكني أكرب مجموعة لحمل الدرجة
العلمية.
4 .4زيادة االهتامم بثقافة العمل التطوعي.
5 .5االستفادة من جميع وسائل اإلعالم؛ لتعزيز أنشطة وبرامج العالقات العامة.
6 .6تويص الدراسة االهتامم بالتدريب بالهيئة.
7 .7العمل عيل زيادة الوعي يف كيفية التعامل مع العالقات ،والعمل التطوعي،
مبختلف توصيفاته الثقافية ،واإلعالمية ،والتطوعية.
8 .8صياغة اسرتاتيجية وطنية للعالقات العامة ،مزودة ومطعمة بخربات
اختصاصيني ومستشارين؛ لتنوير املجتمع باسرتاتيجيات العالقات العامة،
وكيفية تطبيقها يف املنظامت التطوعية ،مع تفعيل دور املرأة يف برامج
العالقات العامة.
9 .9فتح أكادمييات للعالقات العامة واإلعالن للمرأة.
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المصادر والمراجع:

1 .1القران الكريم.
2 .2عبد الحميد ،محمد ،البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية (القاهرة:
عامل الكتب )2000،ص.353
3 .3أبو قحف ،عبد السالم ،هندسة اإلعالن والعالقات العامة (القاهرة:
مطبعة اإلشعاع )2001 ،ص.322
4 .4عبد العزيز ،عيل ،العبد القادر ،اإلرادة والتحدي( ،الرياض :الدار
السعودية للنرش .)2004
5 .5الشهري ،زهرا ،ثقافة العمل الطوعي ،جامعة امللك خالد .1436
6 .6ابن فارس ،أحمد بن حبيب الراوي ،معجم اللغة( ،بريوت.)1991:
7 .7ناي ،جوزيف ،القوة الناعمة.2007 ،
8 .8جمعة ،أحمد محمد ،الدبلوماسية يف عهد العوملة (القاهرة :دار النهضة
العربية.)2004،
9 .9عيل عجوة ،العالقات العامة بني النظرية والتطبيق ،القاهرة :عامل الكتب
.2001
1010عبد البارئ إبراهيم ونبيل املجايل ،العالقات العامة يف القرن الواحد
والعرشين ،عامن :األردن ،دار وائل للنرش .2013
1111ناهد حمزة محمد ،دور املرأة يف الصحافة السودانية ،الخرطوم السودان،
الخرطوم ،دار صك العملة .2015
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1212إخالص محي الدين ،العالقات العامة يف املؤسسات النسوية يف السودان،
رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة أم درمان اإلسالمية.2016،
1313الدبيخى ،أريج بنت إبراهيم ،واقع العالقات العامة النسائية يف اململكة
العربية السعودية مجلة العالقات العامة واإلعالن.
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محور:
مشاركة المرأة
في االقتصاد
وسوق العمل
القتصاد
مزهر
المعوقات التي تواجه المرأة السعودية في تحقيق
دورها التنموي ،وسبل تجاوزها “دراسة ميدانية
على نساء محافظة شرورة ،جنوب المملكة العربية
السعودية”.
د .غيداء بنت علي الزهراني
قسم المناهج وطرق تدريس  -جامعة نجران
Ghaida203@gmail.com

د .طالب أحمد الهمامي
قسم الدعوة االسالمية  -جامعة نجران
taleb869@gmail.com

المعوقات التي تواجه المرأة السعودية في
تحقيق دورها التنموي وسبل تجاوزها

المعوقات التي تواجه المرأة السعودية في تحقيق دورها
التنموي ،وسبل تجاوزها “دراسة ميدانية على نساء محافظة
شرورة ،جنوب المملكة العربية السعودية”.

مستخلص الدراسة:

هدفت هذه الدراسة ،إىل التعرف عىل املعوقات التي تواجه املرأة السعودية،
يف تحقيق دورها التنموي ،ومحاولة اقرتاح الحلول الالزمة ،للتغلب عىل هذه
املعوقات .ولتحقيق هدف الدراسة؛ تم اتباع املنهج الوصفي التحلييل ،كام تم
تصميم استبانة طُبقت عىل عينة الدراسة ،البالغ عددها ( )447امرأة من نساء
محافظة رشورة ،الواقعة جنوب اململكة العربية السعودية .وللكشف عن نتائج
الدراسة؛ متت معالجة البيانات إحصائيًا باستخدام الربنامج االحصايئ .SPSS
وقد كشفت الدراسة عن أن املعوقات االجتامعية التي ترتبط بنظرة املجتمع
ومؤسساته للمرأة ،احتلت املرتبة األوىل ،وتُشكل املعوق األكرب للمرأة ،يف سبيل
متكينها من خدمة مجتمعها واملساهمة يف تنميته .ويف ضوء نتائج الدراسة،
أوىص الباحثان بعدد من التوصيات من أهمها :تصحيح الصورة السائدة عن
املرأة ،يف املجتمع بشكل عام؛ عن طريق إثراء املقررات الدراسية منذ املرحلة
االبتدائية ،مبا يساعد عىل ظهور نشء يُق ِّد ُر دور املرأة يف املجتمع ،وأهميتها
يف األدوار االجتامعية ،والسياسية ،والوطنية املختلفة؛ وعدم حرصها يف الدور
األرسي فقط.
الكلمات الدالة:

معوقات ،املرأة السعودية ،الدور التنموي ،محافظة رشورة.
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مقدمة:

رئيسا يف تنمية املجتمعات ،وقد حرص اإلسالم بكل أنظمته،
ت ُعد املرأة ً
عامل ً
وأحكامه ،ومقاصده ،عىل االهتامم بها يف جميع مراحل حياتها ،وال نكاد منر
عىل ترجمة إلحدى أعالم النساء األوائل؛ إال ونرى إشادة بصفة من صفاتها ،أو
نرباسا يف طريق
موقف بطويل ،أو نبوغ علمي ،أو أثر اجتامعي ،تركته املرأة ً
شغلت املرأة عرب العصور أدوا ًرا مه ّمة ،وكانت فاعل ًة
السالكني والسالكات .وقد ْ
ونَشيط ًة يف مجال خدمة املجتمع ،ويف التعليم ،والفتوى ،وتغيري سياسات،
وأنظمة ،واجتهادات يف تحقيق مصالح األمة الكربى ،ودرء املفاسد عنها؛ وأعظم
أمنوذج يف تاريخنا املجيد السيدة عائشة أم املؤمنني ريض الله عنها« :فقد كانت
عائشة تفتي يف عهد عمر ،وعثامن ،إىل أن ماتت يرحمها الله ،وكان األكابر
من أصحاب رسول الله -صىل الله عليه وسلم :عمر ،وعثامن بعده يرسالن إليها
فيسأالنها عن السنن» .أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى (.)2 /375
وبلغت املرأة يف عهد النبوة أعىل الرتب؛ حيث استشارها الرسول صىل الله
عليه وسلم ،يف أمور الحرب ومصالح األمة ،كام جاء يف غزوة الحديبية .ومن
تكريم اإلسالم للمرأة ،وتفعيل دورها التنموي يف املجتمع ،فقد ساوت جميع النظم
ني َوالْ ُم ْسلِ َم ِت
والتكاليف الرشعية ،بني الرجل واملرأة؛ لقوله تعاىل( :إِ َّن الْ ُم ْسلِ ِم َ
الصا ِدق ِ
ني َوالْقَانِتَ ِ
ني َوالْ ُم ْؤ ِم َن ِ
الصا ِبرِي َن
الصا ِد ِق َ
ات َوالْقَانِ ِت َ
َوالْ ُم ْؤ ِم ِن َ
َات َو َّ
ني َو َّ
ات َو َّ
ني َوالْ َخ ِ
ات َوالْ َخ ِ
الص ِ
ني َوالْ ُمتَ َص ِّدق ِ
اش َع ِ
الصا ِب َر ِ
ني
ائِ َ
ات َوالْ ُمتَ َص ِّد ِق َ
اش ِع َ
َات َو َّ
َو َّ
الص ِ
ريا َوالذَّاكِ َر ِ
ني فُ ُرو َج ُه ْم َوالْ َحا ِفظ ِ
ائ ِ
ات
َات َوالْ َحا ِف ِظ َ
َو َّ
َات َوالذَّاكِرِي َن اللَّ َه كَ ِث ً
يم)( .سورة األحزاب :آية  .)35وكذلك منحت
أَ َع َّد اللَّ ُه لَ ُه ْم َم ْغ ِف َر ًة َوأَ ْج ًرا َع ِظ ً
الرشيعة اإلسالمية املرأة ذمة مالية مستقلة عن الرجل ،فلها حق البيع ،والرشاء،
وإبرام العقود ،ولها حق املرياث ،وحق اختيار الزوج ،وحق طلب الطالق ،وغريها.
(فهمي.)43 :2007 ،
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«وإذا أضفنا أن املرأة تشكل نصف املجتمعات يف العامل؛ فإن االهتامم بوضعها؛
ريا ما يربط الدارسون بني تخلف املجتمعات
يُصبح رضورة اجتامعية واقتصادية ...فكث ً
وتراجعها حضاريًا ،وبني تخلف املرأة يف تلك املجتمعات؛ بسبب تعطيل نصف القوى
العاملة فيها ،وعدم مشاركتها يف عملية التنمية؛ مام يعطل القوى اإلبداعية لدى
املرأة ،ويعيق االستفادة من إمكانياتها وطاقاتها املتعددة» (أبا الخيل.)1 :1991 ،
وبالنظر إىل العالقة الوثيقة بني نجاح املجتمع يف تحقيق التنمية ،وبني حصول
املرأة عىل حقوقها .فقد خلصت دراسة أع ّدها البنك الدويل ،إىل أن االستثامر يف
تعليم الفتيات؛ يزيد من الناتج اإلجاميل للبلد ،وإن ارتفاع مستوى تعلم األم،
يخفض من معدالت سوء التغذية والوفيات لدى األطفال؛ فإذا مل يتم تذليل
العقبات التي تعرتض طريق استفادة النساء من امكانياتهن الكامنة ،وحصولهن
عىل حقوقهن؛ فإنه من العسري تحقيق األهداف اإلمنائية (زايد.)337 :2015 ،
واستنا ًدا عىل ما سبق وعطفًا عليه؛ فقد اعتنت اململكة العربية السعودية باملرأة
السعودية يف جميع املجاالت الحياتية ،فجعلت منها قائدة ،وموجهة ،ومرشدة،
ومربية ،وطبيبة ،وأستاذة جامعية؛ وذلك منذ أول قرار يف عهد امللك عبد العزيز،
بتمكينها من التعليم يف الكتاتيب ،ثم صدرت املوافقة عىل إنشاء الرئاسة العامة
لتعليم البنات عام 1379ه (العمري.)2008 ،
ومن السياسات التي اتخذتها الدولة ،يف إبراز دور املرأة السعودية ،وتشجيعها
يف دفع عجلة التنمية ،ما جاء يف توصيات اللقاء الوطني الثالث بعنوان (املرأة
حقوقها وواجباتها يف املجتمع السعودي) املنعقد يف املدينة املنورة  14 – 12يونيو
عام 2004م ،وذلك عىل النحو التايل:
• أن يتم بث الروح الرشعية املعتدلة املعالجة لقضايا املرأة ،والبعيدة عن
الطرح املتشدد ،والقائم عىل قواعد سد الذرائع مطلقًا ،وتحديد ضوابط
ملثل هذه القواعد املرشعة.
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•الدعوة إىل وضع صياغة رشعية اجتامعية لعمل املرأة؛ حيث إن إهامل
التأطري االجتامعي ،هو صورة من صور الفصل بني الدين والحياة،
واملتحتم عليه قيام الجهات التعليمية ،والرتبوية ،واإلعالمية بواجبها ،نحو
رفع مستوى املفهوم الحقيقي لعمل املرأة ،وإبراز الجوانب اإليجابية فيه.
•قيام دراسات تشارك فيها املرأة ،تربز املجاالت املناسبة لعملها ،واملراجعات
الالزمة لألنظمة املتعلقة بالعمل يف القطاعني الحكومي والخاص.
•رضورة السعي إىل فتح فرص وآفاق جديدة لعمل املرأة .وبعد ذلك صدر
نظام العمل باملرسوم رقم (م )51/وتاريخ 1426/8/23هـ ،ويف الباب
التاسع منه بعض النصوص الخاصة باملرأة العاملة...إلخ.
وقد ساهمت املرأة السعودية ،يف التنمية يف البالد بكل جدارة ومتيز ،وبرزت
العديد من األسامء الالمعة يف سامء املجتمع السعودي ،وكان لهن الدور الكبري
يف دفع عجلة التنمية يف البالد؛ إذ صدر القرار املليك القايض بتعيني مجموعة
من الكوادر النسائية يف مجلس الشورى عام 1434هـ.
وجاءت رؤية اململكة  ،2030التي أعدها مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية،
برئاسة ويل العهد األمري محمد بن سلامن ،شاملة متكاملة لكل أطياف املجتمع،
وكان للمرأة منها نصيب كبري لتعزز دورها باملجتمع السعودي ،الذي يعتز بها
ويفتخر بإنجازاتها .وقد عكست رؤية  ،2030التقدير الحقيقي للقيادة ،والنظرة
اإليجابية للمرأة السعودية ،التي وضعت بصمتها املميزة يف مختلف املجاالت.
وركزت عىل دعم املرأة السعودية؛ كونها أحد العنارص املهمة لبناء الوطن ،حيث
ت ُشَ ك ُِّل  %50من إجاميل مخرجات التعليم الجامعي؛ لذلك ستقدم لها الرؤية
أقىص الدعم ،عرب تنمية مواهبها ،واستثامر طاقاتها ،ومتكينها من الحصول عىل
الفرص املناسبة يف سوق العمل .كام أن من أهداف الرؤية ،رفع نسبة مشاركة
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املرأة يف سوق العمل من  %22إىل  ،%30األمر الذي سيتناسب إىل حد كبري مع
مشاركتها الحقيقية يف مجتمعها ،واستثامر قدرات املرأة السعودية يف جميع
املجاالت (الرويس.)2017 ،
وعىل الرغم من وجود اهتامم واضح باملرأة ،وتوجه حقيقي نحو متكينها،
وزيادة مشاركتها يف تنمية املجتمع؛ إال أنها ال زالت ت ُعاين من وجود بعض
املعوقات ،التي تحد من متكينها ،وزيادة مشاركتها يف التنمية .والدراسة الحالية
تحاول تسليط وتركيز الضوء عىل أبرز تلك املعوقات ،وأكرثها شيو ًعا ،كام تسعى
إىل إيجاد الحلول املقرتحة للتغلب عليها.
مشكلة الدراسة:

ملا كان اإلنسان هو غاية التنمية ووسيلتها؛ فإن من أهم معوقات تلك التنمية ،هو
اإلنسان؛ حيث يشكل نقطة القوة أو الضعف لكل تلك املشاريع التنموية .ومن املعلوم
ريا يف دفع عجلة التنمية؛ إال أن هذا الدور ال تزال تعرتضه الكثري
أن للمرأة دو ًرا كب ً
من الصعوبات ،التي تحد من فاعليته ،وبشكل أكرب يف خطط التنمية الشاملة؛ لذا
تبحث الدراسة الحالية ،املعوقات التي تواجه املرأة السعودية يف تحقيق دورها
التنموي ،وتسعى إىل تقديم بعض السبل والتوصيات ،التي تساهم يف تذليلها.
وقد استندت الدراسة يف وصفها للظاهرة محل الدراسة وتفسريها ،إىل
الباحثي بالسياق املعريف،
النظرية البنائية الوظيفية؛ بوصفها إطا ًرا علم ًّيا مي ُّد
َّ
الذي ُيكن من تفسري نتائج الدراسة يف سياقها الطبيعي .وقد زاوجت الدراسة
يف ُمعالَج ِتها ملوضوعها ،بني بلورة املفاهيم النظرية املرتبطة بالدراسة من جهة،
واملعلومات امليدانية من جهة أخرى .إذ استطلعت الدراسة -يف جانبها امليداين-
آراء النساء يف محافظة رشورة ،جنوب اململكة العربية السعودية ،يف ع ِّينة قوامها
(ُ )447مفردة ،وباستخدام أداة االستبانة.
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أسئلة الدراسة:

يحاول الباحثان اإلجابة عن األسئلة الرئيسة التالية:
•ما املعوقات التي تواجه املرأة السعودية يف تحقيق دورها التنموي؟
•هل هناك فروق ذات داللة إحصائية ،بني استجابات عينة الدراسة تعود
ملتغري (العمر -العمل -الحالة االجتامعية)؟
•ما ُسبل تجاوز املعوقات التي تواجهها املرأة ،والتي تحد من تحقيقها
لدورها التنموي؟
أهمية الدراسة:

تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية املرأة نفسها ،فاملرأة هي نصف املجتمع،
وقد حظيت املرأة السعودية باهتامم بالغ من قبل حكومتها الرشيدة؛ حيث سعت
إىل دمج املرأة السعودية يف عملية التنمية ،من خالل متكينها ،وبناء قدراتها،
وتطوير مهاراتها ،لتكون عىل مستوى عال من العلم واملعرفة؛ إال أن مشاركة
املرأة السعودية يف التنمية االقتصادية واالجتامعية ،ال زالت منخفضة بشكل
كبري؛ ويعود ذلك بشكل أسايس ،للمشكالت التي تواجهها ،سوا ًء كانت هذه
املشكالت اجتامعية ،من املجتمع الذي تعيش فيه ،أو شخصية ،نابعة من املرأة
نفسها ،واستسالمها للموروثات والعادات السائدة ،التي ال متت للدين بصلة ،ومن
هنا كانت أهمية إجراء هذه الدراسة.
أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الحالية إىل ما ييل:
1 .1تسليط الضوء عىل أبرز املعوقات والعوامل االجتامعية ،التي تواجهها
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املرأة السعودية ،والتي تضعف من دورها التنموي يف املجتمع ،أو تقف
عائقًا أمامه.
2 .2تسليط الضوء عىل أبرز املعوقات والعوامل الشخصية ،النابعة من املرأة
السعودية ذاتها ،ومدى إرصارها عىل إحداث تغيري إيجايب يف مجتمعها
الذي تنتمي إليه.
3 .3اقرتاح الحلول العلمية ،وسبل تجاوز هذه املعوقات.
حدود الدراسة:

اقترصت هذه الدراسة عىل الحدود التالية:
1 .1الحدود البرشية :املرأة من الجنسية السعودية (موظفة -غري موظفة/
متزوجة-غري متزوجة /من عمر22إىل عمر أقل من .)50
2 .2الحدود املكانية :محافظة رشورة ،جنوب اململكة العربية السعودية.
3 .3الحدود الزمانية :العام الهجري 1439هـ2018-م.
4 .4الحدود املوضوعية :املعوقات بشقيها االجتامعي والشخيص ،التي تحد
من دور املرأة السعودية يف التنمية االجتامعية واالقتصادية.
مصطلحات الدراسة:

الدور التنموي للمرأة :ويقصد به الباحثان إجرائ ًيا يف هذه الدراسة :الصفات
والتوقعات املرتبطة بقدرة املرأة ،عىل التمتع بفرص الحصول عىل املوارد الالزمة،
لعيش حياة الئقة ،ومساهمتها يف تحسني األحوال االقتصادية واالجتامعية يف
مجتمعها الذي تعيش فيه.
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املعوقات االجتامعية :ويقصد بها الباحثان إجرائ ًيا يف هذه الدراسة :املعوقات
التي ترتبط بنظرة املجتمع ومؤسساته للمرأة ،والتي ما تحول غال ًبا دون مامرستها
لدورها التنموي يف املجتمع.
املعوقات الشخصية :ويقصد بها الباحثان إجرائ ًيا يف هذه الدراسة :املعوقات
التي تتعلق بنفسية املرأة ،وشخصيتها ،وقدراتها ،وإمكاناتها ،ومهاراتها ،ومؤهالتها
العلمية؛ والتي ما تحول غال ًبا دون مامرستها لدورها التنموي يف املجتمع.
اإلطار النظري:

أول :حول مفهوم التنمية:
ً

ت ُ َع ُد التنمية عملية متكاملة ،هدفها االرتقاء بالعنرص البرشي دون متييز بني
فئاته؛ لذا ينبغي أن تستوعب التنمية يف جميع خططها كل فئات املجتمع.
ويف التنمية مجاالت تختلف ،من حيث املفاهيم أو التسميات؛ لكنها يف
النهاية تصب يف تحقيق هدف واحد ،هو إسعاد اإلنسان ،وهذه املجاالت هي كام
حددها (هاين:)654 :2017 ،
املجال االقتصادي للتنمية :ويهتم بتحديد األهداف املادية للتنمية ،ثم يسعى
محاول يف النهاية ،ويف ضوء خطة
ً
إىل حرص املوارد املادية املتاحة للمجتمع؛
واضحة املالمح أياً كان مداها الزمني ،أن يضع قامئة باألولويات ،محد ًدا ذلك
ببدائل مختلفة للوصول إىل الهدف نفسه.
املجال االجتامعي للتنمية :ويسعى إىل االهتامم بالعنرص البرشي مبكوناته
املتعددة ،القيمية ،والنفسية ،والحضارية؛ ويتمثل ذلك االهتامم ،بإعداد الفرد
بوصفه كائ ًنا برشيًا؛ من حيث تعليمه ،وتدريبه ،وإكسابه الخربة؛ فضالً عن
تحديد املستهدف من القيم املجتمعية الجديدة ،سع ًيا وراء تلقينها لذلك الفرد
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معارضا
رصا معض ًدا ومشج ًعا لربامج التنمية؛ ال
ً
املفرتض إعداده ،حتى يكون عن ً
ومثبطًا لها.
أصل من
املجال السيايس :يهتم بتحديد دور الجهاز السيايس ،يف عملية تنبع ً
فضل
فهم واقعي إلمكانات املجتمع االقتصادية ،وتحليل عميق لبنائه االجتامعي؛ ً
عام يتوقع أن ينجم عن تلك القرارات ،من رد فعل سيايس لدى أبناء املجتمع؛
األمر الذي يؤدي إىل استقراره ،أو عدم استقراره.
الحقوق االجتماعية للمرأة:

ذكرت عبرية ( ،)122-120 :2017أهم الحقوق االجتامعية للمرأة ،والتي ميكن
للباحثي تلخيصها فيام ييل:
َّ
وعامل
ً
رئيسا عىل واقع النساء،
رشا ً
حق املرأة يف التعليم :يُ َع ُد التعليم مؤ ً
حاسم فيه ،ألن الوصول إىل املستويات العالية للتعليم؛ سوف يزيد بشكل عام
ً
أدوار اتخاذ القرار ،التي تضطلع بها النساء .ويجعلهن ُمرشحات بشكل أكرب يف
قوة العمل ،ويف العمل السيايس واالجتامعي ،كام أن التعليم يعترب أساس ًيا لزيادة
وعي النساء بحقوقهن االقتصادية ،والسياسية ،واالجتامعية .وتربز هذه الحقيقة
من خالل معرفة ،أن التعليم قد زاد من نسبة مساهمة النساء يف قوة العمل.
حق املرأة يف العمل :العمل هو كل نشاط انساين هادف واع ،يهدف لتحقيق
منافع اقتصادية وإنسانية ،فالعمل إنتاج للتغريات ،التي توفر لألفراد املواد
التي تلبي حاجاتهم املتعددة واملتنوعة ،ضمن عالقات اجتامعية معينة؛ ويف
هذا املجال ،يعد العمل نو ًعا من العالقات االجتامعية ،لتلبية تلك االحتياجات.
والبد من تضافر أفراد الجامعة وتعاونهم؛ ليتمكنوا أثناء العمليات اإلنتاجية من
السيطرة عىل البيئة الطبيعية .فالعمل واإلنتاج رشطان موض
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وعيان لكل وجود انساين ،كام أن وجود املجتمع بعالقاته ،وتوزيعه األدوار
االجتامعية والحقوق والواجبات ،يتطلب وجود عمل وإنتاج .وتعد العالقات
اإلنتاجية السائدة ضمن مراحل تطور املجتمع ،من املحددات األساسية لطبيعة
العالقات االجتامعية ،التي يتم العمل واإلنتاج ضمنها.
حق املرأة يف الصحة :الصحة هي حالة من العافية الجسدية ،والعقلية،
واالجتامعية؛ وليست فقط غياب املرض ،أو الضعف .وصحة املرأة يف عافيتها
العاطفية واالجتامعية ،وتحدد باملحيط االجتامعي ،والسيايس ،واالقتصادي
لحياتها ،وترتبط األوضاع الصحية للنساء ،ارتباطًا وثيقًا باألوضاع الصحية العامة
للبالد.
حق املرأة يف املشاركة يف تنمية املجتمع :يُ َع ُد التمييز ضد املرأة ،وحرمانها من
املشاركة الفعالة والحقيقية يف العملية التنموية؛ عائقًا أساس ًيا من عوائق التنمية،
وتعرتف الحكومات ،والهيئات ،واملنظامت الحكومية ،والغري حكومية؛ وبصورة
متزايدة ،بأن الوضع املتدين للمرأة ،يشكل عائقًا أمام تحقيق التنمية عىل
املستويني املحيل والوطني .فاملرأة يف الثقافة التقليدية السائدة ،كيان تتلخص
قيمته يف اإلنجاب واملحافظة عىل رشف العائلة ،وبسبب هذه القوالب النمطية؛
ظل موقع املرأة يتصف بالتبعية والدونية ،مقارنة بالرجل ،ومن ثم إقصائها عن
الكثري من ميادين العمل واإلنتاج؛ مام يشكل عقبة اجتامعية أمام أي جهد تنموي.
وانطالقًا من هذه املعطيات ،يشكل وعي املرأة لذاتها ،ووعي املجتمع بها ،أهم
اللبنات األساسية لتمكينها وإدماجها .ويف إطار هذه املعطيات ،ظل االعرتاف
بأهمية املرأة ودورها التنموي يف املجتمع ،تحكمه مجموعة من املحددات؛ وهو
تعطيل لنصف طاقات املجتمع ،وهذه املكانة لها انعكاساتها السلبية عىل
ً
ما يشكل
أدوارها القيادية ،وإسهامها يف املشاريع التنموية عىل الصعيد املحيل والوطني.
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المعوقات التي تحد من مساهمة المرأة في العملية
التنموية:

باالطالع عىل األدبيات واملراجع ،التي تناولت العوامل املؤثرة يف متكني
املرأة ،واملعوقات التي تحول دون ذلك ،ومن هذه األدبيات (العجمي-74 :2017 ،
)77؛ (الهويش )256 :2018 ،نجد أن هذه املعوقات تأخذ طابع اجتامعي وثقايف،
وهي تتفاوت من قطر عريب إىل آخر ،بل من منطقة إىل أخرى داخل البلد
الواحد ،وميكن إيجاز هذه املعوقات فيام ييل:
1 .1حرمان املرأة من حقوقها التي كفلها لها اإلسالم.
2 .2حرمان املرأة من العمل يف مجاالت معينة كالسياسة والقضاء.
3 .3عدم توافر دور الحضانات الحكومية؛ مام يضطر املرأة لرتك أطفالها
مع الخادمة ،وما يرتتب عىل ذلك من مشكالت تربوية ونفسية يف تنشئة
الطفل.
4 .4صعوبة التوفيق ما بني عمل املرأة خارج املنزل ،ومسؤولياتها داخل األرسة
كزوجة ،مسؤولة عن تربية األبناء ،ورعاية الزوج ،وإدارة البيت.
حائل دون قيامها ببعض األعامل الجديدة
5 .5العادات والتقاليد ،التي ،تقف ً
واملستحدثات.
6 .6تربية املرأة العربية املبنية عىل الخجل ،والتي قد تقلل من اإلبداع وإبراز
املواهب.
7 .7عدم فهم واستيعاب الزوج أو أفراد األرسة ،لطبيعة عمل املرأة ،يشكل
عقبة أمام انخراطها يف العمل ،أو تأديته عىل أفضل وجه.
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8 .8النظرة الدونية لقدرات املرأة يف كثري من املجتمعات العربية ،وأن الرجل
دامئًا أكفأ وأقدر عىل السداد يف كل موقع.
9 .9قلة فرص العمل املتاحة للمرأة؛ مقارن ًة بالرجل.
الدراسات السابقة:

دراسة عبد الرحيم ( ،)2014والتي هدفت إىل التعرف عىل اتجاهات الطالبة
الجامعية السعودية ،نحو متكني املرأة من املشاركة ،يف صنع واتخاذ القرار
السيايس ،واالقتصادي ،واالجتامعي يف املجتمع السعودي ،وقد استندت الباحثة
يف هذه الدراسة عىل طريقة املسح االجتامعي ،واملقارنة التاريخية .وتكونت
عينة الدراسة من ( )495طالبة جامعية ،يف أقسام كلية اآلداب بجامعة امللك
سعود .وكشفت نتائجها ،عن أهمية مشاركة املرأة السعودية يف صنع واتخاذ
القرار االقتصادي ،واالجتامعي ،والسيايس؛ إذ تراوحت النسبة بني األقسام يف
كلية اآلداب بجامعة امللك سعود ،ألهمية تعزيز قدرة متكني املرأة السعودية يف
الجانب السيايس ،واالجتامعي ،واالقتصادي ،والثقايف ،ما بني  %77و%84؛ وهي
نسبة كبرية ميكن تعميمها لجميع رشائح املجتمع وتنظيامته ،وأنظمته وقوانينه يف
املجتمع السعودي ،الذي بات متيق ًنا وهيئاته الرسمية؛ أن املرأة هي حليف الرجل
يف البناء والتقدم والتطور .كام كشفت الدراسة ،بعض األسباب التي تشكل عائقًا
ريا
أمام متكني املرأة أو وصولها ملواقع صنع القرار ،والتي كان املجتمع جز ًءا كب ً
منها ،وكذلك يشكل السياق الثقايف أو االجتامعي ،أحد العوائق األساسية ،لتقدم
املرأة يف التنمية االقتصادية واملراكز السياسية.
دراسة الطريف ( ،)2014والتي هدفت إىل التعرف عىل معوقات متكني
املرأة السعودية ،يف سوق العمل «املعوقات الذاتية ،واملجتمعية ،واملؤسساتية،
والتنظيمية» .وتم تطبيقها عىل عينة عشوائية بلغ عددها ( )600مفردة ،من
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اإلناث العاطالت عن العمل ،واملتقدمات لربنامج حافز ،بصندوق تنمية املوارد
البرشية باململكة .ومن أهم نتائج الدراسة ،فيام يتعلق باملعوقات الذاتية املرتبطة
بتمكني املرأة يف سوق العمل ،ما ييل :الشعور بالخوف والقلق؛ من عدم القدرة
عىل التوافق بني العمل واألرسة .كرثة األعباء االجتامعية وتعدد األدوار .الضغوط
النفسية التي تواجهها املرأة لاللتحاق باألعامل غري التقليدية .ضعف الوعي
االجتامعي بأهمية دور املرأة يف التنمية ،وعدم قدرة املرأة عىل اتخاذ قرار
التحاقها ببعض األعامل .أما فيام يتعلق باملعوقات الثقافية املجتمعية ،فتتمثل يف:
عدم وجود دور حضانة لرعاية األطفال.
بعض العادات والتقاليد تحد من التحاق املرأة بالكثري من املهن .ال يزال
املجتمع غري مقتنع بانخراط املرأة يف األعامل التي يزاولها الرجال ،ترفض
أغلب األرس السامح بالعمل يف األعامل التي فيها اختالط بني الجنسني .طول
ساعات العمل يحرم املرأة من االهتامم بأرستها ،كام أن هناك نظرة سلبية إىل
وأيضا أن عمل املرأة يقلل
أن وظيفة املرأة األساسية هي االهتامم بالبيت واألبناءً ،
فرص الزواج.
دراسة كاظم ( ،)2016هدفت إىل الكشف عن أهم املعوقات ،التي تواجه
متكني املرأة العراقية من أجل خدمة وتنمية مجتمعها ،ومعرفة مدى اختالف
هذه املعوقات باختالف النوع .ومن أجل تحقيق هدف الدراسة؛ استخدم الباحث
املنهج املسحي االجتامعي ،الذي يتم عن طريقه دراسة الظاهرة كم ًيا وكيف ًيا.
واختريت العينة التي كان عددها ( )214مفردة ،من العاملني والعامالت بكليات
جامعة القادسية املختلفة ،بالطريقة العشوائية العنقودية .وتوصلت نتائج البحث،
إىل أن أكرث العوامل إعاقة لتمكني املرأة هي العوامل االجتامعية؛ تلتها العوامل
ريا العوامل الشخصية .وأوىص الباحث برضورة
االقتصادية والسياسية ،ثم أخ ً
تصحيح الصورة السائدة عن املرأة يف املجتمع ،عن طريق تقديم املناهج الدراسية،
303

السجل العلمي والبحوث المحكمة 1

والربامج التلفزيونية ،وجميع وسائل اإلعالم ،التي ترفع من قيمة املرأة ودورها،
والعمل عىل تدعيم املرأة ،وترشيحها يف الحياة السياسية وللمناصب القيادية
والسياسية ،كام أوىص بتصميم الربامج التدريبية؛ لزيادة ثقة املرأة وقدراتها
اإلدارية ،ليك تتمكن من املجاالت االقتصادية ،واالجتامعية ،والسياسية املختلفة.
دراسة ردايدة ( ،)2017هدفت الدراسة ،إىل تبيان واقع التمكني السيايس
واالقتصادي للمرأة العربية يف كل من األردن ،ومرص ،واملغرب ،والجزائر،
والسعودية؛ من خالل رصد مسار التطور الزمني ملشاركتها االقتصادية
والسياسية .ولتحقيق أهداف الدراسة؛ استخدمت الباحثة املنهج املقارن ،إلبراز
أوجه االختالف والتشابه بني النظم السياسية العربية ،كام استخدمت املنهج
الوصفي التحلييل؛ بهدف دراسة واقع التمكني االقتصادي ،واملشاركة السياسية
للمرأة العربية كيف ًيا وكم ًيا ،وتحليل األرقام والجداول ،التي توضح مقدار الزيادة
أو النقص يف درجة التمكني االقتصادي والسيايس .وقد خلصت نتائج الدراسة
يف جانبها السيايس ،إىل أن هناك مجموعة من املكتسبات القانونية التي
تحققت ،لتمكني املرأة سياس ًيا؛ غري أن ذلك مل يسمح لها بدخول مراكز القرار
بشكل كاف .فاملشاركة السياسية للمرأة العربية ال تزال ج ًدا متواضعة ،ومل تصل
املرأة إىل مواقع املسؤولية وصنع القرار؛ إال بأوقات متأخرة من القرن الواحد
والعرشين .ففي السلطة التنفيذية ،مل تتقلد املرأة العربية أي حقائب سيادية
كالدفاع ،والخارجية ،واملالية؛ بل أغلب الوزارات التي تقلدتها كانت الوزارات
الخدمية ،ذات الصبغة االجتامعية املتصلة بأوضاع العائلة واألطفال ،أو النهوض
االجتامعي ،أو السكن ،أو الثقافة؛ وكأنها امتداد لوظائفها التقليدية يف املجتمع
والعائلة .ويف السلطة الترشيعية ،كان حضورهن ضعيفًا ،وبقي كذلك؛ رغم
تخصيص الدول العربية املدروسة للكوتا النسائية يف قوانني االنتخاب (باستثناء
السعودية) .كام خلصت الدراسة ،إىل أن املشاركة الحزبية للمرأة العربية ظلت
304

المعوقات التي تواجه المرأة السعودية في
تحقيق دورها التنموي وسبل تجاوزها

ضعيفة ومقيدة ،وتكاد تنعدم اإلرادة الحقيقية لدى تلك األحزاب السياسية ،يف
تشجيع انخراط املرأة ،ومتكينها من تقلد مناصب قيادية .وخلصت الدراسة يف
جانبها االقتصادي ،إىل أن التمكني االقتصادي للمرأة العربية ال يزال ضعيفًا،
عىل أساس النوع االجتامعي؛ حيث إن مشاركة اإلناث يف القوى العاملة يف
الدول العربية املدروسة ،أقل بكثري من مشاركة الذكور ،كام أن معدالت البطالة
فيها هي ضعفي معدالت البطالة عند الذكور ،ويف حالة عمل املرأة العربية ،فإن
معظم األعامل مدفوعة األجر تكون الفروق فيها كبرية؛ مقارنة بنظرائها الذكور،
عىل الرغم من نفس املستوى التعليمي للذكور.
دراسة شلهوب ( ،)2017والتي تهدف إىل محاولة تحديد أبعاد متكني املرأة
السعودية ،من خالل تحديد مفهوم التمكني ،ومجاالته ،واحتياجاته ،ومستوياته.
وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية ،التي اعتمدت عىل منهج
املسح االجتامعي الشــامل ،ألعضاء اللجان املختارة من مجلس الشورى ،واملسح
االجتامعي عن طريق العينة ،ألعضاء هيئة التدريس يف بعض الجامعات
السعودية .واعتمدت الدراسة عىل أداتني هام :اســتبانة تم توجيهها للخرباء،
من أعضاء لجان مجلس الشــورى؛ واستبانة أخرى ،تم توجيهها إىل عينة
مــن األكادمييات ،من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية .وتوصلت
الدراســة إىل عدة نتائج منها :أن من أبرز مالمح مفهوم متكني املرأة السعودية،
عملية إتاحة الفرصة للمرأة للحصول عىل حقوقها الرشعية يف املجتمع ،وتعزيز
القوة الشــخصية واالجتامعية للنساء؛ لتحسني حياتهن ،وأن من أهم مجاالت
متكني املرأة الســعودية ،التمكني التعليمي ،والتمكني االقتصادي ،وحصولها عىل
دخل كـاف لتلبية احتياجاتها ،وإن من أهم احتياجات متكني املرأة السعودية:
االحتياجات التأهيلية (تعليم وتدريب) ،واالحتياجات االجتامعية .وأن من أهم
مســتويات متكني املرأة الســعودية :مستوى املشاركة ،الذي يعتمد عىل تحقيق
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املشاركة اإليجابية للمرأة ،يف عملية صنع اتخاذ القرار ،ومســتوى اإلمكانية،
الذي يعتمد عىل رفع قدرة املرأة يف التحليل املوضوعي ،والنقد الواعي ألنظمة
التمييز بني الرجل واملرأة.
دراسة العجمي ( ،)2017والتي هدفت إىل توضيح قضية متكني املرأة يف
دولة الكويت؛ من خالل التعرف عىل دور دولة الكويت يف متكني املرأة يف
كافة األصعدة ،والتعرف عىل أبرز املشكالت التي تواجه املرأة يف دولة الكويت،
ولتحقيق هدف الدراسة ،استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحلييل ،عرب
استعراض البحوث والتقارير والندوات ،التي جرت عىل هذا املوضوع ،وقد
خلصت الدراسة إىل أن أبرز املعوقات التي تقف أمام متكني املرأة الكويتية،
هي العادات ،والتقاليد ،والفهم الخاطئ للدين؛ باإلضافة إىل ظهور التمكني
السيايس بشكل خاص ،كأحد أكرث أنواع التمكني التي تفتقدها املرأة الكويتية.
وبناء عىل النتائج التي تم التوصل إليها ،تم تقديم مجموعة من التوصيات؛
تهدف إىل زيادة متكني املرأة ،ومنها زيادة الندوات ،التي تسهم يف إبراز دور
املرأة يف املجتمع الكويتي ،إضافة إىل توضيح نظرة اإلسالم تجاه مشاركة املرأة،
يف العديد من األدوار واملجاالت املختلفة.
التعليق على الدراسات السابقة وعالقتها بالدراسة الحالية:

من خالل مراجعة الباحثني للدراسات السابقة ،ذات العالقة بالدراسة
تبي وجود عدد كبري من الدراسات ذات العالقة باملوضوع ،يف عدد من
الحاليةِّ ،
املجتمعات؛ لذا تم الرتكيز يف هذه الدراسة ،عىل الدراسات التي أجريت مؤخ ًرا
يف اإلطار الزمني من  2014حتى اآلن .ومن خالل استعراض تلك الدراسات،
ميكن استخالص املالحظات التالية:
1 .1أكدت معظم الدراسات يف توصياتها ،عىل أهمية إبراز دور املرأة ،وأن
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نجاح التنمية يف أي مجتمع من املجتمعات ،يرجع إىل نظرة هذا املجتمع
للمرأة ،وخصائصها الشخصية؛ وذلك ما يدعم الحاجة للدراسة الحالية.
متمثل يف
ً
2 .2شمل مجتمع البحوث والدراسات ،املستوى املحيل والعريب،
اململكة العربية السعودية ،والكويت ،والعراق ،ومرص ،واألردن ،واملغرب،
والجزائر.
3 .3أكدت الدراسات التي تناولت متكني املرأة ،كدراسة عبد الرحيم (،)2014
إن من األسباب املهمة التي تشكل عائقًا أمام متكني املرأة ،أو وصولها
ملواقع صنع القرار ،أو مساهمتها يف التنمية االقتصادية؛ هو املجتمع،
أيضا ،دراسة الطريف ()2014
وشكل البناء التنظيمي .كام أكدت ذلك ً
وكاظم (.)2016
4 .4ما زالت املرأة يف كل الدول ،التي أمكن التوصل إىل دراسات حولها،
تواجه العديد من املشكالت واملعوقات التي تعوق تقدمها.
5 .5استفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة ،يف تحديد الجوانب األكرث
أهمية ،الناجم عنها تواضع دور املرأة يف التنمية؛ إن مل يكن انعدامه،
وهي الجوانب االجتامعية والشخصية.
ومن ناحية اتفاقها واختالفها مع الدراسة الحالية ،نُال ِّحظ ما ييل:

أ) من ناحية هدف الدراسة:

 هدفت معظم الدراسات بشكل عام ،إىل الكشف عن واقع التمكني السيايس،واالقتصادي ،واالجتامعي للمرأة ،كام ناقشت الدراسات السابقة ،املعوقات
التي تواجهها املرأة من عدة زوايا .تتفق الدراسة الراهنة مع دراسة الطريف
( )2014وكاظم ( ،)2016يف دراستهام من حيث األهداف؛ املتمثلة يف الكشف
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عن املعوقات االجتامعية والذاتية ،التي تواجه املرأة؛ إال أن الدراسة الحالية ،تقع
ضمن حدود برشية ومكانية ُمختلِّفة ،حيث متيزت هذه الدراسة ،برتكيزها عىل
نساء محافظة رشورة جنوب اململكة العربية السعودية؛ إذ مل يسبق أن أُ ْج ِريَت أي
دراسة اجتامعية يف هذه املحافظة ،التي يالحظ الباحثان أن املرأة فيها ال زالت
تعاين من التحديات ،إذ أن هيمنة الرجل؛ وقوة العادات ،والتقاليد ،واملواريث
االجتامعية السائدة ،وقلة الخدمات ،باإلضافة إىل غياب الربامج التوعوية
بحقوقها؛ تحول دون مشاركتها يف تنمية هذا املجتمع.
ب) من ناحية منهج الدراسة:

 اختلفت الدراسات السابقة يف نوعية املنهج املُستخدم ،فقد اتبعت بعضالدراسات املنهج الوصفي التحلييل ،كام يف دراسة الطريف ( ،)2014العجمي
( ،)2017واتبع بعضها اآلخر املسح االجتامعي واملقارنة التاريخية؛ كام يف دراسة
عبد الرحيم ( ،)2014يف حني نجد أن بعض الدراسات ،جمعت ما بني املنهجني
الوصفي التحلييل واملسحي االجتامعي؛ كام يف دراسة كاظم ( ،)2016وشلهوب
( ،)2017وكذلك نجد دراسة ردايدة ( ،)2017جمعت ما بني املنهج الوصفي،
التحلييل ،واملنهج املقارن.
والدراسة الحالية تتفق مع دراسة الطريف ( )2014والعجمي ( ،)2017يف
اتباعهام للمنهج الوصفي التحلييل.
د) من ناحية عينة الدراسة:

تنوعت الدراسات السابقة يف نوع العينة املستهدفة ،ما بني عينة برشيةكام يف دراسة عبدالرحيم ( ،)2014والطريف ( ،)2014وشلهوب ( ،)2017وكاظم
()2016؛ يف حني متثلت عينة الدراسة يف دراسة (العجمي ،)2017 ،يف البحوث،
والتقارير ،والندوات ،التي جرت عىل هذا املوضوع؛ بهدف التعرف عىل دور
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دولة الكويت ،يف متكني املرأة يف كافة األصعدة ،والتعرف عىل أبرز املشكالت
التي تواجه املرأة يف دولة الكويت ،وكذلك دراسة ردايدة ()2017؛ إلبراز أوجه
االختالف والتشابه بني النظم السياسية العربية؛ من خالل رصد مسار التطور
الزمني ،ملشاركتها االقتصادية والسياسية.
مل تقترص الدراسات الواردة عىل جنس معني؛ بل منها ما تناول اإلناث كاميف دراسة :عبد الرحيم ( ،)2014والطريف ( ،)2014وشلهوب ( ،)2017ومنها ما
تناول الذكور واإلناث م ًعا ،كام يف دراسة كاظم (.)2016
تنوعت الدراسات السابقة ،التي استهدفت اإلناث ،كعينة للدراسة بنيالطالبات الجامعيات أو من النساء؛ ممن ينتمني إىل عدد من املؤسسات
االجتامعية والتعليمية ،أو النساء العامالت ،أو العاطالت عن العمل.
وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة عبد الرحيم ( ،)2014والطريف (،)2014
وشلهوب ()2017؛ يف كون العينة تخص (النساء) بشكل خاص ،وقد شملت
العامالت وغري العامالت.
هـ) من ناحية أدوات الدراسة:

 تباينت األدوات املستخدمة يف الدراسات السابقة ،تب ًعا ألهداف كل دراسة،ومن هذه األدوات :االستبيان كام يف دراسة الطريف ( ،)2014وكاظم (،)2016
وشلهوب ( .)2017وتحليل الوثائق واألرقام والجداول كام يف دراسة ردايدة
( ،)2017والعجمي ( .)2017ومقياس االتجاه كام يف دراسة عبد الرحيم ()2014؛
وبعض هذه الدراسات اعتمدت أكرث من أداة.
أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

بالرغم من وجود عدد من االختالفات بني الدراسة الحالية والدراسات
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السابقة يف األهداف أو األدوات أو اإلجراءات ،إال أن لهذه الدراسات دور مهم
يف تعزيز الدراسة الحالية حيث استفادت منها الباحثة يف الجوانب التالية:
•االستفادة من نتائج وتوصيات الدراسات السابقة ،يف صياغة مشكلة
الدراسة الحالية ،وتساؤالتها ،وإجراءات الدراسة بشكل عام؛ حيث ت َ َك َّو َن
لدى الباحثني ،تصور ج ِّيد عن موضوع الدراسة الحالية.
•إثراء وتدعيم اإلطار النظري للدراسة الحالية.
•التعرف عىل العديد من املراجع املهمة.
•ربط نتائج الدراسة الحالية بالدراسات السابقة.

إجراءات الدراسة:

يف محاولة من الباحثني ،لإلجابة عن األسئلة الواردة يف تحديد مشكلة
الدراسة؛ ا ُتبعت الخطوات التالية:
1 .1مراجعة نتائج البحوث والكتابات الرتبوية ،املرتبطة مبوضوع املرأة،
ودورها التنموي بهدف:
•التعرف عىل أهمية الدور التنموي للمرأة.
•تحديد املؤرشات املرتبطة باملعوقات ،التي تواجه املرأة وتحد من
تحقيق دورها التنموي.
•بيان أسلوب التصميم املناسب للبحث الحايل وإعداد أداته.
•الوقوف عىل األساليب اإلحصائية املناسبة ملعالجة نتائجه.
2 .2بناء استامرة ،تتضمن املؤرشات املرتبطة باملعوقات االجتامعية والشخصية،
التي تحد من تحقيق املرأة لدورها التنموي ،وذلك عن طريق:
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•ما تم التوصل إليه يف الخطوة السابقة ،من االطالع عىل ما كُ ِت َب،
حول املؤرشات املرتبطة باملعوقات االجتامعية والشخصية ،التي تحد
من تحقيق املرأة لدورها التنموي.
•ما يالحظه الباحثان من وجود بعض املعوقات أمام املرأة يف مجتمع
الدراسة الحايل.
•استطالع آراء بعض املهتمني باملرأة وقضاياها من أعضاء هيئة
التدريس.
3 .3التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة ،باتباع اإلجراءات املناسبة.
4 .4تحديد عينة الدراسة؛ بحيث تكون عينة عشوائية ،تشمل الفئة العمرية من
 22إىل  50سنة ،املتزوجات وغري املتزوجات ،العامالت وغري العامالت.
5 .5تطبيق أداة الدراسة عىل عينة الدراسة السابق ذكرها بهدف:
•التعرف عىل املعوقات التي تواجه عينة الدراسة ،يف تحقيق دورها
التنموي.
•الوقوف عىل االختالفات يف استجابات أفراد العينة –إن وجدت-
والتي تُ ْع َزى الختالف الفئة العمرية ،والحالة االجتامعية ،وكذلك
الحالة الوظيفية.
•الكشف عن أبرز السبل ،التي قد تساعد يف الحد من هذه املعوقات.
6 .6استخدام األساليب اإلحصائية املناسبة ،ملعالجة ما ت ُسفر عنه نتائج
اإلجراءات السابقة.
7 .7التقدم بالتوصيات واملقرتحات الالزمة ،يف ضوء ما تسفر عنه نتائج
البحث من نتائج.
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منهج الدراسة:

اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل؛ ألنه املنهج املالئم لطبيعة هذه الدراسة،
واملنهج الوصفي كام عرفه عبيدات وآخرون (2005م ،ص ،)191هو عبارة عن
«أسلوب يعتمد عىل جمع معلومات وبيانات عن ظاهرة ما ،أو حدث ما ،أو يشء ما،
أو واقع ما؛ وذلك بقصد التعرف عىل الظاهرة املدروسة ،وتحديد الوضع الحايل
لها ،والتعرف عىل جوانب القوة والضعف فيها؛ من أجل معرفة مدى صالحية هذا
الوضع ،أو مدى الحاجة إلحداث تغيريات جزئية أو أساسية فيها».
عينة الدراسة:

تكونت عينة الدراسة من ( )447امرأة سعودية ،من نساء محافظة رشورة
الواقعة يف جنوب اململكة العربية السعودية ،تم اختيارهن بالطريقة العشوائية
البسيطة simple random sample؛ إذ تعترب هذه الطريقة ،وسيلة عادلة الختيار
عينة من عدد أكرب من مجتمع الدراسة؛ حيث إن لكل فرد من مجتمع الدراسة،
فرصة متساوية يف اختياره .والجدول رقم ( ،)1يوضح توزيع مجتمع وعينة
الدراسة ،حسب متغرياتها.
الجدول رقم ( )1توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغريات الدراسة
املتغري
العمر

العمل
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الفئات

التكرار

النسبة املئوية

أقل من  30سنة

273

61.1

-30أقل من  41سنة

145

32.4

 -41أقل من  51سنة

29

6.5

موظفة

215

48.1

غري موظفة

232

51.9
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املتغري
الحالة االجتامعية

الفئات

التكرار

النسبة املئوية

متزوجة

265

59.3

غري متزوجة

182

40.7

447

%100

املجموع الكيل

يوضح الجدول رقم ( ،)1توزيع عينة الدراسة بعد التطبيق ،بحسب متغريات
الدراسة؛ حيث جاء يف املرتبة األوىل ،متغري العمر النساء الاليت أقل من 30
سنة ،بنسبة ( ،)61.1تالهن الاليت ما بني سن  30إىل أقل من  41سنة ،بنسبة
( ،)32.4ثم النساء الاليت ما بني  41سنة إىل أٌقل من  51سنة ،بنسبة (.)6.5
وفيام يخص متغري العمل فيوضح الجدول ،بأن ما نسبته ( )48.1من عينة
الدراسة ،موظفات ويعملن ،فيام شكلت غري املوظفات نسبة (.)51.9
أما بالنسبة ملتغري الحالة االجتامعية ،فإنه جاءت يف املرتبة األوىل النساء
املتزوجات ،بنسبة ( ،)59.3تالهن الغري متزوجات بنسبة ()40.7
أداة الدراسة:

يهدف البحث الحايل ،إىل الكشف عن املعوقات التي تواجه املرأة السعودية،
يف تحقيق دورها التنموي ،ولتحقيق أهداف البحث؛ صمم الباحثان استبانة،
من أجل جمع املعلومات والبيانات املتعلقة باملعوقات االجتامعية والشخصية،
التي تحد من ذلك الدور ،من وجهة نظر عينة الدراسة السابق ذكرها؛ وتكونت
االستبانة املصممة لهذا الغرض من األجزاء التالية:
الجزء األول :يختص بالبيانات الدميوغرافية الخاصة بعينة الدراسة (العمر-
الحالة االجتامعية -العمل).
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الجزء الثاين :مجاالت االستبانة ،وفقراتها ،واشتمل هذا الجزء عىل ()29
فقرة ،موزعة عىل ثالث مجاالت رئيسة ،عىل النحو التايل:
•املعوقات املرتبطة بالعوامل االجتامعية ،املؤثرة يف تحقيق املرأة لدورها
التنموي.
•املعوقات املرتبطة بالعوامل الشخصية ،املؤثرة يف تحقيق املرأة لدورها
التنموي.
• ُسبل تجاوز املعوقات التي تواجه املرأة ،والتي تحد من تحقيقها لدورها
التنموي.
وقد أعطيت الفقرات يف جميع املجاالت أوزان متساوية عىل مقياس متدرج
هو مقياس ليكرت ) (LiKert Scaleالرباعي ،حيث تدرجت درجة املوافقة من
عالية ،ومتوسطة ،وضعيفة ،وعدم املوافقة ،كام أُعطي أعىل تدرج يف املوافقة
أربع درجات ،وأدىن تدرج صفر ،فتكون الدرجات مرتبة ترتيباً تنازلياً من .3،2،1،0
صدق األداة:

للتحقـق مـن صـدق أداة الدراسـة ،قام الباحـثان بعرضـها علـى مجموعـة
مـن املحكمـني ،وعــددهم ( )10محكمــني ،مــن املهتمني باملرأة وقضايا املرأة؛
وقد تم األخذ بتوجيهاتهم ومقرتحاتهم ،وإجراء التعديالت املناسبة؛ من حيـث
سـالمة الصـياغة اللغويـة لـبعض الفقـرات ،وحـذف بعـض الفقـرات؛ لعـدم
مناسـبتها للمجاالت املشـار إليهـا ،وتعديل بعـض الفقرات.
ثبات األداة:

للتأكد من ثبـات األداة ،استخدم الباحـثان معادلـة كرونباخ ألفا -
 Alphaكام هو موضح يف الجدول رقم (.)2

Cronbach
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جدول رقم ( )2قيم معامل ثبات كرو نباخ ألفا للمجاالت وللدرجة الكلية
املجاالت

معامل الثبات

املحور األول :املعوقات االجتامعية

.819

املحور الثاين :املعوقات الشخصية

.844

املعوقات ككل

.867

وقــد بلــغ معامــل الثبــات لألداة الكلية ()0.867؛ وهذا يدل عىل أن األداة
تتمتع بدرجة عالية من الثبات ،وميكن االعتامد عليها يف التطبيق امليداين.
األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

تم تحليل استجابات أفراد العينة عىل أقسام االستبانة؛ باستخدام الربنامج
اإلحصايئ) ، (SPSSوتم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:
•التكرارات والنسب املئوية؛ لحساب قيمة الوزن النسبي الستجابات أفراد
العينة ،إزاء مجاالت االستبانة.
•املتوسط الحسايب؛ لقياس الوزن الكمي الستجابات أفراد العينة.
•االنحرافات املعيارية.
•معامل ارتباط كرونباخ ألفا؛ لحساب معامل ثبات املحاور املختلفة ألداة
الدراسة.
•تحليل التباين؛ لبيان داللة الفروق اإلحصائية ،بني املتوسطات الحسابية
حسب متغريات الدراسة.
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نتائج الدراسة ومناقشتها:

أول :عرض النتائج الخاصة بالسؤال األول وتفسريها ،والذي ينص عىل «ما
ً
املعوقات التي تواجه املرأة السعودية يف تحقيق دورها التنموي؟» ،ولإلجابة
عن هذا السؤال ،قام الباحثان باستخدام املتوسطات الحسابية ،واالنحرافات
املعيارية العامة للمعوقات؛ لتحليل استجابات عينة الدراسة ،من نساء محافظة
رشورة السعوديات ،وتقديراتهن لكل معوق .ولتحديد مدى تحقق كل معوق؛
ُص ِّنفَت درجات التحقق وفق املقياس التايل:
•إذا كانت قيمة املتوسط ( :)4-3.26فإن درجة املوافقة تكون بدرجة عالية.
•إذا كانت قيمة املتوسط ( :)3.25-2.51فإن درجة املوافقة تكون بدرجة متوسطة.
•إذا كانت قيمة املتوسط ( :)2.50-1.76فإن درجة املوافقة تكون بدرجة ضعيفة.
•إذا كانت قيمة املتوسط ( :)1.75 -1فإن درجة املوافقة تكون (غري موافق).
حيث إن قيم املقياس املستخدم يف أداة التحليل ،هي :بدرجة عالية =،3
بدرجة متوسطة = ،2بدرجة ضعيفة =  ،1غري موافق= صفر.
والجدول التايل يوضح ذلك:
جدول ( )3املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للمجاالت ولألداة ككل التي تواجه املرأة
السعودية يف تحقيق دورها التنموي
م
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درجة املعوق

الرتبة

املجاالت

املتوسط الحسايب االنحراف املعياري

 1املعوقات االجتامعية

3.07

.601

متوسطة

1

2

املعوقات الشخصية

2.68

.723

متوسطة

2

3

األداة ككل

2.88

.575

متوسطة

-

المعوقات التي تواجه المرأة السعودية في
تحقيق دورها التنموي وسبل تجاوزها

يتضح من الجدول رقم ( ،)3أن محاور االستبانة تتفاوت؛ إذ احتلت املعوقات
االجتامعية املرتبة األوىل وبدرجة متوسطة ،تليها املعوقات الشخصية بدرجة
متوسطة كذلك .مام يشري إىل أن املعوقات االجتامعية ،التي ترتبط بنظرة
املجتمع ومؤسساته للمرأة؛ ت ُشكل املعوق األكرب للمرأة ،يف سبيل متكينها من
خدمة مجتمعها ،واملساهمة يف تنميته.
يتبي اآليت:
وبدراسة فقرات كل محور عىل حدةَّ ،

أول :فيما يتعلق بمحور المعوقات االجتماعية
ً

قام الباحثان بحساب املتوسط الحسايب ،واالنحراف املعياري ،والرتتيب
لفقرات هذا املجال ،كام يوضحها الجدول رقم (.)4
جدول رقم ( )4املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للمعوقات االجتامعية التي تواجه املرأة
السعودية يف تحقيق دورها التنموي
م
1
2
3
4
5
6

املعوقات االجتامعية التي تواجه املرأة
السعودية يف تحقيق دورها التنموي
ينظر املجتمع إىل أن وظيفة املرأة األساسية
هي االهتامم باألبناء والبيت فقط.
قلة اهتامم الرجل مبشاركة املرأة مسؤولياتها
األرسية أو التخفيف عنها.
ضعف ثقة املسؤولني بأداء املرأة السعودية.
اعتقاد صناع القرار برتكيز املرأة عىل األمور
الشكلية عىل حساب املضمون والجوهر.
قلة فرص ومجاالت العمل التي يوفرها املجتمع
للمرأة.
رفض املجتمع لعمل املرأة ببعض املجاالت
املهنية املستحدثة.

درجة
املعوق

الرتبة

املتوسط االنحراف
الحسايب املعياري
2.86

1.038

متوسطة

9

3.22

.876

متوسطة

5

2.90

1.031

متوسطة

7

2.87

.979

متوسطة

8

3.36

.923

عالية

2

3.28

.934

عالية

3
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م
7
8
9
10

املعوقات االجتامعية التي تواجه املرأة
السعودية يف تحقيق دورها التنموي
عدم اقتناع األهل أو الزوج بانخراط املرأة يف
األعامل التي يزاولها الرجال.
اعتقاد األهل بأن عمل املرأة قد يقلل من فرص
الزواج.
قلة عدد النساء يف موضع اتخاذ القرارات.

درجة
املعوق

الرتبة

املتوسط االنحراف
الحسايب املعياري
3.40

.893

عالية

1

2.49

1.116

متوسطة

10

3.00

.968

متوسطة

6

صعوبة تنقل املرأة من مكان آلخر.

3.26

.980

عالية

4

الدرجة الكلية

3.07

.601

متوسطة

يشري الجدول رقم ( ،)4إىل أن الدرجة الكلية للمعوقات االجتامعية ،التي
تواجه املرأة السعودية يف تحقيق دورها التنموي ،جاءت بدرجة فوق املتوسطة،
مبتوسط حسايب ()3.07؛ مام يشري إىل أن املعوقات االجتامعية ،والتي تتضمن
املوروث االجتامعي والثقايف عن املرأة ،يشكل عقبة كبرية ،يف سبيل تحقيق دورها
التنموي يف املجتمع السعودي .وبالنظر إىل ترتيب أكرث املعوقات االجتامعية ،من
وجه نظر عينة الدراسة؛ فقد جاء امل َع ِّوق رقم ( ،)7والذي ينص عىل «عدم اقتناع
األهل أو الزوج بانخراط املرأة يف األعامل التي يزاولها الرجال» باملرتبة األوىل
وبدرجة كبرية؛ إذ بلغ املتوسط الحسايب لهذا املعوق ( ،)3.40تيل ذلك املعوق رقم
( ،)5والذي ينص عىل «قلة فرص ومجاالت العمل ،التي يوفرها املجتمع للمرأة»،
باملرتبة الثانية ،مبتوسط حسايب ( )3.36وبدرجة عالية .ثم جاء املعوق رقم (،)6
والذي ينص عىل «رفض املجتمع لعمل املرأة ببعض املجاالت املهنية املستحدثة»
باملرتبة الثالثة ،مبتوسط حسايب ( ،)3.28وبدرجة عالية.
أما أقل ثالثة معوقات اجتامعية أدركتها العينة ،كمعوقات تواجه املرأة السعودية
يف تحقيق دورها التنموي ،فقد جاء املعوق رقم ( ،)4والذي ينص عىل «اعتقاد
صناع القرار برتكيز املرأة عىل األمور الشكلية عىل حساب املضمون والجوهر»
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باملرتبة الثامنة ،مبتوسط حسايب ( ،)2.87وبدرجة متوسطة .ثم جاء املعوق رقم
(»،)1ينظر املجتمع إىل أن وظيفة املرأة األساسية ،هي االهتامم باألبناء والبيت
فقط» باملرتبة التاسعة ،مبتوسط حسايب ( ،)2.86وبدرجة متوسطة؛ يف حني أن
املعوق رقم ( ،)8والذي ينص عىل «اعتقاد األهل بأن عمل املرأة قد يقلل من
فرص الزواج» ،جاء باملرتبة األخرية ،مبتوسط حسايب ( )2.49وبدرجة متوسطة.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة ،إىل نظرة مجتمع الدراسة العامة ،وخلفيته
الثقافية واالجتامعية ،التي تنعكس آثارها سل ًبا عىل املرأة؛ مام مينعها من مامرسة
دورها يف بناء املجتمع ،واملشاركة يف عملية التنمية ،التي ال تتم إال بتكامل
األدوار بني كل من الرجل واملرأة ،كام أن هذه املعتقدات واملوروثات االجتامعية،
تحتاج إىل عمل جاد ومستمر لتصحيح املغلوط منها ،واملحافظة عىل ما هو أصيل
أيضا ،عىل محدودية فرص العمل املتاحة أمام نساء
منها ،كام تدل هذه النتائج ً
هذه املحافظة ،التي تفتقر إىل وجود األنشطة والرشكات
واملؤسسات االقتصادية ،وأن مجاالت العمل املستحدثة للمرأة ،غال ًبا ما تكون
خارج املحافظة؛ مام يشكل صعوبة عىل املرأة للسفر واالنتقال إىل مكان آخر.
ثانيا :فيما يتعلق بمحور المعوقات الشخصية:
ً

تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،الستجابات عينة
الدراسة ،من نساء محافظة رشورة السعوديات ،وتقديراتهن لكل معوق .ولتحديد
مدى تحقق كل معوقُ ،ص ِّنفَت درجات التحقق وفق املقياس السابق.
وفيام ييل عرض للنتائج املتعلقة مبحور املعوقات الشخصية:
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جدول رقم ( )5املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للمعوقات الشخصية التي تواجه املرأة
السعودية يف تحقيق دورها التنموي
درجة
املعوق

املعوقات الشخصية التي تواجه املرأة السعودية املتوسط االنحراف
م
الحسايب املعياري
يف تحقيق دورها التنموي
ضعف إدراك املرأة ألهميتها ودورها يف
 1.085متوسطة
2.66
1
املجتمع.
 1.101ضعيفة
2.32
ضعف ثقة املرأة بنفسها.
2

8

3

ضعف مقاومة املرأة للضغوط النفسية.

2.70

1.079

متوسطة

4

4

تعدد أدوار املرأة (أم /موظفة /زوجة /ابنة).
عقدة الخوف املستمر من الفشل يف التقدم
والتطور لدى املرأة.
اآلثار النفسية املرتتبة عىل الحمل والوالدة.
اعتقاد املرأة بأنها غري ملزمة بالعمل ،وأن
الرجل هو املسؤول األول واألخري عنها.
اعتقاد املرأة بأنها مشاركتها يف التنمية
االقتصادية واالجتامعية يفقدها أنوثتها
قلة مواصلة املرأة لدراستها العليا.

3.23

.959

متوسطة

1

2.59

1.084

متوسطة

7

2.88

.999

متوسطة

2

2.68

1.123

متوسطة

5

2.16

1.130

ضعيفة

9

2.84

1.042

متوسطة

3

الدرجة الكلبية

2.68

.723

متوسطة

5
6
7
8
9

الرتبة
6

يتضح من الجدول رقم ( ،)5أن الدرجة الكلية للمعوقات الشخصية ،التي
تواجه املرأة السعودية يف تحقيق دورها التنموي ،جاءت بدرجة متوسطة
مبتوسط ()2.68؛ مام يشري إىل أن املعوقات الشخصية ،متثل هي األخرى معوقًا
للمرأة ،يف تحقيق دورها التنموي يف املجتمع السعودي .وبالنظر إىل ترتيب أكرث
املعوقات الشخصية ،من وجهة نظر عينة الدراسة؛ فقد جاء املعوق رقم (،)4
والذي ينص عىل «تعدد أدوار املرأة (أم /موظفة /زوجة /ابنة)» باملرتبة األوىل،
وبدرجة متوسطة؛ إذ بلغ املتوسط الحسايب لهذا املعوق (.)3.23
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تىل ذلك املعوق رقم ( ،)6والذي ينص عىل «اآلثار النفسية املرتتبة عىل
الحمل والوالدة» .باملرتبة الثانية ،مبتوسط حسايب ( ،)2.88وبدرجة متوسطة.
ثم جاء املعوق رقم ( ،)9والذي ينص عىل «قلة مواصلة املرأة لدراستها العليا»
باملرتبة الثالثة ،مبتوسط حسايب ( ،)2.84وبدرجة متوسطة.
أما أقل ثالثة معوقات شخصية ،أدركتها العينة كمعوقات تواجه املرأة
السعودية ،يف تحقيق دورها التنموي فكانت« :عقدة الخوف املستمر من الفشل،
يف التقدم والتطور لدى املرأة» مبتوسط ( ،)2.59ثم «ضعف ثقة املرأة» بنفسها
ريا «اعتقاد املرأة بأن مشاركتها يف التنمية االقتصادية
مبتوسط ( ،)2.32وأخ ً
واالجتامعية يفقدها» أنوثتها مبتوسط ( ،)2.16وجميعها بدرجة متوسطة.
تؤكد هذه النتيجة ما ورد يف املحور األول ،وهي أن املرأة يف مجتمع
الدراسة ،باتت باإلضافة ألدوارها كأم وزوجة ،تتحمل مسؤولية األرسة وتعولها
أحيانًا ،مع انعدام ثقافة التعاون ما بني املرأة وزوجها يف األعباء املنزلية؛ حيث
تواجه املرأة رصا ًعا يف األدوار ،ما بني أم ،وزوجة ،وابنة ،ومربية ،وعاملة .كام
أن املعادلة التي تتطلب التوازن ،بني دورها كزوجة وأم رائعة ومتفانية من جهة،
والنجاح يف تنمية املجتمع من الناحية االقتصادية ،والثقافية ،واالجتامعية من
جهة أخرى ،ال تنطبق عىل الرجل.
كام تشري إىل أن كرثة مسؤوليات الحياة ،وواجبات البيت واألرسة ،ت ُعد عائقًا
أمام إكامل املرأة للدارسات العليا؛ ألنها تتطلب أحيانًا ترك األرسة والسفر إىل
مدن كبرية أخرى.
ثان ًيا :عرض النتائج الخاصة بالسؤال الثاين وتفسريها ،والذي ينص عىل
«هل هناك فروق ذات داللة إحصائية ،بني استجابات عينة الدراسة يف درجة
املعوقات التي تواجه املرأة السعودية يف تحقيق دورها التنموي ،والتي تعزى
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ملتغريات (العمر -العمل -الحالة االجتامعية)؟» ،ولإلجابة عن هذا السؤال ،تم
حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،يف درجة املعوقات التي
تواجه املرأة السعودية يف تحقيق دورها التنموي حسب متغريات الدراسة،كام
يف الجدول رقم (.)6
جدول رقم ( )6املتوسطات الحسابية االنحرافات املعيارية يف درجة املعوقات التي تواجه املرأة
السعودية يف تحقيق دورها التنموي حسب متغريات الدراسة
املتغري
العمر

العمل
الحالة االجتامعية

الفئات

املتوسط الحسايب

االنحراف املعياري

أقل من  30سنة

2.91

.584

 -30أقل من  41سنة

2.86

.530

 -41أقل من  51سنة

2.71

.684

غري موظفة

2.87

.610

موظفة

2.89

.536

متزوجة

2.89

.573

غري متزوجة

2.87

.579

يبي الجدول ( ،)6أن هناك تباي ًنا ظاهريًا ،يف املتوسطات الحسابية
ِّ
واالنحرافات املعيارية ،لدرجة املعوقات التي تواجه املرأة السعودية ،يف تحقيق
دورها التنموي حسب متغريات الدراسة؛ ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بني
املتوسطات الحسابية ،تم استخدام تحليل التباين كام يف جدول (.)7
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جدول رقم ( )7نتائج تحليل التباين لدرجة املعوقات التي تواجه املرأة السعودية يف تحقيق دورها
التنموي حسب متغريات الدراسة
مجموع
املربعات
1.284

درجات
الحرية
2

متوسط
املربعات
.642

1.942

العمل
الحالة
االجتامعية
الخطأ

.014

1

.014

.043

.835

.266

1

.266

.805

.370

145.114

439

.331

املجموع

3832.686

444

مصدر التباين
العمر

قيمة ف

مستوى الداللة
.145

يُالحظ من الجدول رقم ( ،)7عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى
( ،)α =0.05بني املتوسطات الحسابية ،يف درجة املعوقات التي تواجه املرأة
السعودية ،يف تحقيق دورها التنموي حسب متغريات الدراسة (العمر ،والعمل،
والحالة االجتامعية)؛ حيث بلغت قيمة ف املحسوبة عىل التوايل ( ،)1.942و(،).043
و( ،).805ومستوى داللتها عىل التوايل ،).145( :و( ،).835و( ،).370وهي جميعها
أكرب من مستوى ()α =0.05؛ مام يُشري إىل أن جميع أفراد العينة باختالف
املتغريات ،يتفقون عىل املعوقات التي تواجه املرأة السعودية مبحافظة رشورة،
وتحد من دورها التنموي.
ثالثًا :عرض النتائج الخاصة بالسؤال الثالث وتفسريها ،والذي ينص عىل «ما
ُسبل تجاوز املعوقات التي تواجه املرأة والتي تحد من تحقيقها لدورها التنموي؟»
ولإلجابة عن هذا السؤال ،تم توجيه سؤال مفتوح لعينة الدراسة ،عن
مقرتحاتهم حول ُسبل تجاوز املعوقات التي تواجه املرأة ،والتي تحد من تحقيقها
لدورها التنموي؛ وكانت اإلجابات كام هي واضحة يف الجدول رقم (.)8
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جدول رقم ( )8التكررارت والنسب املئوية والرتب ملقرتحات العينة حول ُسبل تجاوز املعوقات التي
تواجه املرأة والتي تحد من تحقيقها لدورها التنموي مرتبة ترتيبا تنازلياً
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

سبل تجاوز املعوقات

التكرارات

تصحيح الصورة السائدة عن املرأة يف املجتمع عن طريق
وسائل اإلعالم ومختلف املؤسسات املجتمعية.
توفري فرص العمل للمرأة من أجل تحسني املستوى املعييش
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زيادة أهمية متثيل املرأة يف أماكن صناعة القرار من خالل
تقلد املناصب القيادية العليا
التعيينات يف الوظائف الحكومية تكون يف نفس املحافظة
لصعوبة التنقل والسفر
تهيئة املناخ لقبول فكرة متكني املرأة يف مختلف املجاالت
إبراز دور املرأة من خالل املناهج الدراسية بعرض مناذج
للقيادات النسائية عىل املستوى املحيل واإلسالمي والعاملي
فتح برامج للدراسات العليا ضمن فرع جامعة نجران برشورة
إقامة دورات توعوية حول أهمية مشاركة املرأة للرجل يف أداء
الواجبات والحصول عىل الحقوق
فتح أقسام نسائية يف جميع الدوائر الحكومية املوجودة يف
املحافظة؛ إلتاحة فرص عمل أكرث للمرأة
إقامة الدورات التدريبية حول تحسني الصحة النفسية للمرأة
من أجل مواجهة ضغوط الحياة.

النسبة
املئوية
%59.0

243

%54.3

235

%52.6

227

%50.8

198

%44.3

185

%41.4

164

%36.7

132

%29.5

107

%23.9

81

%18.1

يتبني من الجدول رقم ( ،)8أن أكرث املقرتحات تكرا ًرا لدى عينة الدراسة
(تصحيح الصورة السائدة عن املرأة يف املجتمع ،عن طريق وسائل اإلعالم،
ومختلف املؤسسات املجتمعية) ،ويليها يف املرتبة الثانية (توفري فرص العمل للمرأة
من أجل تحسني املستوى املعييش) ،بينام احتل املقرتح (زيادة أهمية متثيل املرأة
يف أماكن صناعة القرار؛ من خالل تقلد املناصب القيادية العليا) املرتبة الثالثة،
وتاله (التعيينات يف الوظائف الحكومية تكون يف نفس املحافظة لصعوبة التنقل
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والسفر) ،أما املقرتح (إقامة الدورات التدريبية حول تحسني الصحة النفسية
للمرأة؛ من أجل مواجهة ضغوط الحياة) فقد جاء باملرتبة األخرية.
وتؤكد هذه النتيجة ،رضورة تصحيح الصورة السائدة يف املجتمع عن املرأة؛
من خالل املناهج الدراسية ووسائل اإلعالم املختلفة ،التي ترفع من قيمة ودور
املرأة التنموي يف مختلف املجاالت ،كام أن توفري فرص العمل املختلفة يف
مختلف املؤسسات أو الدوائر الحكومية ،ودعم الربامج واملشاريع الصغرية ،التي
تساهم يف تحسني فرص العمل للمرأة؛ ينعكس عىل املستوى املعييش ،واالجتامعي،
فضل عن أن تعيني املرأة يف نفس مكان إقامتها؛ يساهم يف
والشخيص لها؛ ً
التخفيف من املشاكل التي تواجهها يف تكبد عناء السفر ،وترك األرسة؛ مبا يؤدي
إىل االستقرار الوظيفي ،والنفيس ،والشعور بالرضا عن الوظيفة.
التوصيات:

يف ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية؛ يويص الباحثان مبا ييل:
على صعيد الجانب االجتماعي للمرأة:

•التوعية االجتامعية لألرس واملجتمع املحيل برشورة ،وتعميق مفهوم عمل
املرأة ،وإبراز أهمية دورها يف العملية التنموية ،عن طريق املحارضات،
والندوات ،واملساجد ،واملؤسسات الجامهريية؛ ومحاولة تغيري نظرة األرس
لعمل بناتهن أو زوجاتهن ،يف املجاالت الصحية أو املهنية املستحدثة،
وفقًا للرشيعة اإلسالمية ،التي ال متانع عمل املرأة؛ ما دامت أنها متمسكة
بالحجاب وتخدم مجتمعها.
•خلق فرص عمل للمرأة يف محافظة رشورة؛ من خالل تدريب النساء عىل
املرشوعات الصغرية املختلفة ،مبا يساعد عىل تحسني املستوى املعييش
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لهن ،وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية.
•تصحيح الصورة السائدة عن املرأة يف املجتمع بشكل عام ،عن طريق إثراء
املقررات الدراسية منذ املرحلة االبتدائية؛ مبا يساعد عىل ظهور نشء
يقدر دور املرأة يف املجتمع ،وأهميتها يف األدوار االجتامعية ،والسياسية،
والوطنية املختلفة ،وعدم حرصها يف الدور األرسي فقط.
•إرشاك أساتذة الجامعة ،يف تنظيم اجتامعات ،وعقد ندوات ملناقشة دور
املرأة التنموي ،والعقبات التي تواجهها يف ذلك؛ عىل أن تشارك املرأة
يف حضور هذه الندوات ،لتبادل وجهات النظر يف مواجهة تلك العقبات.
•إلقاء املحارضات لطالب وطالبات املدارس والجامعات ،تتعلق بإبراز
دور املرأة يف العملية التنموية ،التي تنشدها اململكة ،ليصبحوا عىل وعي
بأهمية الدور الذي تؤديه املرأة ،يف تنمية املجتمع وتطويره.
•السعي إىل تغيري االتجاه العام السائد ،والرافض ملساعدة الزوج لزوجته
العاملة يف األعباء املنزلية ،وذلك من خالل وسائل اإلعالم املختلفة،
واملحارضات واملناهج الدراسية.
على صعيد الجانب الشخصي للمرأة:

•تصميم الربامج التدريبية؛ لزيادة ثقة املرأة وتطوير قدراتها ،ليك تضمن
مشاركتها يف التنمية االقتصادية واالجتامعية.
•تسهيل اإلجراءات والظروف الالزمة ،للمرأة يف محافظة رشورة؛ إلكامل
ومواصلة دراساتها العليا ،عن طريق افتتاح برامج دراسات عليا ،يف
الكلية املوجودة باملحافظة ،وتشجيعهن عىل الدراسة.
•عقد ورش عمل للمرأة يف محافظة رشورة ،حول إدارة الضغوط النفسية؛
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لتحسني الصحة النفسية للمرأة يف املجتمع السعودي ،نتيجة التزاماتها
األرسية الكثرية؛ لتمكينها وتقويتها عىل الصعيد الشخيص واملجتمعي.
المقترحات:

إجراء دراسة مقارنة ،بني املعوقات التي تواجه املرأة السعودية يف املناطق
النائية ،واملناطق الكبرية ،يف اململكة العربية السعودية؛ للتعرف عىل مدى التقارب
بني املعوقات بالنسبة للمرأة يف املحافظات واملناطق النائية ،وبني املدن الكبرية.
إجراء دراسة تستقيص آراء الذكور يف مجتمع الدراسة الحالية ،حول
اتجاهاتهم نحو أهمية الدور الذي تؤديه املرأة يف تنمية املجتمع وتطويره.
المراجع:

1 .1أبا الخيل ،نورة عبد الله صالح ( ،)1993مجاالت االستثامر املتاحة أمام
املرأة السعودية يف املرشوعات الصغرية مبدينة الرياض ،مركز البحوث
بجامعة امللك سعود ،الرياض.
2 .2البرصي ،محمد سعد ( )1990الطبقات الكربى البن سعد ،ط ،1دار الكتب
العلمية ،بريوت.
3 .3الرويس ،عزيزة سعد ( .)2017واقع املرأة السعودية يف ضوء رؤية اململكة
 ،2030صحيفة الرياض ،األحد  10ربيع اآلخر  1438هـ  8 -يناير 2017م.
4 .4الطريف ،غادة عبد الرحمن ( ،)2014معوقات متكني املرأة السعودية يف
سوق العمل .مجلة مستقبل الرتبية العربية.99-1 ،88 )21( ،
5 .5العجمي ،نوف نشمي ( )2017تحديات متكني املرأة الكويتية يف ضوء التغريات
السياسية الحالية .مجلة العلوم اإلنسانية واالجتامعية.86-67 ،1)3( ،
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6 .6العمري ،سعاد أحمد ( ،)2008تعليم املرأة يف اململكة العربية السعودية،
بني تشجيع الدولة ورفض املجتمع .مجلة الكلمة ،14 )59( ،ص ص ،5-4
 ،https://goo.gl/98DLPWتم االطالع عليه بتاريخ 1439-10-6هـ.
7 .7ردايدة ،يرسى صالح ( )2017التمكني السيايس واالقتصادي للمرأة
العربية :دراسة مقارنة (األردن ،مرص ،املغرب ،الجزائر ،السعودية)،
جامعة الريموك ،كلية اآلداب ،األردن.
8 .8زايد ،أمرية عبد السالم ( )2015االتجاهات الحديثة يف متكني املرأة
لتنمية املجتمع .دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس ،ع.359- 325 ،67
9 .9شلهوب ،هيفاء عبد الرحمن ( ،)2017أبعاد متكني املرأة السعودية :دراسة
مسحية من وجهة نظر عينة من أعضاء مجلس الشورى ،وعينة من أعضاء
هيئة التدريس يف بعض الجامعات السعودية .املجلة العربية للدراسات
األمنية والتدريب.39-3 ،70 )33( ،
1010عبد الرحيم ،آمال صالح ( )2014املرأة السعودية واملشاركة يف صنع اتخاذ
القرار :اتجاه الطالبة الجامعية السعودية نحو متكني املرأة من املشاركة
يف صنع واتخاذ القرار .شؤون اجتامعية.53-9 ،31)123( ،
1111عبيدات ،ذوقان ( )٢٠٠5البحث العلمي مفهومه ،وأدواته ،وأساليبه ،دار
الفكر ،األردن.
1212عبرية ،عهود جبار ( )2017املجتمع الذكوري وانعكاسه عىل دور املرأة
التنموي :دراسة ميدانية يف جامعة بغداد .مجلة األكادميية األمريكية
العربية للعلوم والتكنولوجيا.132-113 ،8)27( ،
1313فهمي ،خالد مصطفى ( )2007حقوق املرأة بني االتفاقيات الدولية
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والرشيعة اإلسالمية والترشيع الوضعي ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية.
1414كاظم ،ثائر رحيم ( )2016معوقات متكني املرأة يف املجتمع العراقي،
دراسة ميدانية يف جامعة القادسية .مجلة جامعة بابل للعلوم اإلنسانية،
.39-22،)2(24
1515هاين ،ظاهر محسن ( )2017املرأة والتنمية :بني التحدي واملساهمة دراسة
اجتامعية ميدانية ملوظفات جامعة بابل .مجلة كلية الرتبية األساسية
للعلوم الرتبوية واإلنسانية بجامعة بابل.663-652 ،)35( ،
Coleman, M. (2001) Achievement Against the Odds: The Female
Secondary Head teachers in England and Wales. School Leadership &Management, Vol.21, No.1, University of Reading, England.
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احتياجات تمكين المرأة السعودية في التنمية
االجتماعية واالقتصادية ،والمعوقات التي تواجهها
«دراسة مطبقة على الموظفات السعوديات بقسم
الدراسات االجتماعية في جامعة الملك سعود»
د .أحالم العطا عمر
قسم الدراسات االجتماعية
جامعة الملك فيصل
hlamalatta@gmail.com

احتياجات تمكين المرأة السعودية في التنمية
االحتكاعية واالقتصادية والمعوقات التي تواجهها

احتياجات تمكين المرأة السعودية في التنمية االجتماعية
واالقتصادية ،والمعوقات التي تواجهها
«دراسة مطبقة على الموظفات السعوديات بقسم
الدراسات االجتماعية في جامعة الملك سعود»

ملخص:

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف إىل االحتياجات ،التي تسهم يف متكني املرأة
السعودية يف التنمية االجتامعية واالقتصادية ،واملعوقات التي تواجهها .استخدمت
الباحثة منهج املسح االجتامعي بطريقة املسح الشامل؛ حيث بلغ عدد املبحوثات
وقت إجراء الدراسة ( )70موظفة ،بقسم الدراسات االجتامعية ،يف جامعة امللك
سعود ،كام استخدمت املنهج الوصفي التحلييل ،وأداة االستبانة .وتوصلت الدراسة
إىل العديد من النتائج منها :زيادة وعي املجتمع بأهمية دور املرأة يف العمل خارج
املنزل ،واالستفادة من طاقات املرأة يف التنمية االجتامعية ،وتفعيل وسائل اإلعالم،
يف توضيح دور املرأة يف التنمية ،وتقديم برامج تدريب وتأهيل للمرأة يف كافة
القطاعات ،وتطبيق نظام التأمينات االجتامعية يف املؤسسات الخاصة ،وتدريب
املرأة عىل كيفية إدارة املرشوعات والعمل الحر ،وتوفري التمويل الكايف من قبل
الدولة ،للمشاريع الصغرية التي تنشئها املرأة .ومن املعوقات :تقييد حرية املرأة يف
مامرسة العمل التجاري الحر ،وضعف الوعي االقتصادي للمرأة ،وحرمان النساء
من مامرسة العمل يف بعض املهن وقصورها عىل الرجال ،ووجود بعض املوروثات
التي تقلص من مشاركة املرأة يف التنمية االجتامعية واالقتصادية.
كلمات مفتاحية:

االحتياجات ،التمكني ،التنمية االجتامعية ،التنمية االقتصادية ،املعوقات،
املرأة السعودية.
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مقدمة:

تزايد االهتامم العاملي بشكل ملحوظ بقضية املرأة ،ورضورة مشاركتها
وإدماجها يف عملية التنمية ،منذ املؤمتر العاملي األول للمرأة يف املكسيك عام
1975م ،والثاين يف كوبنهاجن 1980م ،واملؤمتر الثالث يف نريويب 1985م ،كام
بدا ذلك واض ًحا ،يف نتائج املؤمتر الدويل الرابع للمرأة يف بكني 1995م؛ حيث
أكدت نتائج وتوصيات هذه اللقاءات ،عىل بعض املصطلحات أو املناهج ،التي
تحمل مفاهيم تنموية مهمة مثل :منهج التمكني للمرأة ،والذي يهدف إىل تعزيز
صورة املرأة عن نفسها ،وثقتها بقدراتها الذاتية ،وقيمتها يف املنزل واملجتمع
(موىس.)2 :2006 ،
ومتكني املرأة وإرشاكها يف التنمية االجتامعية واالقتصادية ،يعد أحد املقاييس
التي تعرب عن منو املجتمع وتطوره؛ لذا يؤكد املخططون ،عىل رضورة أن تؤخذ
املرأة يف االعتبار كهدف يف عملية التخطيط االجتامعي واالقتصادي؛ ألنها
إحدى رشائح املجتمع املهمة والفاعلة ،يف عملية التنمية االجتامعية واالقتصادية.
كام أن إدماج املرأة يف النشاط االقتصادي ،وارتفاع نسبة مشاركتها يف
سوق العمل ،يؤدي إىل تحقيق العديد من املكاسب االقتصادية منها :الحصول
عىل فرص التوظيف ،التي تؤمن لها مصد ًرا دامئًا للدخل ،وتحقيق االستغالل
األمثل للموارد البرشية املتاحة ،عىل املستوى القومي ،وتحقيق التنمية الشاملة
يف املجتمع؛ مام يؤدي للوصول إىل معدالت النمو االقتصادي املستهدفة ،ورفع
القدرة التنافسية للمرأة يف سوق العمل ،يف ظل اقتصاديات السوق ،والخصخصة،
والعوملة ،وتخفيض معدالت البطالة (مسعد.)1986 :2010 ،
وقد أولت اململكة العربية السعودية ،يف اسرتاتيجياتها التنموية ،بأن قدمت
يف كل فرتة خطة للتنمية ،فرصة للتعامل مع مرحلتها ،مع املرونة يف قدرتها عىل
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التعامل مع مستجدات مرحلة قادمة؛ ممهدة إىل خطة تالية ،إىل أن جاءت رؤية
اململكة ( ،)2030وهي خطة تنموية ،تهدف إىل إحداث تنمية شاملة ومتكاملة يف
املجتمع السعودي ،من أجل النهوض باملجتمع ورفاهيته.
ومن املؤكد أن تحقيق التنمية يف كافة الدول ،مبا فيها الدولة السعودية ،يتعذر؛
دون مشاركة املرأة ومتكينها يف مختلف املجاالت التنموية .وليك يتحقق ذلك،
البد من توافر االحتياجات املهمة التي تسهم يف ذلك ،وكذلك إزالة الصعوبات
التي تواجه املرأة .لذلك اهتمت اململكة العربية السعودية يف رؤيتها ( ،)2030بأن
يكون محور املرأة واح ًدا من أهم املحاور ،وهدفًا من األهداف املهمة يف برنامج
التحول الوطني ( ،)2020وذلك بتمكني املرأة ،ورفع نسبة مشاركتها يف التنمية،
وسوق العمل من نسبة ( %)5إىل ( ،%)28خالل الخمس سنوات القادمة .وتحمل
رؤية اململكة ( )2030يف أهم أهدافها % )30( ،نسبة الزيادة املتوقعة ،ملشاركة
النساء السعوديات يف التنمية وسوق العمل ،وزيادة عددهن إىل أربعة أمثاله،
من مناصب الخدمة املدنية العليا؛ لذلك تسعى الدولة السعودية من خالل رؤية
( ،)2030إىل توفري االحتياجات املهمة ،التي تسهم يف متكني املرأة ومشاركتها
يف التنمية ،وإزالة الصعوبات التي تواجهها؛ نظ ًرا للدور الفاعل واملهم للمرأة
يف عملية التنمية .وبالنظر ألهمية متكني املرأة السعودية ،ودورها يف املجاالت
التنموية ،فقد جاء اهتامم هذه الدراسة ،التي تسعى إىل التعرف إىل االحتياجات
فاعل يف
املهمة ،التي ميكن أن تساعدها يف هذه العملية؛ بحيث تصبح عض ًوا ً
عملية التنميح ،خاصة وأن املرأة السعودية أصبحت مؤهلة لذلك بكل األبعاد.
والكشف عن أهم املعوقات التي قد تحد من مشاركتها ومتكينها؛ حتى يتثنى
للجهات املختصة من معالجتها ،وإدماج املرأة ومتكينها يف عمليات التنمية
االجتامعية واالقتصادية بكل جوانبها؛ مام يسهم يف توفري كوادر نسائية وطنية،
لها دور فاعل يف عمليات التنمية.
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مشكلة الدراسة:

ال ميكن تحقيق التنمية يف أي بلد من بلدان العامل ،دون إرشاك املرأة يف
عمليات هذه التنمية ،فاملرأة تشكل نصف املجتمع ،وهي حارضه ومستقبله ،لذلك
فإن غياب دورها ،أو ضعفه ،وعدم إرشاكها يف التنمية االجتامعية واالقتصادية؛
يجعلها طاقة معطلة ،ومور ًدا غري مستثمر ،مام يدفع باتجاه متكينها؛ لضامن
مشاركتها الفاعلة يف عمليات التنمية ،وتوفري كل االحتياجات الرضورية واملهمة
لذلك ،وكذلك إزالة املعوقات ،التي تعطل من سريها يف هذه العملية ،وتسهيل
فاعل يف عملية التغيري ،الذي يضمن استدامة
رصا ً
سبل متكينها؛ ليك تكون عن ً
التنمية ،وتحقيق الرفاهية للمجتمع.
ومن املالحظ املشاركة الواضحة للمرأة السعودية ،يف بعض املهن والوظائف
املختلفة يف عمليات التنمية ،والتي رمبا تحتاج إىل توفري بعض االحتياجات
االجتامعية واالقتصادية املهمة ،التي تعزز من مشاركتها وإدماجها يف ذلك،
وكذلك إزالة املعوقات التي قد تواجهها.
وقد اهتم كثري من الباحثني بقضايا املرأة السعودية ،ومدى إرشاكها
ومساهمتها يف عمليات التنمية وسوق العمل .ويف دراسة( :الجربوع،)2005 ،
عن املساهمة االقتصادية للمرأة يف اململكة العربية السعودية؛ حيث كشفت عن
ضعف الربامج التدريبية للمرأة ،وتَ َعق ُِّد اإلجراءات الحكومية ،والقيود املجتمعية.
ودراسة( :الفايز ،)2011 ،التي كشفت عن املعوقات ،التي تحول دون متكني
املوارد البرشية النسائية السعودية يف سوق العمل .ودراسة( :العبد الكريم)2014 ،
عن معوقات متكني املرأة السعودية يف سوق العمل؛ حيث توصلت إىل وجود
بعض العادات والتقاليد يف املجتمع ،تحد من التحاق املرأة بكثري من املهن.
ودراسة( :الطريف )2014 ،عن معوقات متكني املرأة السعودية يف سوق العمل؛
حيث كشفت عن عدم الكفاية التدريبية للمرأة ،وعدم تطبيق بعض املؤسسات
يف القطاع الخاص ،لنظام التأمينات االجتامعية .ودراسة( :حسن )2015 ،عن
336

احتياجات تمكين المرأة السعودية في التنمية
االحتكاعية واالقتصادية والمعوقات التي تواجهها

استرشاق مستقبل التمكني االجتامعي ،واالقتصادي ،والسيايس للمرأة السعودية؛
حيث كشفت عن السامح للمرأة مبامرسة العمل التجاري الحر ،وإحداث تغريات
إيجابية يف قيم ،واتجاهات ،ومعارف أفراد املجتمع ،حول دور املرأة االجتامعي.
وغني عن الذكر ،أن للمجتمع السعودي خصوصية اجتامعية وثقافية ،قد ال
نجدها يف املجتمعات األخرى ،تتحدد يف إطارها النظرة إىل املرأة وخروجها إىل
العمل؛ رغم أن املجتمع يف ظل التغري الكبري الذي مير به ،يف حاجة ماسة لخروج
املرأة إىل العمل ،وإدماجها ومتكينها يف كل مجاالت التنمية ،خاصة وأن هناك
قوى عاملة غري وطنية ،تشغل أعاملً متنوعة؛ ومعظمها يناسب املرأة السعودية،
وتستطيع أن تؤديها بكفاءة عالية ،لو زللت لها السبل .من هذا املنطلق ،ويف ضوء
ما تقدم ،ميكن تحديد مشكلة هذه الدراسة يف السؤال اآليت :ما االحتياجات
التي تسهم يف متكني املرأة السعودية يف التنمية االجتامعية واالقتصادية ،وما
املعوقات التي تواجهها؟
أهمية الدراسة:

تتجسد أهمية هذه الدراسة ،يف تسليط الضوء عىل قضية متكني املرأة
السعودية ،يف التنمية االجتامعية واالقتصادية ،وهي قضية يف غاية األهمية،
خاصة وأن الكتابات قليلة فيها؛ رغم الدراسات واألبحاث التي تناولت قضايا
املرأة السعودية .فأهمية هذه الدراسة تكمن يف جانبيها العلمي (النظري)،
والعميل (التطبيقي) ،وميكن توضيحهام فيام ييل:
•ت ُ َع ُد قضية متكني املرأة السعودية يف التنمية االجتامعية واالقتصادية ،من
القضايا االجتامعية املعارصة؛ نظ ًرا للتغري امللحوظ الذي مير به املجتمع
السعودي ،والدور الفاعل الذي ميكن أن تلعبه املرأة السعودية ،يف عملية
التنمية االجتامعية واالقتصادية ،ويف تحقيق رؤية اململكة ( .)2030وهذا
الدور يستلزم رضورة توجيه االهتامم ،والبحث يف االحتياجات االجتامعية
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واالقتصادية املهمة ،التي ميكن أن تسهم يف ذلك ،وكذلك إزالة املعوقات
التي تقف يف طريقها نحو التنمية.
•اإلميان العميق يف الدور الذي ميكن أن تلعبه املرأة السعودية ،يف التنمية
االجتامعية واالقتصادية ،يف ظل التغريات التي مير بها املجتمع السعودي،
ويف ظل أهداف رؤية اململكة ( ،)2030إذا وفرت لها االحتياجات املهمة
لذلك ،وكذلك ذُللت لها املعوقات ،فهي القوة التي ال ميكن إهاملها أو
االستغناء عنها ،وهي الطاقة التي يجب استثامرها واالستفادة منها.
•ميكن أن توفر هذه الدراسة ،قاعدة بيانات مهمة ومرجعية ميكن
البناء عليها ،واالستفادة منها يف دراسات مستقبلية ،تتعلق بتمكني املرأة
السعودية يف عمليات التنمية االجتامعية واالقتصادية.
•من املتوقع أن تخرج هذه الدراسة بنتائج مهمة ،توضح االحتياجات
املهمة ،التي ميكن أن تسهم يف متكني املرأة السعودية يف عمليات
التنمية االجتامعية واالقتصادية ،وكذلك املعوقات؛ حتى ميكن وضع بعض
التوصيات ورفعها إىل الجهات املختصة.

أهداف الدراسة:

تتمثل أهداف هذه الدراسة يف هدفها الرئيس :التعرف إىل االحتياجات،
التي تسهم يف متكني املرأة السعودية يف التنمية االجتامعية واالقتصادية،
واملعوقات التي تواجهها؛ وميكن تحقيق هذا الهدف من خالل مجموعة من
األهداف الفرعية التالية:
1 .1التعرف إىل االحتياجات االجتامعية ،التي تسهم يف متكني املرأة السعودية،
يف التنمية االجتامعية واالقتصادية.
2 .2التعرف إىل االحتياجات االقتصادية ،التي تسهم يف متكني املرأة
السعودية ،يف التنمية االجتامعية واالقتصادية.
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3 .3التعرف إىل املعوقات التي تواجه املرأة السعودية ،وتحد من متكينها يف
التنمية االجتامعية واالقتصادية.
تساؤالت الدراسة:

استندت هذه الدراسة عىل السؤال الرئيس اآليت :ما االحتياجات التي تسهم
يف متكني املرأة السعودية يف التنمية االجتامعية واالقتصادية ،وما املعوقات
التي تواجهها؟ ،وميكن اإلجابة عن هذا السؤال من خالل اإلجابة عن التساؤالت
الفرعية التالية:
1 .1ما االحتياجات االجتامعية ،التي تسهم يف متكني املرأة السعودية ،يف
التنمية االجتامعية واالقتصادية؟
2 .2ما االحتياجات االقتصادية ،التي تسهم يف متكني املرأة السعودية ،يف
التنمية االجتامعية واالقتصادية؟
3 .3ما املعوقات التي تواجه املرأة السعودية ،وتحد من متكينها يف التنمية
االجتامعية واالقتصادية؟
مفاهيم الدراسة:
 -1االحتياجات:

تعني القوة الداخلية التي تحرك السلوك وتوجهه؛ لتحقيق غاية معينة ،وتستثار
هذه القوة املحركة بعوامل داخلية بالفرد نفسه ،أو من البيئة الخارجية املحيطة
به (أبو جادوا.)324 :2000 ،
قص ُد بها إجرائ ًيا يف هذه الدراسة ،االحتياجات التي تسهم يف متكني املرأة
ويُ َ
السعودية ،يف التنمية االجتامعية واالقتصادية ،وتعزز من دورها يف املشاركة
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يف التنمية وسوق العمل؛ مام يسهم ذلك يف تحقيق رؤية اململكة ( ،)2030والتي
تتمثل يف :االحتياجات االجتامعية واالقتصادية.
 -2التمكين:

يُ َع َّر ُف التمكني لغويًا بأنه :مصدر الفعل مكن ،وتدل مادة «م ك ن» عىل علو
املكانة ،ومن ذلك مكن فالن عن الناس ،أي عظيم عندهم ،و َم َّك َنه من اليشء،
أي جعل له عليه سلطانًا وقدرة ،كام يقال أمكن األمر فالنًا؛ أي سهل عليه وتيرس
له ،ومتكن من اليشء ،أي ق َِد َر عليه وظفر به (مجمع اللغة العربية.)917 :1983 ،
وقد َع َّرفَت) (Batliwala, 1994: 15متكني املرأة بأنه :عملية وهدف ،فهي عملية
تحدي عالقات القوى السائدة والقامئة ،والحصول عىل التحكم األكرث يف املوارد
ومصادر القوة .وهو هدف؛ ألن متكني النساء يسعى إىل تحدي األيدولوجيا
األبوية (سيطرة الذكور وتبعية النساء) ،والتحول يف األبنية واملؤسسات ،التي
تكرس وتعزز من التمييز النوعي ،كام يهدف إىل مساعدة النساء الفقريات ،عىل
الحصول والتحكم يف كل املصادر ،واملوارد املادية وغري املادية.
رصا مشاركًا
و َع َّرفَه بلول )650 ،2009( ،بأنه :امتالك الفرد للقوة؛ ليصبح عن ً
بفعالية ،يف شتى مجاالت الحياة االجتامعية واالقتصادية؛ أي امتالكه القدرة
عىل إحداث تغيري يف اآلخر ،الذي قد يكون فر ًدا أو مجتم ًعا بأكمله.
وأشار (السامل ،)2011 ،إىل التمكني بأنه تطوير مشاركة املرأة ،وتنمية
قدراتها ،ووعيها ،ومعرفتها ،ومن ثم تحقيق ذاتها عىل مختلف األصعدة املادية،
والسيكولوجية ،واالجتامعية ،والسياسية ،ويتيح لها كافة القدرات واإلمكانات،
التي تجعلها قادرة عىل السيطرة عىل ظروفها ووضعها؛ ومن ثم اإلسهام الحر
والواعي ،يف بناء املجتمع عىل كافة األصعدة (صالح.)22 :2014 ،
كام يُ َع َّر ُف التمكني بأنه :مفهوم يعرتف باملرأة كعنرص فاعل يف التنمية،
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ويسعى إىل القضاء عىل مظاهر التمييز ضدها؛ من خالل آليات ،تُ َ ِّك َنها من
تقوية قدرتها واالعتامد عىل الذات ،ويسعى إىل متليك النساء لعنارص القوة
االقتصادية ،واالجتامعية ،والسياسية ،واملعرفية ،ومتكنهم من التأثري يف العملية
التنموية ،ومامرسة حق االختيار (الطريف.)18 :2014 ،
ويُ َع َّر ُف متكني املرأة ،عىل أنه عملية بناء قدرات املرأة ،عىل أن تكون معتمدة
عىل ذاتها ،وأن تنمي شعورها بالقوة الداخلية ،واالستقالل الذايت اقتصاديًا،
والقدرة عىل اتخاذ القرار ،واإلدارة ،والقيادة ،وتغيري السلوك واالتجاهات،
والخروج من دائرة التهميش االجتامعي (حلمي.)159 :2003 ،
أيضا يعني حق املرأة يف االختيار ،واتخاذ القرارات يف حياتها والتأثري يف
ً
محيطها؛ مبا يناسب ظروفها الخاصة وظروف مجتمعها املحيل؛ حيث يهدف نهج
التمكني ،إىل تعزيز اعتامد النساء عىل أنفسهن (عبد السالم.)172 :2005 ،
ممثل يف صورة سياسات عامة ،وإجراءات
وهو نوع من الدعم الخارجيً ،
تستهدف دعم مشاركة النساء يف الحياة السياسية ،واالقتصادية ،واالجتامعية؛
من أجل تجاوز وضعية االستضعاف والتهميش ،التي توارثنها منذ قرون .ويتجىل
التمكني يف عاملني( :حافظ)402 :2010 ،
األول :العمل عىل إزالة املعوقات عىل اختالفها (ثقافية ،ترشيعية ،إدارية،
اجتامعية...إلخ) ،التي تعرقل مشاركة النساء .والثاين :يتمثل يف تقديم التسهيالت،
واتخاذ اإلجراءات السياسية والربامج ،التي تدعم مشاركة املرأة وفرصها؛ سواء
عىل صعيد تشكيل القدرات ،أو استخدام تلك القدرات وتوظيفها.
ويُ َع َّر ُف التمكني ،بأنه عملية تهدف إىل مساعدة األفراد ،عىل تحقيق
استقاللهم الذايت ،وزيادة ثقتهم بأنفسهم؛ من خالل زيادة معارفهم ومهارتهم
وتنمية قدراتهم ).(W. DavedLaresson, 1995; 560
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ويُقصد بالتمكني إجرائ ًيا يف هذه الدراسة ،متكني املرأة السعودية ،وتوفري
الفرص واالحتياجات لها وتدريبها؛ مبا يؤهلها من املشاركة الفاعلة يف عمليات
التنمية االجتامعية واالقتصادية ،من خالل نشاط إنتاجي معني ،ينتج عنه زيادة
حقيقية يف مستوى دخلها.
 -3التنمية:

مفهوم التنمية بصورة عامة ،يعني توافر اآلليات ،والوسائل ،واألساليب لكل
فرد؛ للحصول عىل فرص متساوية ومتكافئة إلرساء مجتمع أفضل ،وتحقق التوزيع
العادل للموارد والرثوات ،بني مختلف فئات أفراد املجتمع .وتشتمل عىل أربعة
عنارص هي :اإلنتاجية ،والعدالة االجتامعية ،واالستدامة ،والتمكني؛ فالتمكني
يعد من أهم اآلليات واالسرتاتيجيات ،الدافعة لتقدم التنمية يف أي مجتمع.
كام أنه يشري إىل توسيع فرص االختيار؛ من أجل تحسني نوعية حياة الناس،
ومتتع الجميع بحياة كرمية؛ رشيطة توفري اآلليات والوسائل ملشاركة الجميع،
حتى يتمكن كل فرد من أداء دوره بنجاح ،ورشيطة التعامل بعقالنية مع املوارد
الطبيعية وتقليل األرضار البيئية؛ لضامن تأمني فرص الحياة الجيدة لألجيال
املقبلة ،مع التوزيع العادل لعائدات التنمية (زايد.)331 :2015 ،
تفاعل ،يف مشاركة الرجال والنساء ،ومن
ً
ومدخل التمكني يجعل التنمية أكرث
ثم ال تكون التنمية مجرد رعاية اجتامعية للنساء ،وإمنا تكون التنمية اجتامعية؛
تهدف إىل متكني النساء ،من امتالك عنارص القوة االقتصادية واالجتامعية،
متكنهن من االعتامد عىل الذات ،يف تحسني أوضاعهن املعيشية واملادية عىل
نحو متواصل ،واملشاركة يف اتخاذ القرارات التي متس جميع جوانب حياتهن
(الطريف.)18 :2014 ،
ويُق َْص ُد بها إجرائ ًيا يف هذه الدراسة ،التنمية االجتامعية واالقتصادية ،التي
342

احتياجات تمكين المرأة السعودية في التنمية
االحتكاعية واالقتصادية والمعوقات التي تواجهها

متكن املرأة السعودية من امتالك عنارص القوة االجتامعية واالقتصادية ،التي
تسهم يف اعتامدها عىل ذاتها يف تحسني أوضاعها ،واملساهمة يف تنمية وطنها.
 -4التنمية االجتماعية:

أجمع أغلب املفكرين االجتامعيني عىل اإلنسان ،باعتباره أساس التغيري،
وقادر عىل تحقيق التنمية االجتامعية؛ إال أنهم اختلفوا يف تحديد مفهومها ،فهي
عند املنشغلني بالعلوم اإلنسانية واالجتامعية ،تعني تحقيق التوافق االجتامعي
لدى أفراد املجتمع ،مبا يعنيه هذا التوافق من إشباع بيولوجي ،ونفيس،
واجتامعي؛ وهي عند املعنيني بالعوملة السياسية واالقتصادية ،تعني الوصول
باإلنسان إىل حد أقىص مبستوى املعيشة ،ال ينبغي أن يقل عنه باعتباره حقًا
لكل مواطن تلتزم به الدولة ،وتعززه الجهود األهلية ،لتحقيق كفاءة استخدام
اإلمكانيات املتاحة إىل أقىص حد مستطاع ،ونجدها لدى املصلحني االجتامعيني،
هي توفري التعليم ،والصحة ،واملسكن املالئم ،والعمل املناسب لقدرات اإلنسان،
وللدخل الذي يوفر له احتياجاته ،وكذلك األمن ،والتأمني االجتامعي ،والرتويح،
والقضاء عىل االستغالل ،وعدم تكافؤ الفرص ،واالنتفاع بالخدمات االجتامعية؛
يف حني نجد أن التنمية االجتامعية لدى رجال الدين ،تعني الحفاظ عىل كرامة
اإلنسان باعتباره خليفة الله يف األرض (الطويل.)57 :2010،
ويقصد بها إجرائ ًيا يف هذه الدراسة :تحقيق التوافق االجتامعي والنفيس
للمرأة السعودية؛ من خالل إدماجها ومتكينها يف عملية التنمية االجتامعية
واالقتصادية ،من خالل الدور اإلنتاجي الذي تقوم به ،وتوفري االحتياجات
مهم يف املجتمع ،مام يسهم ذلك
رصا ً
االجتامعية املهمة لتمكينها؛ باعتبارها عن ً
يف ارتفاع مستوى دخلها ،ويحقق ذاتها ،ويزيد من ثقتها بنفسها.

343

السجل العلمي والبحوث المحكمة 1

 -5التنمية االقتصادية:

ت ُ َع َّر ُف بأنها عملية تفاعل مستمر ،قامئة بذاتها ومتكاملة ،فهي تراكمية
صعودية ومستمرة ،وأن كل تغري أو تقدم يطرأ عىل أحد النشاطات االقتصادية
يف االقتصاد القومي ،يطرأ عىل النشاطات األخرى؛ ومن خالل هذه العالقات
املتداخلة ،يُ ْف َه ُم أن عملية التنمية تتضمن تغريات عميقة ،تعمل عىل زيادة الدخل
القومي الحقيقي زيادة مستمرة (رشايحة.)20 :1983 ،
ويقصد بها إجرائ ًيا يف هذه الدراسة ،كل ما ميكن أن تسهم به املرأة السعودية
من إنتاج؛ من خالل متكينها ومشاركتها يف عمليات التنمية االقتصادية؛ مام
يؤدي إىل زيادة يف الدخل القومي عىل مستوى الدولة السعودية ،وعىل مستوى
دخلها الفردي بصورة خاصة.
 -6المعوقات:

هي كل النتائج والعمليات ،التي تحد من تكيف النسق االجتامعي أو توافقه،
كام تتضمن ضغطًا وتوت ًرا يف املستوى البنايئ ،كام يشار إليها ،عىل أنها العرثات
واألشياء ،التي تقف وتحول دون تحقيق التقدم املنشود (الخميش.)69 :2014 ،
وقد ذكر (القضاه ،والطراونة )2011 ،كام ورد يف( :البلوي ،وسليامن:2015 ،
 )24املعوقات التي تعوق مشاركة املرأة وتقف يف طريق تقدمها وطموحاتها،
وهي:
1 .1املعوقات التنظيمية تتمثل فيام تعرضه املنظمة يف صورة رسمية أو غري
رسمية.
2 .2املعوقات االجتامعية :تتمثل يف انتشار التقاليد االجتامعية ،التي تربط
الكفاءة اإلدارية بالرجال فقط ،والتشكك بقدرة املرأة التي تتبوأ مناصب
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قيادية عليا؛ مهام متتعت من قدرات.
3 .3املعوقات الشخصية :ترتبط باملرأة نفسها ،والقيادات اإلدارية النسائية
أنفسهن؛ ومن أهمها ،الخوف من الفشل ،ونقص الثقة بالنفس ،وتدين
رغبة بعض النساء بالعمل يف الوظائف العليا.
ويُق َْص ُد باملعوقات إجرائ ًيا يف هذه الدراسة ،مجموعة الصعوبات التي تواجه
املرأة السعودية ،وتؤدي إىل عدم متكينها يف التنمية االجتامعية واالقتصادية.
النظرية المفسرة للدراسة:
البنائية الوظيفية:

ظهر هذا االتجاه وتشكل يف القرن التاسع عرش ،يف مؤلفات عامل االجتامع
وعاملي
الفرنيس أميل دوركايم ،وعامل االجتامع الربيطاين هربرت سبنرس،
ّ
ب البنائية الوظيفية
االجتامع األمريكيني تالكوت بارسونز ،وروبرت مريتون ،وتُ ْعتَ َ ُ
من النظريات االجتامعية املهمة ،واألكرث شيو ًعا يف علم االجتامع.
تستند النظرية البنائية الوظيفية عىل عدة مبادئ أهمها :يتكون املجتمع ،أو
املؤسسة ،أو الجامعة؛ مهام يكن غرضها وحجمها ،من أجزاء أو وحدات مختلفة
بعضها عن بعض ،وعىل الرغم من اختالفها؛ إال أنها مرتابطة ومتساندة وظيف ًيا،
وإن األجزاء التي تحلل إليها املؤسسة ،أو املجتمع ،أو الظاهرة االجتامعية؛ إمنا
هي أجزاء متكاملة ،فكل جزء يكمل الجزء اآلخر ،وأن أي تغري يطرأ عىل أحد
األجزاء؛ البد أن ينعكس عىل بقية األجزاء األخرى ،وأن كل جزء من أجزاء املؤسسة
أو النسق ،له وظائف بنيوية نابعة من طبيعة الجزء ،والوظائف التي تؤديها
الجامعة ،أو املؤسسة ،أو يؤديها املجتمع؛ إمنا تشبع حاجات األفراد املنتمني ،أو
حاجات املؤسسات األخرى .والحاجات التي تشبعها املؤسسات ،قد تكون حاجات
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أساسية ،أو اجتامعية ،أو روحية؛ والوظائف التي تؤديها املؤسسة أو الجامعة ،قد
تكون وظائف ظاهرة ،أو كامنة ،أو وظائف بناءة أو هدامة .وجود نظام قيمي
أو معياري ،تسري البنى الهيكلية للمجتمع أو املؤسسة يف مجاله؛ فالنظام القيمي
هو الذي يقسم العمل عىل األفراد ،ويحدد واجبات كل فرد وحقوقه ،كام يحدد
أساليب اتصاله وتفاعله مع اآلخرين (الحسن.)56 :2010 ،
ويؤكد أنصار النظرية البنائية الوظيفية ،عىل أن البناء االجتامعي يف حالة
توازن ،ومتاسك ،واعتامد متبادل بني األجزاء ،وأن لكل جزء من أجزاء البناء
دور ووظيفة ،تساعد عىل استمرار البناء ،وأن الهدف الرئيس لجميع النظم
االجتامعية ،هو املحافظة عىل استمرار هذا البناء واستقراره ،كام أن كل جزء
من أجزاء البناء ،يؤثر ويتأثر بالنظم االجتامعية األخرى (الخطيب.)211 :2007 ،
ويُ َع ُد مفهوم النسق ،هو األساس يف الفكر الوظيفي؛ حيث يتألف من مجموعة
من العنارص املرتابطة واملتساندة وظيف ًيا فيام بينهم ،ويحتل مفهوم النسق ،مكانة
مهمة يف إطار هذه النظرية؛ حيث يعد الركيزة األساسية لكل تحليل وظيفي للبناء
االجتامعي ،والعمليات التفاعلية االجتامعية الخاصة مبكونات البناء االجتامعي
(صيام.)45 :2009 ،
بنا ًء عىل ما سبق ،ميكن توظيف النظرية البنائية الوظيفية يف هذه الدراسة،
بالنظر إىل أن متكني املرأة السعودية ومشاركتها يف التنمية االجتامعية
واالقتصادية ،يجسد الوظيفة التي ميكن أن تسهم بها ،وتؤديها يف البناء
االجتامعي؛ من خالل مشاركتها يف هذا البناء ،عىل اعتبار أن التمكني هو وظيفة
أنساق املجتمع وأجزائه املختلفة ،التي تتجسد يف توفري االحتياجات االجتامعية
واالقتصادية ،التي تسهم يف متكني املرأة السعودية يف التنمية االجتامعية
واالقتصادية ،وتعزز من مشاركتها يف مجاالت العمل املختلفة؛ باعتبار أن العمل
يعترب وحدة أساسية من وحدات املجتمع ،كام أن املعوقات التي تواجهها ،وتحد
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من مشاركتها ومتكينها ،هي معوقات وظيفية ومجتمعية؛ ناتجة عن وجود خلل
أو قصور يف وظائف األنساق االجتامعية ،رمبا قد تكون معوقاً وظيف ًيا لتمكني
املرأة السعودية يف التنمية االجتامعية واالقتصادية.
الدراسات السابقة:

سوف تستعرض الباحثة بعض الدراسات السابقة ،التي لها عالقة مبوضوع
الدراسة ،والتي ت ُ َع ُد إطا ًرا مرجع ًيا يفيد الدراسة يف كثري من جوانبها ،فيام ييل:
دراسة( :الجربوع ،)2005 ،بعنوان :املساهمة االقتصادية للمرأة يف اململكة
العربية السعودية.
هدفت الدراسة ،إىل التعرف إىل مدى مساهمة املرأة السعودية ،يف قطاع
األنشطة االقتصادية املختلفة .استخدمت املنهج الوصفي التحلييل .وتوصلت
إىل عدة نتائج منها :ضعف توافر الربامج التدريبية للمرأة ،وتعقد اإلجراءات
الحكومية ،والقيود املجتمعية التي تعيق من مشاركة املرأة يف سوق العمل.
تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية ،يف الرتكيز عىل املرأة يف املجال
التنموي ،واملعوقات التي تواجهها ،وكذلك مكان الدراسة .وتختلف عنها يف اهتامم
الدراسة الحالية ،يف الرتكيز عىل املرأة يف املجال التنموي االجتامعي واالقتصادي،
ومعرفة االحتياجات التي ميكن أن تسهم يف متكينها يف هذا املجال.
وركزت دراسة( :الفايز ،)2011 ،بعنوان :املوارد البرشية النسائية السعودية «نحو
إطار اسرتاتيجي لرؤية مستقبلية للتمكني» ،حيث هدفت إىل التوصل إىل مؤرشات
تخطيطية إلطار تصوري مقرتح ،إلسرتاتيجية تسهم يف متكني املرأة السعودية يف
سوق العمل .وقد توصلت إىل عدة نتائج منها :أن هناك العديد املعوقات ،التي أدت
إىل انخفاض فاعلية دور العنرص البرشي النسايئ السعودي يف سوق العمل ،منها
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ما يختص باملرأة نفسها ،ومعارضة بعض األرس لعملها ،وعدم تقدير املجتمع لدورها
التنموي ،والنظرة الدونية لبعض املهن املستحدثة يف املجتمع ،والتمييز املجتمعي
بني الجنسني ،وصعوبة حصول املرأة عىل مناصب قيادية ،والثقافة النمطية؛ املتمثلة
يف تحديد أدوار خاصة باملرأة ،وأدوار خاصة بالرجال.
تتفق الدراستان يف تركيزهام عىل التمكني ،ويف وحدة التحليل ،ويف مكان
ومجتمع الدراسة ،وكذلك املعوقات التي تواجه متكني املرأة .وتختلف الدراسة الحالية
عن الدراسة السابقة ،يف تركيزها عىل االحتياجات التي تسهم يف متكني املرأة.
كذلك دراسة( :أحمد ،)2012 ،بعنوان :متكني املرأة العراقية يف املجاالت
التنموية (السياسية ،واالقتصادية ،واالجتامعية) ،وهدفت إىل دراسة واقع املرأة
العراقية سياس ًيا ،وتحليل املعوقات التي تواجهها وتقلل من فاعليتها ،ومتكني
املرأة وإدماجها يف عملية التنمية وتعزيز قدراتها ،واعتامدها عىل الذات عرب
إسهامها يف الحياة .وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها :تعاين املرأة من وجود
موروث اجتامعي ،قائم عىل أساس النوع ،ويدفع باتجاه التحيز لصالح الرجل.
وأن متكني
املرأة يف املجاالت التنموية ال ميكن أن يتحقق؛ بفعل القوانني والترشيعات
الصادرة فحسب؛ بل أن يزداد وعي املرأة بحقوقها ،وأن تتولد القناعة لديها؛
بأنها قادرة عىل االندماج يف سوق العمل ،والوصول إىل املراكز املهمة واملفصلية
يف املجتمع.
تختلف الدراستان يف مكان الدراسة ،ويتفقان يف الهدف ،ويف وحدة
التحليل.
أما دراسة( :صالح ،)2014 ،بعنوان :اتجاه الطالبة الجامعية السعودية ،نحو
متكني املرأة يف املشاركة يف صنع واختاذ القرار .فقد هدفت إىل التعرف إىل اتجاه
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الطالبة الجامعية السعودية ،نحو متكني املرأة يف املشاركة يف صنع واتخاذ
القرار السيايس ،واالقتصادي ،واالجتامعي ،يف املجتمع السعودي .استخدمت
منهج املسح االجتامعي ،واملنهج املقارن ،واملنهج التاريخي ،وأداة االستبانة.
وتوصلت إىل عدة نتائج منها :محدودية قرار املرأة يف االستثامر .العادات
والتقاليد السائدة يف املجتمع السعودي ،تحد من متكني املرأة من املشاركة يف
صنع واتخاذ القرار .قلة ثقة املرأة بنفسها أحد أسباب عدم متكينها من املشاركة
يف صنع واتخاذ القرار .القوانني واألنظمة القامئة حال ًيا يف املجتمع السعودي،
تحد من متكني املرأة من املشاركة يف صنع واتخاذ القرار .قلة توافر فرص
العمل ،والتدريب ،والتأهيل.
تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية ،يف االهتامم مبوضوع متكني املرأة؛
لكن الدراسة السابقة ،ركزت عىل التمكني يف املشاركة يف صنع واتخاذ القرار
السيايس ،واالقتصادي ،واالجتامعي؛ والدراسة الحالية ،ركزت عىل االحتياجات
االجتامعية واالقتصادية ،التي ميكن أن تسهم يف متكني املرأة يف التنمية
أيضا تتفقان يف
االجتامعية ،واالقتصادية ،واملعوقات التي ميكن أن تواجههاً .
منهج املسح االجتامعي ،واألداة وتختلفان يف وحدة التحليل.
كذلك دراسة( :العبد الكريم ،)2014 ،بعنوان :معوقات متكني املرأة السعودية
ثقاف ًيا ،واجتامع ًيا ،وقانون ًيا.
التي هدفت إىل تحديد معوقات متكني املرأة السعودية (الثقافية ،واالجتامعية،
والقانونية) .استخدمت املنهج الوصفي التحلييل ،وتوصلت إىل عدة نتائج منها:
عائق املواصالت ،وسيطرة بعض العادات والتقاليد يف املجتمع السعودي ،وضيق
مجال العمل يف القطاعني الحكومي والخاص ،ونظرة املرأة السلبية لنفسها،
وجهل املرأة بحقوقها .اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية ،يف االهتامم
مبوضوع التمكني ،والرتكيز عىل املعوقات التي تحد من متكني املرأة السعودية.
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واختلفت عنها يف أن الدراسة السابقة نظرية ،والدراسة الحالية نظرية تطبيقية.
يف حني ركزت دراسة( :الطريف ،)2014 ،بعنوان :معوقات متكني املرأة
السعودية يف سوق العمل.
حيث هدفت الدراسة إىل التعرف إىل املعوقات (الذاتية ،واملجتمعية،
واملؤسساتية) ،التي تعيق متكني املرأة السعودية يف سوق العمل .استخدمت املنهج
الوصفي التحلييل ،وأداة االستبانة ،وتوصلت إىل العديد من النتائج منها :شعور
املرأة بالخوف والقلق ،من عدم القدرة عىل التوفيق بني العمل واألرسة ،وعدم
الكفاءة التدريبية للمرأة ،والعادات والتقاليد تحد من التحاق املرأة بالكثري من
املهن ،وانخفاض مستوى األجور املقدمة يف القطاع الخاص مقارنة بالحكومي،
وعدم تطبيق بعض املؤسسات يف القطاع الخاص لنظام التأمينات االجتامعية،
وعدم توافر املعلومات بسهولة وبدرجة كافية ،بالنسبة
الحتياجات سوق العمل ،وعدم وجود برامج تدريبية متخصصة ،لتنمية مهارة
املرأة وتأهيلها ،وال توجد قوانني لإلجازات املخصصة للحمل والوالدة.
تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية ،يف اهتامم كل منهام مبوضوع
التمكني ،واملعوقات التي ميكن أن تواجهه ،ويف املنهج واألداة ،وتختلفان يف
وحدة التحليل.
وهدفت دراسة( :حسن ،)2015 ،بعنوان :استرشاق مستقبل التمكني االجتامعي
واالقتصادي والسيايس للمرأة السعودية إىل التعرف إىل مستقبل التمكني
االجتامعي واالقتصادي والسيايس للمرأة السعودية خالل حقبة الثامين عرشة سنة
القادمة ( ،)2035 -2015استخدمت الدراسة منهج املسح االجتامعي الشامل ،وأداة
االستبانة ،وتوصلت إىل عدة نتائج منها :زيادة الدعم املوجه من جانب الدولة
للمرشوعات التي تديرها املرأة ،استصدار قوانني وترشيعات تسهل عمل املرأة يف
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املجال االقتصادي ،السامح للمرأة مبامرسة العمل التجاري الحر ،وتدريب املرأة
عىل العمل الحر ،وكيفية إدارة املرشوعات الصغرية ،وإحداث تغيريات إيجابية يف
قيم ،واتجاهات ،ومعارف أفراد املجتمع ،حول دور املرأة االجتامعي .وقلة االهتامم
بتقديم الدورات التدريبية للنساء العامالت لرفع كفاءتهن ،وقلة املهارات والقدرات
لدى املرأة.
تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية ،يف اهتامم كل منهام مبوضوع
التمكني ،ويف املنهج املستخدم واألداة .وتختلفان يف الهدف؛ حيث إن الدراسة
السابقة ،تهدف إىل معرفة مستقبل التمكني االجتامعي ،واالقتصادي ،والسياس
للمرأة السعودية ،خالل الثامين عرشة سنة القادمة ،والدراسة الحالية تهدف
إىل معرفة االحتياجات االجتامعية واالقتصادية ،التي تسهم يف متكني املرأة
السعودية ،يف التنمية االجتامعية واالقتصادية يف الحارض واملستقبل ،واملعوقات
التي تواجهها.
ريا دراسة( :كاظم ،)2016 ،بعنوان :معوقات متكني املرأة يف املجتمع
وأخ ً
العراقي ،التي هدفت إىل معرفة أهم املعوقات ،التي تواجه متكني املرأة العراقية
يف التنمية .استخدمت منهج املسح االجتامعي ،وأداة االستبانة .توصلت الدراسة
إىل كثري من النتائج منها :ضعف االهتامم بالتدريب والتأهيل للمرأة ،وضعف
املهارات القيادية لدى املرأة ،وضعف ثقة املرأة بنفسها ،وعدم قدرة املرأة التوفيق
بني مسؤولياتها األرسية واالجتامعية ،وقلة الترشيعات والقوانني الخاصة باملرأة.
تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية ،يف اهتامم كل منهام مبوضوع متكني
املرأة يف التنمية ،واملعوقات التي ميكن أن تواجهه ،ويف املنهج واألداة.
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اإلجراءات المنهجية:
 -1نوع الدراسة ومنهجها:

تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية ،التي تهدف إىل تقرير
خصائص ظاهرة متكني املرأة السعودية يف التنمية االجتامعية واالقتصادية؛ من
خالل التعرف إىل االحتياجات االجتامعية واالقتصادية ،واملعوقات التي تواجهها.
وقد استخدم منهج املسح االجتامعي ،بطريقة املسح الشامل يف عملية جمع
البيانات؛ حيث بلغ العدد الكيل للموظفات بقسم الدراسات االجتامعية ()101
موظفة ،والعدد الفعيل وقت إجراء الدراسة ( )74موظفة؛ نظ ًرا لعدم وجود بعض
املوظفات ،لظروف االبتعاث ،وإجازات تتعلق بالوالدة واألمومة ،وغريها (املصدر:
قسم الدراسات االجتامعية يف كلية اآلداب بجامعة امللك سعودُ .)2017 ،وزعت
( )74استبانة ،وبلغ العدد الكيل الذي عبأ االستبانة ( )70موظفة ،و()4
موظفات مل يُ ْر ِج َع َن االستبانات .كذلك استخدم املنهج التحلييل يف عملية
تحليل البيانات؛ وذلك باستخدام برنامج الحزم اإلحصايئ).(spss
 -2مجتمع الدراسة ومكانها:

مجتمع الدراسة هو كامل املفردات أو الوحدات ،التي يستهدفها الباحث
يف دراسته للموضوع املراد دراسته ،ومبعنى آخر ،هو كل من ميكن أن تعمم
عليه نتائج البحث (العساف .)95 :2012,ومتثل مجتمع هذه الدراسة ،يف جميع
املوظفات بقسم الدراسات االجتامعية ،يف كلية اآلداب بجامعة امللك سعود.
 -3أدوات الدراسة:

بنا ًء عىل البيانات التي يراد جمعها ،واملنهج املتبع يف هذه الدراسة،
استخدمت الباحثة أداة االستبانة لجمع البيانات ،وتم إعدادها وتصميمها وفقًا
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ملحاور الدراسة ،واحتوت مجموعة من العبارات ،املرتبطة مبشكلة ،وأهداف،
وتساؤالت الدراسة .وجهت للموظفات السعوديات بقسم الدراسات االجتامعية،
يف كلية اآلداب بجامعة امللك سعود.
وصممت االستبانة عىل النحو التايل:
•املحور األول :البيانات األولية.
•املحور الثاين :االحتياجات االجتامعية لتمكني املرأة السعودية ،يف التنمية
االجتامعية واالقتصادية.
•املحور الثالث :االحتياجات االقتصادية لتمكني املرأة السعودية ،يف التنمية
االجتامعية واالقتصادية.
•املحور الرابع :املعوقات التي تواجه املرأة السعودية ،وتحد من متكينها،
يف التنمية االجتامعية واالقتصادية.
 استخدم املقياس الخاميس ،لبيان الدرجة التي تطابق رأي املوظفاتالسعوديات ،بقسم الدراسات االجتامعية يف كلية اآلداب بجامعة امللك سعود،
حول االحتياجات االجتامعية واالقتصادية ،التي متكن املرأة السعودية يف التنمية
االجتامعية واالقتصادية ،وكذلك املعوقات ،كاآليت( :أوافق بشدة ،أوافق ،غري
متأكدة ،ال أوفق بشدة ،ال أوافق).
 -4صدق أداة الدراسة( :االستبانة)
أ -الصدق الظاهري:

ُعرضت االستبانة عىل مجموعة من املحكمني ،ببعض الجامعات السعودية،
واملحكامت من عضوات هيئة التدريس ،يف قسم الدراسات االجتامعية بجامعة
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امللك سعود ،للتأكد من سالمة عباراتها ،وارتباطها بتساؤالت وأهداف الدراسة،
وتم األخذ مبالحظتهم.
ب -الصدق الداخلي (االتساق الداخلي):

تم حساب صدق االتساق الداخيل لالستبانة عىل عينة الدراسة ،وذلك بحساب
معامل ارتباط بريسون بني الدرجة لكل عبارة تنتمي لكل محور ،والدرجة الكلية
وأيضا من خالل حساب معامل االرتباط بني
لهذا املحور الذي تنتمي إليهً ،
كل محور من محاور االستبانة ،وإجاميل االستبانة؛ ولذلك تم استخدام برنامج
) ،(SPSSوالجداول التالية توضح ذلك:
جدول رقم : )1( :معامالت ارتباط بريسون لعبارات االستبانة وبني الدرجة الكلية للمحور التابعة له
رقم العبارة

معامل االرتباط مستوى الداللة
اإلحصائية
باملحور

رقم العبارة

معامل االرتباط مستوى الداللة
اإلحصائية
باملحور

املحور األول :االحتياجات االجتامعية التي ترين أنها تسهم يف متكني املرأة السعودية يف التنمية
االجتامعية واالقتصادية
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املحور الثاين :االحتياجات االقتصادية التي ترين أنها تسهم يف متكني املرأة السعودية يف التنمية
االجتامعية واالقتصادية
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3
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رقم العبارة
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باملحور
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املحور الثالث :املعوقات التي ترين أنها تعيق من متكني املرأة السعودية يف التنمية االجتامعية
واالقتصادية
**0.00
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0.80
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7
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0.72
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0.58
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(*) يعني مستوى الداللة اإلحصائية ( )**( ،)0.05يعني مستوى الداللة اإلحصائية ()0.01

يتضح من خالل معامالت ارتباط بريسون يف الجدول رقم ( ،)1ارتباط جميع
العبارات بالدرجة الكلية للمحور التابعة له ،وجميعها عند مستوى داللة ()0.01؛
مام يدل عىل تحقق االتساق الداخيل عىل مستوى عبارات االستبانة.
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جدول رقم )2( :معامالت ارتباط بريسون بني كل محور من محاور االستبانة وبني الدرجة الكلية
لالستبانة
املحور
املحور األول :االحتياجات االجتامعية التي ترين أنها تسهم
يف متكني املرأة السعودية يف التنمية االجتامعية واالقتصادية
املحور الثاين :االحتياجات االقتصادية التي ترين أنها تسهم
يف متكني املرأة السعودية يف التنمية االجتامعية واالقتصادية
املحور الثالث :املعوقات التي ترين أنها تعيق من متكني املرأة
السعودية يف التنمية االجتامعية واالقتصادية

معامل االرتباط
بالدرجة الكلية
لالستبانة

مستوى الداللة
اإلحصائية

0.73
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(*) يعني مستوى الداللة اإلحصائية ( )**( ،)0.05يعني مستوى الداللة اإلحصائية ()0.01

من خالل معامالت ارتباط بريسون يف الجدول رقم ( ،)2يتضح ارتباط
الدرجة الكلية لكل محور من محاور االستبانة بإجاميل االستبانة ،وأن جميع هذه
االرتباطات عند مستوى داللة ()0.01؛ مام يدل عىل ارتفاع االتساق الداخيل
لالستبانة ،ويؤكد قوة االرتباط الداخيل لعبارات االستبانة ،ويدل عىل أن أداة
الدراسة تتسم بدرجة عالية من الصدق ،وأنها صالحة لقياس ما وضعت لقياسه.
 -5ثبات االستبانة :Reliability

تم حساب ثبات االستبانة عىل عينة الدراسة ،باستخدام معامل ألفا كرونباخ
 ،Cronbach’s Alphaكام هو موضح يف الجدول التايل:
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جدول رقم )3( :حساب ثبات االستبانة باستخدام معامل ألفا كرونباخ
املحور
املحور األول :االحتياجات االجتامعية التي ترين أنها تسهم
يف متكني املرأة السعودية يف التنمية االجتامعية واالقتصادية
املحور الثاين :االحتياجات االقتصادية التي ترين أنها تسهم
يف متكني املرأة السعودية يف التنمية االجتامعية واالقتصادية
املحور الثالث :املعوقات التي ترين أنها تعيق من متكني املرأة
السعودية يف التنمية االجتامعية واالقتصادية
إجاميل االستبانة

معامل ثبات ألفا
عدد العبارات
كرونباخ
11

0.92

11

0.96

21

0.96

43

0.95

يتضح من الجدول رقم ( ،)3ارتفاع معامالت ثبات محاور االستبانة؛ حيث
انحرصت بني ( ،)0.96 ،0.92كام بلغ معامل ثبات ألفا كرونباخ إلجاميل االستبانة
( ،)0.95وهو معامل ثبات مقبول؛ مام يدل عىل تحقق ثبات االستبانة بشكل عام.
ولتسهيل تفسري النتائج ،استخدم األسلوب التايل لتحديد مستوى اإلجابة عىل
بدائل املقياس .حيث تم إعطاء وزن للبدائل( :موافقة بشدة =  ،5موافقة =
 ،4محايدة =  ،3غري موافقة =  ،2غري موافقة بشدة = ،)1ثم تم تصنيف تلك
اإلجابات إىل خمس مستويات متساوية املدى من خالل املعادلة التالية:
طول الفئة = (أكرب قيمة -أقل قيمة) ÷ عدد بدائل املقياس = (=5 ÷ )1-5
0.80
لنحصل عىل مدى املتوسطات التالية لكل وصف أو بديل:
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جدول رقم :)4( :توزيع مدى املتوسطات وفق التدرج املستخدم يف أداة البحث
الوصف

مدى املتوسطات

موافقة بشدة

5 – 4.21

موافقة

4.20 – 3.41

محايدة

3.40 – 2.61

غري موافقة

2.60 –1.81

غري موافقة بشدة

1.80 – 1

 -6األساليب اإلحصائية:

1 .1التكرارات والنسب املئوية ،لوصف خصائص أفراد العينة.
2 .2املتوسط الحسايب والوزن النسبي؛ لرتتيب العبارات حسب استجابات
أفراد العينة ،واالنحرافات املعيارية؛ لقياس تشتت االستجابات عن
املتوسط الحسايب.
3 .3معامل ارتباط «بريسون»؛ لقياس صدق املقياس.
4 .4معامل ثبات «ألفا كرونباخ»؛ لقياس ثبات االستبانة.
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تحليل البيانات والمعالجة اإلحصائية:
أ -خصائص أفراد العينة:
جدول رقم :)5( :خصائص أفراد العينة
املتغري

العمر

املستوى التعليمي

الحالة االجتامعية

الفئة
من  25إىل أقل من
 30سنة
 –30أقل من  35سنة

العدد

النسبة املئوية

8

%11.43

17

%24.29

 -35أقل من  40سنة

19

%27.14

 -40أقل من 45سنة

8

%11.43

 -45أقل من  50سنة

7

%10.00

أكرث من  50سنة

11

%15.71

اإلجاميل

70

%100

أقل من البكالوريوس

2

%2.86

بكالوريوس

19

%27.14

ماجستري

20

%28.57

دكتوراه

29

%41.43

اإلجاميل

70

%100

غري متزوجة

7

%10.00

متزوجة

56

%80.00

مطلقة

6

%8.57

أرملة

1

%1.43

اإلجاميل

70

%100
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املتغري

مستوى الدخل

سنوات الخدمة

الفئة

العدد

النسبة املئوية

أقل من  10000ريال
 – 10000أقل من
 15000ريال
 -15000أقل من
 20000ريال
 -20000أقل من
 25000ريال
 25000ريال فأكرث

28

%40.00

12

%17.14

11

%15.71

9

%12.86

10

%14.29

اإلجاميل

70

%100

خمس سنوات فأقل

25

%35.71

من  10 - 6سنوات

27

%38.57

من  15 - 11سنة

2

%2.86

 15سنة فأكرث

16

%22.86

اإلجاميل

70

%100

يتضح من الجدول رقم ( ،)5خصائص النساء السعوديات ،العامالت بقسم
الدراسات االجتامعية بجامعة امللك سعود ،ما ييل:
•بلغت نسبة أعامرهن يف الفئة العمرية ( -35أقل من  40سنة) (،)%27.14
يليهن من أعامرهن ( –30أقل من  35سنة) بنسبة ( ،)%24.29ثم يليهن
(أكرث من  50سنة) بنسبة ( ،)%15.71ثم يأيت من أعامرهن ( 25إىل أقل
ريا
من  30سنة) ،و( -40أقل من 45سنة) بنسبة ( )%11.43لكل منهام ،وأخ ً
يأيت من أعامرهن ( -45أقل من  50سنة) وذلك بنسبة (.)%10.0
•بلغت نسبة مستوى تعليمهن من حملة الدكتوراه ( ،)%41.43ثم يليهن من
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حملة املاجستري بنسبة ( ،)%28.57ثم حملة البكالوريوس بنسبة (،)%27.14
ريا من كان مستواهن التعليمي أقل من البكالوريوس بنسبة (.)%2.86
وأخ ً
•بلغت نسبة املتزوجات ( ،)%80.0وغري املتزوجات بنسبة ( ،)%10.0واملطلقات
ريا امرأة واحدة أرملة بنسبة (.)%1.43
نسبتهن ( ،)%8.57وأخ ً
•بلغت نسبة مستوى دخلهن (أقل من  10000ريال) ( ،)%40.0و(– 10000
أقل من  15000ريال) ( ،)%17.14ثم يليهن من مستوى دخلهن (-15000
أقل من  20000ريال) بنسبة ( ،)%15.17ويليهن من مستوى دخلهن (25000
ريا ممن مستوى دخلهن ( -20000أقل
ريال فأكرث) بنسبة ( ،)%14.29وأخ ً
من  25000ريال) بنسبة مئوية (.)%12.86
ب -عرض وتحليل بيانات أفراد العينة:
جدول رقم :)6( :االحتياجات االجتامعية التي تَ َريَّن أنها تسهم يف متكني املرأة السعودية يف التنمية
االجتامعية واالقتصادية
موافقة بشدة

موافقة

محايدة

غري موافقة

غري موافقة بشدة

41

24

4

1.43 5.71 34.29 58.57
18

1

2

ت

49

%

2.86 1.43 25.71 70

0
0
0

املتوسط الحسايب

تفعيل دور املرأة يف صنع
3
القرار واتخاذه داخل األرسة.

%

1

0

االنحراف املعياري

تغيري نظرة املجتمع تجاه
2
مشاركة املرأة يف بعض املهن.

0

0

44

25

1

0

زيادة وعي املجتمع بأهمية دور ت
1
املرأة يف العمل خارج املنزل.
1.43 35.71 62.86 %
ت

0

الرتتيب

م

العبارة

0.52 4.61

2

0.68

8

0.66 4.63

1

4.5
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موافقة بشدة

موافقة

محايدة

غري موافقة

غري موافقة بشدة

ت

8.57

0

 5توفري املواصالت.

%

53

9

2

5

1

45

10

3

12

0

45

20

2

3

10 12.86 68.57

0

توفري حضانات لرعاية األطفال ت
6
يف بيئة العمل.
1.43 7.14 2.86 12.86 75.71 %
تعديل األنظمة الخاصة بالحمل ت
7
والوالدة.
17.14 4.29 14.29 64.29 %
 8دعم املرأة وزيادة ثقتها بنفسها.
إقامة دورات تدريبية خاصة
9
مبهارات القيادة لدى املرأة.
تفعيل مشاركة وسائل اإلعالم
 10يف توضيح دور املرأة يف
التنمية االجتامعية.
زيادة وعي املرأة بالدور
 11املجتمعي الذي يجب عليها
القيام به.

ت
%
ت

4.29 2.86 28.57 64.29
39

21

%

30 55.71

ت

25

%
ت
%

43

35.71 61.43
47

20

0
0

3

7

0

4.29

10

0

0

2

0

0

2.86

0

1

2

0

2.86 1.43 28.57 67.14

املتوسط العام

0

0

املتوسط الحسايب

48

9

7

6

0

االستفادة من طاقات املرأة يف ت
4
التنمية االجتامعية.
2.86 5.71 24.29 67.14 %

االنحراف املعياري

47

17

4

2

0

الرتتيب

م

العبارة

0.74 4.56

4

0.99 4.41

9

0.96 4.54

6

1.15 4.26

11

0.76 4.53

7

0.96 4.31

10

0.65 4.56

4

0.67

3

4.6

0.79 4.50

يتضح من الجدول رقم ( ،)6وجهات نظر أفراد عينة الدراسة ،من السعوديات
املوظفات بقسم الدراسات االجتامعية بجامعة امللك سعود ،حول درجة موافقتهن
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عىل عبارات محور االحتياجات االجتامعية ،التي يَ َريَّن أنها تسهم يف متكني
املرأة السعودية ،يف التنمية االجتامعية واالقتصادية ،وبلغ املتوسط الحسايب
العام لهذا املحور ( 4.50من  ،)5.0وهو متوسط يقع يف الفئة الخامسة من فئات
املقياس الخاميس؛ مام يعني أنهن يوافقن عىل محور االحتياجات االجتامعية،
التي تسهم يف متكني املرأة السعودية يف التنمية االجتامعية واالقتصادية ،بدرجة
(موافقة بشدة) وذلك بشكل عام.
وعىل مستوى العبارات ،فقد تراوح املتوسط الحسايب لدرجة املوافقة من
وجهة نظرهن ما بني ( )4.63 – 4.26درجة من أصل ( )5درجات ،وهي متوسطات
تقابل درجة املوافقة (موافقة بشدة)؛ مام يدل عىل موافقة أفراد عينة الدراسة،
من السعوديات العامالت عىل جميع عبارات محور االحتياجات االجتامعية ،التي
يَ َريَّن أنها تسهم يف متكني املرأة السعودية يف التنمية االجتامعية واالقتصادية،
بدرجة (موافقة بشدة) ،وميكن ترتيب عبارات هذا املحور تنازل ًيا ،حسب املتوسط
الحسايب كام يأيت:
•جاءت العبارة (تفعيل دور املرأة يف صنع القرار واتخاذه داخل األرسة)
يف املرتبة األوىل ومتوسط حسايب (.)4.63
•جاءت العبارة (زيادة وعي املجتمع بأهمية دور املرأة يف العمل خارج
املنزل) يف املرتبة الثانية ومتوسط حسايب (.)4.61
•جاءت العبارة (زيادة وعي املرأة بالدور املجتمعي الذي يجب عليها القيام
به) ،يف املرتبة الثالثة ومتوسط حسايب (.)4.60
•جاءت العبارتان (االستفادة من طاقات املرأة يف التنمية االجتامعية ،تفعيل
مشاركة وسائل اإلعالم يف توضيح دور املرأة يف التنمية االجتامعية) يف
نفس املرتبة الرابعة ،ومتوسط حسايب ( )4.56لكل منهام.
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•جاءت العبارة (توفري حضانات لرعاية األطفال يف بيئة العمل) ،يف املرتبة
السادسة ،ومتوسط حسايب (.)4.54
•جاءت العبارة (دعم املرأة وزيادة ثقتها بنفسها) يف املرتبة السابعة،
ومتوسط حسايب (.)4.53
•جاءت العبارة (تغيري نظرة املجتمع تجاه مشاركة املرأة يف بعض املهن)
يف املرتبة الثامنة ،ومتوسط حسايب (.)4.50
•جاءت العبارة (توفري املواصالت) يف املرتبة التاسعة ،ومتوسط حسايب
(.)4.41
•جاءت العبارة (إقامة دورات تدريبية خاصة مبهارات القيادة لدى املرأة)
يف املرتبة العارشة ،ومتوسط حسايب (.)4.31
•جاءت العبارة (تعديل األنظمة الخاصة بالحمل والوالدة) يف املرتبة
الحادية عرشة واألخرية ،ومبتوسط حسايب (.)4.26
ويتضح من الجدول السابق ،أن قيم االنحراف املعياري لعبارات محور
االحتياجات االجتامعية ،التي ترى املبحوثات أنها تسهم يف متكني املرأة
السعودية ،يف التنمية االجتامعية واالقتصادية ،انحرصت بني (،)1.15 ،0.52
وأقل انحراف معياري للعبارة (زيادة وعي املجتمع بأهمية دور املرأة يف العمل
خارج املنزل)؛ مام يدل عىل أنها أكرث العبارات التي تقاربت آراء أفراد العينة
حولها ،وكانت أكرب قيمة لالنحراف املعياري للعبارة (تعديل األنظمة الخاصة
بالحمل والوالدة)؛ مام يدل عىل أنها أكرث عبارة اختلفت حولها أفراد العينة من
السعوديات العامالت.
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جدول رقم :)7( :االحتياجات االقتصادية التي تَ َريَّن أنها تسهم يف متكني املرأة السعودية يف التنمية
االجتامعية واالقتصادية

8

2.86 2.86 10 35.71 48.57 %
ت

39

23

5

1

2

2.86 1.43 7.14 32.86 55.71 %
ت

50

15

4

1

1.43 5.71 21.43 71.43 %

تدريب املرأة عىل كيفية إدارة ت
املرشوعات والعمل الحر.
%
توفري مجاالت عمل للمرأة
ت
متكنها من املشاركة يف
%
التنمية االجتامعية.
قبل
من
تسهيل اإلجراءات
ت
الدولة للمرشوعات التي
%
تديرها املرأة.
زيادة الرواتب يف القطاعني ت
الحكومي والخاص.
%

دعم املرأة العاملة من خالل
9
املكافآت والحوافز.

موافقة بشدة

7

موافقة

6

محايدة

5

غري موافقة

4

غري موافقة بشدة

3

ت

34

25

7

2

2

ت

48

17

3

2

2.86 4.29 24.29 68.57
40

27

1

1.43 38.57 57.14
41

26

0

0 37.14 58.57
53

13

1

1.43 18.57 75.71
53

14

1

1.43 20 75.71 %

0
0
0
0

0

2

0

2.86

1

2

2.86 1.43
0

3

0

4.29

0

2

0

2.86

املتوسط الحسايب

2

4.29 4.29 27.14 64.29 %

0

االنحراف املعياري

1

توفري التمويل الكايف من
قبل الدولة للمشاريع الصغرية
التي تنشئها املرأة.
إرشاك املرأة يف كافة
الربامج االقتصادية التي
تعدها الدولة.
سن قوانني وترشيعات تسهل
من عمل املرأة يف املجال
االقتصادي.
توفري فرص عمل تتالءم مع
ظروف املرأة.

ت

45

19

3

3

0

0.78 4.51

الرتتيب

م

العبارة

7

11 0.96 4.24
0.9 4.37

10

0.66 4.63

3

0.71 4.59

6

0.79 4.47

8

0.83 4.47

8

0.89 4.61

5

0.78 4.66

1
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موافقة بشدة

موافقة

محايدة

غري موافقة

غري موافقة بشدة

0

2

0

2.86

املتوسط الحسايب

2.86

0

تقديم برامج تدريب وتأهيل
 10للمرأة العاملة يف كافة
0 27.14 70 %
القطاعات.
التأمينات
نظام
تطبيق
ت 0 18 50
 11االجتامعية يف املؤسسات
0 25.71 71.43 %
الخاصة.
املتوسط العام
ت

49

19

االنحراف املعياري

0

2

0

الرتتيب

م

العبارة

0.64 4.64

2

0.77 4.63

3

0.79 4.53

يتضح من الجدول رقم ( ،)7وجهات نظر أفراد عينة الدراسة من السعوديات
املوظفات ،بقسم الدراسات االجتامعية بجامعة امللك سعود ،حول درجة موافقتهن
عىل عبارات محور االحتياجات االقتصادية ،التي يَريَّن أنها تسهم يف متكني
املرأة السعودية يف التنمية االجتامعية واالقتصادية .وبلغ املتوسط الحسايب العام
لهذا املحور ( 4.53من  ،)5.0وهو متوسط يقع يف الفئة الخامسة من فئات املقياس
الخاميس؛ مام يعني أن أفراد العينة من السعوديات العامالت ،يوافقن عىل
محور االحتياجات االقتصادية ،التي يَ َريَّن أنها تسهم يف متكني املرأة السعودية
يف التنمية االجتامعية واالقتصادية ،بدرجة (موافقة بشدة) ،وذلك بشكل عام.
وعىل مستوى العبارات ،فقد تراوح املتوسط الحسايب لدرجة املوافقة ،من
وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ما بني ( )4.66 – 4.24درجة ،من أصل ()5
درجات ،وهي متوسطات تقابل درجة املوافقة (موافقة بشدة)؛ مام يدل عىل
موافقة أفراد عينة الدراسة من السعوديات العامالت ،عىل جميع عبارات محور
االحتياجات االقتصادية ،التي يَ َريَّن أنها تسهم يف متكني املرأة السعودية يف
التنمية االجتامعية واالقتصادية ،بدرجة (موافقة بشدة) ،وميكننا ترتيب عبارات
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هذا املحور تنازل ًيا حسب املتوسط الحسايب ،كام يأيت:
•جاءت العبارة (دعم املرأة العاملة من خالل املكافآت والحوافز) يف
املرتبة األوىل ،ومتوسط حسايب (.)4.66
•جاءت العبارة (تقديم برامج تدريب وتأهيل للمرأة العاملة يف كافة
القطاعات) يف املرتبة الثانية ،ومتوسط حسايب (.)4.64
•جاءت العبارتان (توفري فرص عمل تتالءم مع ظروف املرأة ،تطبيق نظام
التأمينات االجتامعية يف املؤسسات الخاصة) يف نفس املرتبة الثالثة،
ومتوسط حسايب ( )4.63لكل منهام.
•جاءت العبارة (زيادة الرواتب يف القطاعني الحكومي والخاص) يف
املرتبة الخامسة ،ومتوسط حسايب (.)4.61
•جاءت العبارة (تدريب املرأة عىل كيفية إدارة املرشوعات والعمل الحر)
يف املرتبة السادسة ،ومتوسط حسايب (.)4.59
•جاءت العبارة (توفري التمويل الكايف من قبل الدولة للمشاريع الصغرية
التي تنشئها املرأة) يف املرتبة السابعة ،ومتوسط حسايب (.)4.51
•جاءت العبارتان (توفري مجاالت عمل للمرأة ،متكنها من املشاركة يف
التنمية االجتامعية ،وتسهيل اإلجراءات من قبل الدولة للمرشوعات التي
تديرها املرأة) يف نفس املرتبة الثامنة ،ومتوسط حسايب ( )4.47لكل منهام.
•جاءت العبارة (سن قوانني وترشيعات تسهل من عمل املرأة يف املجال
االقتصادي) يف املرتبة العارشة ،ومتوسط حسايب (.)4.37
•جاءت العبارة (إرشاك املرأة يف كافة الربامج االقتصادية التي تعدها
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الدولة) يف املرتبة الحادية عرشة واألخرية ،ومبتوسط حسايب (.)4.24
وبالنظر إىل قيم االنحراف املعياري يف الجدول السابق ،نالحظ أن قيم
االنحراف املعياري لعبارات محور االحتياجات االقتصادية ،التي ترى املبحوثات
أنها تسهم يف متكني املرأة السعودية ،يف التنمية االجتامعية واالقتصادية؛
انحرصت ما بني ( ،)0.96 ،0.64وأقل انحراف معياري للعبارة (تقديم برامج
تدريب وتأهيل للمرأة العاملة يف كافة القطاعات)؛ مام يدل عىل أنها أكرث
العبارات ،التي تقاربت آراء أفراد العينة حولها ،وكانت أكرب قيمة لالنحراف
املعياري للعبارة (إرشاك املرأة يف كافة الربامج االقتصادية التي تعدها الدولة)؛
مام يدل عىل أنها أكرث عبارة ،اختلفت حولها أفراد العينة من السعوديات
العامالت.
جدول رقم :)8( :املعوقات التي تَ َريَّن أنها تعيق من متكني املرأة السعودية يف التنمية االجتامعية
واالقتصادية

موافقة بشدة

موافقة

محايدة

غري موافقة

368

غري موافقة بشدة

قلة املهارات االقتصادية
3
للمرأة.

ت

27

33

6

4

5.71 8.57 47.14 38.57 %
ت

29

28

40 41.43 %

6

0
0

7

0

10 8.57

0

املتوسط الحسايب

ضعف الوعي االقتصادي
2
للمرأة.

4.29 5.71 48.57 41.43 %

0

االنحراف املعياري

ضعف وعي املرأة بحقوقها
1
داخل املجتمع.

ت

29

34

4

3

0

الرتتيب

م

العبارة

0.76 4.27

3

0.82 4.19

7

12 0.95 4.13
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خوف املرأة من عدم القدرة
 11عىل التوفيق بني العمل
واألرسة.

موافقة بشدة

كرثة أعباء املرأة وتعدد
10
أدوارها االجتامعية.

موافقة

9

محايدة

8

غري موافقة

7

غري موافقة بشدة

6

%

5.71 12.9 41.43 40

ت

33

27

5

5

7.14 7.14 38.57 47.14 %
ت

34

28

40 48.57 %
ت

30

25

5

3

4.29 7.14
10

5

7.14 14.3 35.71 42.86 %

0
0
0
0
0
0

ت

28

%

0 11.43 5.71 42.86 40

ت

35

0

%

0 11.43 7.14 31.43 50

ت

0

31

30

22

30

4

5

3

8

0

8

6

0

%

8.57 4.29 42.86 44.29

0

ت

10

0

24

25

11

0 14.29 15.7 35.71 34.29 %

املتوسط الحسايب

5

تقييد حرية املرأة يف
مامرسة العمل التجاري
الحر داخل املجتمع.
قلة الدورات التدريبية
املقدمة للنساء العامالت
لرفع كفاءتهن.
حرمان النساء من مامرسة
العمل يف بعض املهن
وقصورها عىل الرجال.
وجود بعض العادات
واملوروثات التي تقلص من
مشاركة املرأة يف التنمية
االجتامعية واالقتصادية.
عدم وجود املواصالت يف
ظل عدم وجود سائق مع
الظروف الخاصة بعدم
قيادة املرأة.

ت

االنحراف املعياري

ضعف القدرات االقتصادية
4
لدى املرأة.

28

29

9

4

0

0.86 4.16

الرتتيب

م

العبارة

9

0.88 4.26

4

0.79 4.33

2

11 0.92 4.14

14 0.96 4.11

4.2

1

0.89 4.23

6

5

19 1.04 3.9
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موافقة بشدة

موافقة

محايدة

غري موافقة

غري موافقة بشدة

13

2

ت

22

27

6

2.86 18.57 8.57 38.57 31.43 %
ت

20

22

16

12

0

0 17.14 22.9 31.43 28.57 %

قلة فرص العمل يف القطاع ت
15
الحكومي.
0 18.57 12.9 25.71 42.86 %
 16عدم كفاية الرواتب.
 17ضعف املكافآت والحوافز.
ضعف فرص التمويل
18
للمشاريع الخاصة.
عدم تطبيق نظام التأمينات
 19االجتامعية يف بعض
املؤسسات الخاصة.
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ت

30

18

9

13

0

26

29

5

10

0

0 14.29 7.14 41.43 37.14 %
ت

28

%

0 14.29 4.29 41.43 40

ت

0

27

29
30

3
7

10
6

8.57 10 42.86 38.57 %
ت
%

31

28

4

0

0

7

0

10 5.71 40 44.29

0

املتوسط الحسايب

عدم قدرة املرأة عىل اتخاذ
 13قرار التحاقها ببعض
األعامل.
عدم شعور املرأة بأهمية
 14مكانتها ودورها يف تحقيق
التنمية.

4.29 11.4 51.43 32.86 %

0

االنحراف املعياري

عدم توافر فرص عمل يف
12
مكان إقامة املرأة.

ت

23

36

8

3

0

الرتتيب

م

العبارة

12 0.78 4.13
20 1.17 3.77
21 1.07 3.71
18 1.15 3.93
17 1.01 4.01
16 1.01 4.07
14 0.91 4.11
0.94 4.19
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موافقة بشدة

موافقة

محايدة

غري موافقة

غري موافقة بشدة

ت

35

%

1.43 7.14 41.43 50

املتوسط العام

29

5

1

0
0

املتوسط الحسايب

تعقد اإلجراءات اإلدارية
 21واألنظمة عند البحث عن
عمل.

7.14 11.4 40 41.43 %

0

االنحراف املعياري

ضعف برامج التدريب
20
والتأهيل املقدمة للمرأة.

ت

29

28

8

5

0

0.9 4.16
0.69 4.4

الرتتيب

م

العبارة

9
1

0.93 4.11

يتضح من الجدول رقم ( )8وجهات نظر أفراد عينة الدراسة من السعوديات
املوظفات بقسم الدراسات االجتامعية بجامعة امللك سعود حول درجة موافقتهن
عىل عبارات محور املعوقات التي ترينها أنها تعيق من متكني املرأة السعودية يف
التنمية االجتامعية واالقتصادية ,وبلغ املتوسط الحسايب العام لهذا املحور (4.11
من  )5.0وهو متوسط يقع يف الفئة الرابعة من فئات املقياس الخاميس مام
يعني أن أفراد العينة من السعوديات العامالت يوافقن عىل محور املعوقات التي
ترين أنها تعيق من متكني املرأة السعودية يف التنمية االجتامعية واالقتصادية
بدرجة (موافقة) وذلك بشكل عام.
وعىل مستوى العبارات فقد تراوح املتوسط الحسايب لدرجة املوافقة من
وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ما بني ( )3.71 – 4.40درجة من أصل ( )5درجات
وهي متوسطات تقابل درجتي املوافقة (موافقة بشد ،موافقة) ،وفيام ييل نتناول
عبارات محور املعوقات التي ترين أنها تعيق من متكني املرأة السعودية يف
التنمية االجتامعية واالقتصادية بالتفصيل:
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جاءت موافقة أفراد العينة من السعوديات العامالت عىل خمس عبارات من
عبارات محور املعوقات التي يرين أنها تعيق من متكني املرأة السعودية يف التنمية
االجتامعية واالقتصادية بدرجة (موافقة بشدة) حيث انحرصت متوسطاتهم
الحسابية بني ( )4.40 ،4.23وهي مرتبة تنازلياً حسب املتوسط الحسايب كام يأيت:
•جاءت العبارة (تعقد اإلجراءات اإلدارية واألنظمة عند البحث عن عمل)
يف املرتبة األوىل ومتوسط حسايب (.)4.40
•جاءت العبارة (قلة الدورات التدريبية املقدمة للنساء العامالت لرفع
كفاءتهن) يف املرتبة الثانية ومتوسط حسايب (.)4.33
•جاءت العبارة (ضعف وعي املرأة بحقوقها داخل املجتمع) يف املرتبة
الثالثة ،ومتوسط حسايب (.)4.27
•جاءت العبارة (تقييد حرية املرأة يف مامرسة العمل التجاري الحر داخل
املجتمع) يف املرتبة الرابعة ،ومتوسط حسايب (.)4.26
•جاءت العبارة (كرثة أعباء املرأة وتعدد أدوارها االجتامعية) يف املرتبة
الخامسة ،ومتوسط حسايب (.)4.23
بينام جاءت موافقة أفراد العينة من السعوديات املوظفات ،عىل خمس عبارات
من عبارات محور املعوقات ،التي يَ َريَّن أنها تعيق من متكني املرأة السعودية ،يف
التنمية االجتامعية واالقتصادية بدرجة (موافقة)؛ حيث انحرصت متوسطاتهن
الحسابية بني ( ،)4.40 ،4.23وهي ُم َرتَّبة تنازل ًيا حسب املتوسط الحسايب ،كام يأيت:
•جاءت العبارة (عدم وجود املواصالت يف ظل عدم وجود سائق ،مع
الظروف الخاصة بعدم قيادة املرأة) يف املرتبة السادسة ،ومتوسط
حسايب (.)4.20
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•جاءت العبارتان (ضعف الوعي االقتصادي للمرأة ،عدم تطبيق نظام
التأمينات االجتامعية يف بعض املؤسسات الخاصة) يف املرتبة السابعة،
ومتوسط حسايب ( )4.19لكل منهام.
•جاءت العبارتان (ضعف القدرات االقتصادية لدى املرأة ،ضعف برامج
التدريب والتأهيل املقدمة للمرأة) يف نفس املرتبة التاسعة ،ومتوسط
حسايب ( )4.16لكل منهام.
•جاءت العبارة (حرمان النساء من مامرسة العمل يف بعض املهن ،وقصورها
عىل الرجال) يف املرتبة الحادية عرشة ،مبتوسط حسايب (.)4.14
•جاءت العبارتان (قلة املهارات االقتصادية للمرأة ،عدم توفر فرص عمل
يف مكان إقامة املرأة) يف نفس املرتبة الثانية عرشة ،ومتوسط حسايب
( )4.13لكل منهام.
•جاءت العبارتان (وجود بعض العادات واملوروثات ،التي تقلص من مشاركة
املرأة يف التنمية االجتامعية واالقتصادية ،ضعف فرص التمويل للمشاريع
الخاصة) يف نفس املرتبة الرابعة عرشة ،ومتوسط حسايب ( )4.11لكل منهام.
•جاءت العبارة (ضعف املكافآت والحوافز) يف املرتبة السادسة عرشة،
مبتوسط حسايب (.)4.07
•جاءت العبارة (عدم كفاية الرواتب) يف املرتبة السابعة عرشة ،مبتوسط
حسايب (.)4.01
•جاءت العبارة (قلة فرص العمل يف القطاع الحكومي) يف املرتبة الثامنة
عرشة ،مبتوسط حسايب (.)3.93
•جاءت العبارة (خوف املرأة من عدم القدرة عىل التوفيق بني العمل
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واألرسة) يف املرتبة التاسعة عرشة ،مبتوسط حسايب (.)3.90
•جاءت العبارة (عدم قدرة املرأة عىل اتخاذ قرار التحاقها ببعض األعامل)
يف املرتبة العرشين ،مبتوسط حسايب (.)3.77
•جاءت العبارة (عدم شعور املرأة بأهمية مكانتها ،ودورها يف تحقيق
التنمية) يف املرتبة الحادية والعرشين واألخرية ،ومبتوسط حسايب (.)3.71
نالحظ أن قيم االنحراف املعياري يف الجدول السابق ،لعبارات محور املعوقات
التي ترى املبحوثات أنها تعيق من متكني املرأة السعودية ،يف التنمية االجتامعية
واالقتصادية ،انحرصت بني ( ،)1.17 ،0.69وأقل انحراف معياري للعبارة (ت َ َعقُّد
اإلجراءات اإلدارية واألنظمة ،عند البحث عن عمل)؛ مام يدل عىل أنها أكرث
العبارات التي تقاربت آراء أفراد العينة حولها ،وكانت أكرب قيمة لالنحراف
املعياري للعبارة (عدم قدرة املرأة عىل اتخاذ قرار التحاقها ببعض األعامل)؛ مام
يدل عىل أنها أكرث عبارة اختلفت حولها أفراد العينة ،من السعوديات العامالت.
مناقشة نتائج الدراسة:

توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج ،التي وضحت االحتياجات املهمة،
التي ميكن أن تسهم يف متكني املرأة السعودية ،وزيادة نسبة مشاركتها يف
التنمية ،ويف تحقيق رؤية اململكة ( ،)2030وكذلك املعوقات التي تواجهها يف
تحقيق ذلك ،وقد ناقشت الباحثة النتائج ،يف ظل اإلجابة عن السؤال الرئيس،
الذي بنيت عليه الدراسة ،واملتمثل يف( :ما االحتياجات االجتامعية واالقتصادية،
التي تسهم يف متكني املرأة السعودية ،يف التنمية االجتامعية واالقتصادية،
واملعوقات التي تواجهها؟) من خالل مناقشة نتائج األسئلة الفرعية التي تفرعت
منه ،مقارنة مبدى اتفاقها أو اختالفها مع نتائج الدراسات السابقة ،ومبادئ
وفرضيات النظرية ،التي وظفت يف الدراسة ،وهي كام ييل:
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السؤال األول :ما االحتياجات االجتماعية التي تسهم
في تمكين المرأة السعودية في التنمية االجتماعية
واالقتصادية؟

ريا من االحتياجات االجتامعية ،التي
اتضح من نتائج الدراسة ،أن هناك كث ً
ترى املبحوثات أنها مهمة يف متكني املرأة السعودية ،يف التنمية االجتامعية
واالقتصادية ،تتمثل يف :تفعيل دور املرأة يف صنع القرار واتخاذه داخل األرسة،
وزيادة وعي املجتمع بأهمية دور املرأة يف العمل خارج املنزل ،وزيادة وعي
املرأة بالدور املجتمعي الذي يجب عليها القيام به ،واالستفادة من طاقات املرأة
يف التنمية االجتامعية ،وتفعيل مشاركة وسائل اإلعالم يف توضيح دور املرأة يف
التنمية االجتامعية ،وتوفري حضانات لرعاية األطفال يف بيئة العمل ،ودعم املرأة
وزيادة ثقتها بنفسها ،وتغري نظرة املجتمع تجاه مشاركة املرأة يف بعض املهن،
وتوفري املواصالت ،وإقامة دورات تدريبية خاصة مبهارات القيادة لدى املرأة،
وتعديل األنظمة الخاصة بالحمل والوالدة .تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات
كل من( :الجربوع ،)2005 ،و(الفائز ،)2011 ،و(أحمد ،)2012 ،و(صالح،)2014 ،
و(العبد الكريم ،)2014 ،و(الطريف ،)2014 ،و(حسن ،)2015 ،و(كاظم،)2016 ،
يف أن الدراسات السابقة توصلت إىل أن هذه االحتياجات تعترب من املعوقات
األساسية التي تعيق من متكني املرأة السعودية.
السؤال الثاني :ما االحتياجات االقتصادية ،التي تسهم
في تمكين المرأة السعودية ،في التنمية االجتماعية
واالقتصادية؟

بَ َّي َنت نتائج الدراسة ،أن املبحوثات يَ َريَّن ،أن االحتياجات االقتصادية التي
تسهم يف متكني املرأة السعودية ،يف التنمية االجتامعية واالقتصادية ،تتمثل
يف :دعم املرأة من خالل املكافآت والحوافز ،وتقديم برامج تدريب وتأهيل
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للمرأة العاملة يف كافة القطاعات ،وتوفري فرص عمل تتالءم مع ظروف املرأة،
وتطبيق نظام التأمينات االجتامعية يف املؤسسات الخاصة ،وزيادة الرواتب
يف القطاعني الحكومي والخاص ،وتدريب املرأة عىل كيفية إدارة املرشوعات
والعمل الحر ،وتوفري التمويل الكايف من قبل الدولة للمشاريع الصغرية ،التي
تنشئها املرأة ،وتوفري مجاالت عمل للمرأة متكنها من املشاركة يف التنمية،
وتسهيل اإلجراءات من قبل الدولة للمرشوعات التي تديرها املرأة ،وسن قوانني
وترشيعات تسهل من عمل املرأة يف املجال االقتصادي ،وإرشاك املرأة يف كافة
الربامج االقتصادية التي تعدها الدولة .تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات كل
من( :الجربوع ،)2005 ،و(صالح ،)2014 ،و(الطريف ،)2014 ،و(حسن،)2015 ،
و(كاظم )2016 ،يف أهمية الحاجات االقتصادية يف متكني املرأة السعودية.
السؤال :الثالث :ما المعوقات التي تحد من تمكين المرأة
السعودية في التنمية االجتماعية واالقتصادية؟

كشفت نتائج الدراسة ،أن املبحوثات أَكَّ َدن عىل املعوقات ،التي تعيق من
متكني املرأة السعودية يف التنمية ،والتي تتمثل يف :تعقد اإلجراءات اإلدارية
واألنظمة ،عند البحث عن عمل ،وقلة الدورات التدريبية املقدمة للنساء العامالت
لرفع كفاءتهن ،وضعف وعي املرأة بحقوقها داخل املجتمع ،وتقييد حرية املرأة
يف مامرسة العمل التجاري الحر داخل املجتمع ،وكرثة أعباء املرأة وتعدد أدوارها
االجتامعية ،وضعف الوعي االقتصادي للمرأة ،وعدم تطبيق نظام التأمينات
االجتامعية يف بعض املؤسسات الخاصة ،وضعف القدرات االقتصادية لدى املرأة،
وضعف برامج التدريب والتأهيل املقدمة للمرأة ،وحرمان النساء من مامرسة
العمل يف بعض املهن ،وقصورها عىل الرجال ،وقلة املهارات االقتصادية للمرأة،
وعدم توافر فرص عمل يف مكان إقامة املرأة ،وجود بعض املوروثات التي تقلص
من مشاركة املرأة يف التنمية االجتامعية واالقتصادية ،وضعف فرص التمويل
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للمشاريع الخاصة ،وضعف املكافآت والحوافز ،وعدم كفاية الرواتب ،وقلة فرص
العمل يف القطاع الحكومي ،وخوف املرأة من عدم القدرة عىل التوفيق بني العمل
واألرسة ،وعدم قدرة املرأة عىل اتخاذ قرار التحاقها ببعض األعامل ،وعدم شعور
املرأة بأهمية مكانتها ودورها يف تحقيق التنمية .تتفق معظم هذه النتائج مع
نتائج دراسات كل من( :أحمد ،)2012 ،و(صالح ،)2014 ،و(العبد الكريم،)2014 ،
و(الطريف ،)2014 ،و(حسن ،)2015 ،و(كاظم ،)2016 ،يف أن هذه املعوقات تحد
من متكني املرأة السعودية ،يف كافة املجاالت االجتامعية واالقتصادية ،وتتفق
كذلك مع فرضيات ومبادئ النظرية البنائية الوظيفية ،التي ترى أن لكل جزء
من أجزاء البناء االجتامعي وظيفة مهمة يؤديها؛ ليك يحدث التوازن واالستقرار
داخل البناء االجتامعي ،وبالتايل هذه املعوقات تدل عىل حدوث خلل وظيفي،
يف بعض األنساق االجتامعية واالقتصادية املكونة للبناء االجتامعي ،رمبا قد
تؤثر عىل متكني املرأة السعودية يف التنمية االقتصادية واالجتامعية؛ مام يؤدي
ذلك إىل حدوث خلل يف البناء االجتامعي الكيل للمجتمع.
أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:

توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج ،التي كشفت عن االحتياجات
االجتامعية واالقتصادية ،التي تسهم يف متكني املرأة السعودية يف التنمية،
واملعوقات التي تواجهها ،وميكن استعراض أهمها فيام ييل:
أ -االحتياجات االجتماعية:

1 .1تفعيل دور املرأة يف صنع القرار واتخاذه داخل األرسة.
2 .2زيادة وعي املجتمع بأهمية دور املرأة يف العمل خارج املنزل.
3 .3تفعيل مشاركة وسائل اإلعالم ،يف توضيح دور املرأة يف التنمية االجتامعية.
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4 .4توفري حضانات لرعاية األطفال يف بيئة العمل.
5 .5تغري نظرة املجتمع تجاه مشاركة املرأة يف بعض املهن.
6 .6إقامة دورات تدريبية خاصة مبهارات القيادة لدى املرأة.
7 .7تعديل األنظمة الخاصة بالحمل والوالدة.
ب -االحتياجات االقتصادية:

1 .1تقديم برامج تدريب وتأهيل للمرأة العاملة يف كافة القطاعات.
2 .2تطبيق نظام التأمينات االجتامعية يف املؤسسات الخاصة.
3 .3زيادة الرواتب يف القطاعني الحكومي والخاص.
4 .4تدريب املرأة عىل كيفية إدارة املرشوعات والعمل الحر.
5 .5توفري التمويل الكايف من قبل الدولة للمشاريع الصغرية التي تنشئها املرأة.
6 .6تسهيل اإلجراءات من قبل الدولة للمرشوعات التي تديرها املرأة.
7 .7سن قوانني وترشيعات تسهل من عمل املرأة يف املجال االقتصادي.
8 .8إرشاك املرأة يف كافة الربامج االقتصادية التي تعدها الدولة.

المعوقات:

1 .1ت َ َعقُّد اإلجراءات اإلدارية واألنظمة عند البحث عن عمل.
2 .2قلة الدورات التدريبية املقدمة للنساء العامالت؛ لرفع كفاءتهن.
3 .3ضعف وعي املرأة بحقوقها داخل املجتمع.
4 .4تقييد حرية املرأة يف مامرسة العمل التجاري الحر داخل املجتمع.
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5 .5ضعف الوعي االقتصادي للمرأة.
6 .6عدم تطبيق نظام التأمينات االجتامعية يف بعض املؤسسات الخاصة.
7 .7حرمان النساء من مامرسة العمل يف بعض املهن وقصورها عىل الرجال.
8 .8وجود بعض املوروثات التي تقلص من مشاركة املرأة يف التنمية االجتامعية
واالقتصادية.
9 .9عدم شعور املرأة بأهمية مكانتها ودورها يف تحقيق التنمية.

توصيات الدراسة:

بنا ًء عىل نتائج الدراسة ،تويص الباحثة مبا ييل:
1 .1أن تعزز وسائل اإلعالم املختلفة من مفاهيم متكني املرأة السعودية،
ودورها التنموي.
2 .2أن تسعى وزارة العمل وكافة قطاعات املجتمع ،يف إزالة املعوقات التي
تعيق من مشاركة املرأة السعودية ،ومتكينها يف كافة املجاالت التنموية.
3 .3عىل وزارة العمل أن توفر فرص عمل مناسبة؛ تعزز من متكني املرأة
السعودية ،ومشاركتها يف التنمية االجتامعية واالقتصادية.
4 .4عىل الدولة والجهات املسؤولة ،تعديل بعض النظم والقوانني التي تسهم
يف متكني املرأة السعودية.
5 .5عىل الدولة ومؤسسات املجتمع ،توفري حضانات لرعاية األطفال يف بيئة
العمل.
6 .6التوعية من خالل وسائل اإلعالم املختلفة ،واملؤسسات التعليمية والدينية،
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وغريها ،يف تغيري نظرة املجتمع تجاه عمل املرأة.
7 .7عىل املؤسسات والقطاعات الحكومية ،االهتامم بالدورات التدريبية
للنساء السعوديات العامالت ،والتي تسهم يف رفع قدراتهن ومهاراتهن
يف العمل ،وتعزز من ثقتهن بأنفسهن.
المراجع:

1 .1أبو جادو ،صالح محمد عىل ( ،)2000علم النفس الرتبوي ،ط ،2دار
املسرية للنرش والتوزيع والطباعة ،عامن :األردن.
2 .2أحمد ،مالك عبد املحسن (2012م) ،متكني املرأة العراقية يف مجاالت
التنمية ،مجلة االقتصادي الخليجي ،مركز دراسات الخليج ،ع ،23جامعة
البرصة ،العراق.
3 .3البلوي ،خديجة عبد الله الفضيل ،وسليامن ،هالة عبد املنعم أحمد (2015م)،
متطلبات متكني القيادات اإلدارية النسائية بجامعة تبوك من وجهة نظرهن،
رسالة ماجستري ،كلية الرتبية ،جامعة تبوك ،اململكة العربية السعودية.
4 .4الجربوع ،أيوب ( ،)2005املساهمة االقتصادية للمرأة السعودية ،منتدى
الرياض االقتصادي ،الغرفة التجارية الصناعية ،الرياض :اململكة العربية
السعودية.
5 .5الحسن ،إحسان محمد (2010م) ،النظريات االجتامعية املتقدمة ،دار
وائل للنرش ،عامن :األردن.
6 .6الخطيب ،سلوى (2007م) ،نظرة يف علم االجتامع األرسي ،مكتبة الشقري،
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الرياض :اململكة العربية السعودية.
7 .7الخميش ،سارة صالح (2014م) ،املعوقات التي تواجه املرأة السعودية
يف تويل املناصب القيادية ،مجلة الخدمة االجتامعية (الجمعية املرصية
لألخصائيني االجتامعيني) ،ع ،52مرص.
8 .8الطريف ،غادة بنت عبد الرحمن (2014م) ،معوقات متكني املرأة
السعودية يف سوق العمل ،مستقبل الرتبية العربية ،مج ،21ع ،88مرص.
9 .9الطويل ،رواء زيك يونس (2010م) ،التنمية االجتامعية يف العراق ،مركز
الدراسات اإلقليمية بجامعة املوصل ،مجلة دراسات إقليمية ،مج ،6ع،20
العراق.
1010العبد الكريم ،خلود (2014م) ،معوقات متكني املرأة السعودية ثقافياً
واجتامعياً وقانونياً ،مجلة دراسات يف الخدمة االجتامعية والعلوم
اإلنسانية ،ع ،36ج ،1مرص.
1111العساف ،صالح حمد (2012م) ،املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية،
الطبعة الثانية ،دار الزهراء ،الرياض :اململكة العربية السعودية.
1212الفايز ،ميسون (2011م) ،املوارد البرشية النسائية نحو إطار اسرتاتيجي
لرؤية مستقبلية للتمكني ،مجلة دراسات يف الخدمة االجتامعية والعلوم
اإلنسانية ،ع ،31مج ،2مرص.
1313زايد ،أمرية عبد السالم (2015م) ،االتجاهات الحديثة يف متكني املرأة
لتنمية املجتمع ،دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس ،ع ،67اململكة
العربية السعودية.
1414بلول ،صابر (2009م) ،التمكني السيايس للمرأة العربية بني القرارات
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والتوجيهات الدولية والواقع ،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية
والقانونية ،ع ،2مج ،25سوريا.
1515حافظ ،فاطمة (2010م) ،متكني املرأة الخليجية :جدل الداخل والخارج،
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ،ع ،128سلسلة دراسات
اسرتاتيجية.
1616حسن ،حسن مصطفى (2015م) ،استرشاق مستقبل التمكني االجتامعي
واالقتصادي للمرأة السعودية ،مجلة الخدمة االجتامعية (الجمعية املرصية
لألخصائيني االجتامعيني) ،ع ،54مرص.
1717حلمي ،إجالل (2003م) ،العوملة وقضايا املرأة والعمل ،الندوة العلمية
ملركز الدراسات والبحوث والخدمات املتكاملة ،مركز البحوث والدراسات
االجتامعية ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة ،القاهرة :مرص.
1818رشايحة ،وديع (1983م) ،مفهوم التنمية االقتصادية يف الوطن العريب
«دراسة نقدية وتصورات مستقبلية» ،ندوة تطبيق املؤرشات االجتامعية
واالقتصادية عىل التخطيط للتنمية يف الوطن العريب ،تونس.
1919صالح ،آمال عبد الرحيم (2014م) ،املرأة السعودية واملشاركة يف صنع
واتخاذ القرار «اتجاه الطالبة الجامعية السعودية نحو متكني املرأة
يف املشاركة يف صنع واتخاذ القرار» ،شئون اجتامعية ،مج ،31ع،123
اإلمارات.
2020صيام ،شحاتة (2009م) ،النظرية االجتامعية من املرحلة الكالسيكية إىل
ما بع الحداثة ،مرص العربية للنرش والتوزيع ،القاهرة :مرص.
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2121عبد السالم ،سهام (2005م) ،املنظامت األهلية الصغرية العاملة يف مجال
املرأة ،دار العني للنرش ،القاهرة :مرص.
2222كاظم ،ثائر رحيم (2016م) ،معوقات متكني املرأة يف املجتمع العراقي،
مجلة جامعة بابل للعلوم اإلنسانية ،مج ،24ع ،2العراق.
2323مجمع اللغة العربية ،املعجم الوسيط (1983م) ،ط ،3دار املعارف ،القاهرة:
مرص.
2424مسعد ،محي محمد (2010م) ،حق التمكني للمرأة يف مرص ،املؤمتر
العلمي الدويل لكلية الحقوق ،جامعة اإلسكندرية (حقوق املرأة يف مرص
والدول العربية) ،بحوث املؤمترات ،مرص.
2525موىس ،ميسون ضيف الله (2006م) ،أثر برامج التدريب يف مراكز
الصندوق األردين الهاشمي للتنمية البرشية عىل متكني املرأة األردنية،
رسالة ماجستري غري منشورة ،الجامعة األردنية ،األردن.
المراجع األجنبية:
Batliwala, Sarilia (1994); The Meaning of Empowerment; New
Concepts from Action, In Sen; Germanaine; and Chen.

1-

W. DavedLaresson (1995); Community development, in Encyclopedia of social work, New York.
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فهارس السجل العلمي
فهرس الجزء األول

م
1

الـــبــــيــــــــــــــان
كلمة االفتتاحية

الباحث

الصفحة

-

3

محور المرأة واإلعالم
 1صور املرأة السعودية يف الصحافة اإللكرتونية الفرنسية

د/سامية بوبكر غزواين

7

 2قراءات يف الصورة اإلعالمية للمرأة السعودية عاملياً ومحلياً

أ.د أمل محمد األنور
د /حامدة حمد األدهم

63

أ.نوف بنت كتاب العتيبي

95

املعالجة الصحيفة لقضايا املرأة التنموية يف مقاالت الرأي
3
بالصحف السعودية.
اتجاهات طالبات جامعة جازان نحو دور موقع توتري يف طرح د/ليىل عبده شبييل
4
د/دعاء عادل محمود
قضايا املرأة السعودية.

129

محور دور القيادة العليا في دعم مشاركة المرأة في التنمية
متكني املرأة لشغل الوظائف القيادية بالجامعات السعودية يف
1
ضوء رؤية  2030تطور مقرتح

د/هالة فوزي عيد

175

دور املرأة يف السياسية التعليمية والتخطيط اللغوي يف
2
الجامعات السعودية «جامعة األمرية نورة منوذجاً»

عائشة عبدالله الجراح

219

دور العالقات العامة يف تدعيم املشاركة االجتامعية للمرأة
3
السعودية يف املنظامت التطوعية .

د/حليمة حبيب آدم

258

محور مشاركة المرأة في االقتصاد وسوق العمل
املعوقات التي تواجه املرأة السعودية يف تحقيق دورها التنموي
د /غيداء صالح الزهراين
 1وسبل تجاوزها «دراسة ميدانية عىل محافظة رشورة ،جنوب
د/طالب أحمد الهاممي
اململكة العربية السعودية»
احتياجات متكني املرأة السعودية يف التنمية االجتامعية
د/أحالم العطا عمر
2
واالقتصادية واملعوقات التي تواجهها

289
333

387
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م

فهرس الجزء الثاني

الـــبــــيــــــــــــــان

الباحث

الصفحة

محور المرأة في اللغة واألدب والتاريخ
 1مشاركة املرأة يف عنيزة يف الحياة االجتامعية (من خالل د/مريم بنت خلف بن شديد
العتيبي
الوثائق املحلية 1300 - 1200هـ1882-1785/م)
 2أثر املرأة السعودية يف تغري اللهجات املحلية.

401

د/نجالء مانع الغامدي

421

املرأة السعودية وقيادة
السيارة :نحو تحليل نقدي ولغوي د/رانية مفرح آل مفرح
 3لنصوص الكاتبات السعوديات

445

د/صغري غريب العنزي

471

 4من متثيالت املرأة يف املوروث األديب العريب القديم

مرويات املرأة
يف كتب الرتاث األديب كتاب «زهر اآلداب ومتر د/هيلة عبدالرحمن املنيع
 5األلباب» أمنوذجاً

519

مناذج من إسهام املرأة يف األوقاف وأثره عىل تنمية املجتمع يف
 6أقليم األحساء من بداية القرن الثالث عرش إىل منتصف القرن أ /نادية محمد العنزي
الرابع عرش الهجريني.

555

 7شعر املرأة السعودية من االتباع إىل االبتداع.

د/منى صالح الرشادة

595

 8ثناية الفرح والحزن يف قصائد التخرج دراسة سنيامئية.

د/مريم سعيد آل جابر
د/منال صالح املحيميد

627

 9من جامليات القصة القصرية السعودية «النسخة األنثوية».

د/مصطفى الضبع

655

محور أثر التعليم والتدريب على إسهام المرأة في التنمية

388

دور البحث العلمي يف تنمية
ثقافة املرأة يف املجتمع السعودي د/مربوك بهي الدين الدعدر
: 1موسوعة حقوق املرأة «منوذجاً»

699

د/مها عبدالله الضبيحي
 2أثر التعليم والتدريب يف متكني املرأة السعودية أقتصادياً أ /جميلة يحيى العمري
أ/إميان رافع العمري
«دراسة جغرافية تطبيقية عىل مشاريع األرس املنتجة».
أ /ذكرى عبدالجليل

739
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م

فهرس الجزء الثالث

الـــبــــيــــــــــــــان

الباحث

الصفحة

محور المبادرات المجتمعية النسائية لمجتمع حيوي
 1مساهمة الفتاة السعودية دورها يف املسؤولية املجتمعية «دراسة د/حنان عبدالغفار عطيه
د/أمل صالح الدين محمد
وصفية».

797

ريادة األعامل النسائية الخصائص واألدوار
املجتمعية أ.د /عائشة التائب
 2والتحديات مثال»رائدة األعامل يف اململكة العربية السعودية.

831

املسئولية االجتامعية للمراكز االجتامعية يف تنمية املرأة د/أسامء حسن عمران
 3السعودية «دراسة ميدانية عىل مركز الروضة مبدنية الدمام» .د/فاطمة عيل أبو الحديد

871

 4اإلنتاج الفكري للباحثات السعوديات يف الخدمة االجتامعية أ/خليل عبداملقصود عبدالحميد
د/هند عقيل امليزر
ومساهمته بتناول قضايا املرأة.

923

محور المرأة الفن
 1فاعلية
الجوف.برنامج إلثراء الثقافية الفنية للمرأة السعودية مبنطقة د/سناء دخل الله العرجان
 2إسهامات صفية بن زقر يف خدمة الثقافة والفن السعودي.

د/نادية عبدالوهاب خوندنه

منوذج مقرتح إلنشاء متحف افرتايض للفنانات السعوديات يف أ.د /اعتدال املقرن
أ /حنان الغامس
 3الفنون البرصية املعارصة .
أ /أفراح بابكر

961
995
1025

محور المرأة والثقافة اإلسالمية

 1دور املرأة السعودية يف
تأصيلية».تنمية الثقافة اإلسالمية لدى املجتمع د/نايف بن جعان جريدان
«دراسة وصفية
 2تحرير املرأة «دراسة تأصيلية برؤية إسالمية».

د/ليىل عيل الشهري

1061
1085

 3تقسيم أدوار األنوثة والذكورة بني اإلسالم والثقافة املجتمعية .د/مضاوي بنت سليامن البسام

1141

 4دور املرأة السعودية يف خدمة العقيدة والحفاظ عىل الهوية د/أسامء سليامن السويلم
أ/نجالء مطر املطريي
الوطنية.

1167

املرأة
والشورى يف اإلسالم املرأة السعودية يف مجلس الشورى د/عيل بن صالح العمري
 5أمنوذجاً.

1209
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م

الـــبــــيــــــــــــــان

الصفحة

الباحث

التكافل
اإلسالمي يف حياة األمهات املؤمنني «العلمي د/مها بنت مفرح آل محمود
 6واالقتصادي».

1247

محور المؤسسات الخيرية النسوية ودورها االجتماعي
 1إسهامات املرأة يف العمل الخريي :دراسة توثيقية.

د/هدى
العبدالعايل

 2مشاركة املرأة السعودية يف التنمية مامرسة للمواطنة الفاعلة .أ.د /منال عبدالستار إسامعيل

1341

ُ
دور املرشوعات
جمعية األرس املنتجة بجازان يف تحقيق متكني أ/ميسون محمد شتيفي
 3االقتصادي للمرأة.

1379

ملخصات البحوث باللغة اإلنجليزية

390

بنت

عبدالله

1281

1425
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انتهى الجزء األول
ويليه الجزء الثاين
بإذن الله

392

مركز األبحاث الواعدة
في البحوث االجتماعية ودراسات المرأة

