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  :تمهيد. 1
  

المرأة المصرية صاحبة تاريخ طويل ممتد عبر سبعة آالف عام، آانت فيها شـريكة لرجـل                
وأصـبح لهـا مكانـة متميـزة مثلمـا شـهدت الحـضارة              في آل اإلنجازات الحضارية القديمة      

  .المصرية القديمة
وعندما اعتنق المصريون المسيحية، ثم اإلسالم رسخت في وجـدانهم القـيم الـسامية              
التي دعت إليها األديان الـسماوية، والتـي أعلـت قـيم العـدل والمـساواة واحتـرام آيـان                    

حضارة اإلسالمية تمتعت المرأة بمكانة     اإلنسان رجال آان أو امرأة، وطوال عصور ازدهار ال        
محترمة في المجتمع، ولم تهتز تلك المكانة إال في عصور الضعف واإلنهيـار، وفتـرات ومـا     
جاءت به من أفكار تحط من مكانة المرأة وتحض على اإلقالل من شـأنها فـي المجتمـع،                  

األمـر  هـو   وة جديـدة فـي مـسيرة المـرأة المـصرية،            ومع مطلع العصر الحديث بدأت مرحل     
الذي جعل الباحثين الجادين يستشعرون أن تاريخ المرأة العربية مازال بحاجة الى مزيـد              
من األضواء التي تكشف عن عمقه التاريخي، الذي يرجع الى أقدم العصور، آما تكشف              

 التي تـصل الماضـي بالماضـي البعيـد، فـي الوقـت الـذي تـصل آلهـا                    عن تواصل حلقاته  
الــذي تتفاعــل عالقاتــه فــي مــدى الــوعي التــاريخي متــصل   بالحاضــر الــذي نعيــشه، و 

  .الحلقات
ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة التـي نحـن بـصددها باعتبارهـا جهـدًا علميـًا توثيقيـًا                
يكشف وضعية المرأة فـي إطـار عالقتهـا بـالمكون االتـصالي، سـواء فـي مجـال وسـائل                     

  .سوف نتطرق إليهااإلعالم، أو الدراسات اإلعالمية أو غيرها من مكونات 
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  :نتائج المسح الميداني. 2
 المتمثل بالسعي إلنشاء قاعدة بيانات خاصة بـالمرأة  بناء على هدف الدراسة الرئيسي 

في مجال االتصال وآذلك بهـدف التعـرف علـى مـا تـم فـي هـذا المجـال لتـسترشد بـه                
اعد علـى  سيُـ منظمة المرأة العربية في وضع خططها المستقبلية في هذا المجال وبما          

باالتـصال ذوي المهـام المختلفـة       ن  يمللقـائ المسحي  ؛ يأتي هذا البحث     رفع آفاءة األداء  
وفي مختلف وسائل اإلعالم واالتصال بجمهورية مصر العربية بغية الوقوف على ما ُيقـدم              

لتعـرف علـى    لللمرأة وأهداف هذه األنشطة االتصالية وللوقوف علـى مـا تحقـق وآـذلك               
  . الصعوبات إن وجدت

ة بناء على المقترح المقدم من منظمة المرأة        يوسنقسم هذا التقرير ألربعة محاور رئيس     
  :العربية؛ وهذه المحاور هي

  :مقدمة توصيفية عامة لنتائج المسح •
  : يتمثالن فيشقينتحليل نتائج البحث؛ والتي سنقسمها إلى  •

  :ية مناقشة وتحليل نتائج األسئلة المغلقة بناء على المعالجة اإلحصائ-
 مناقشة وتحليل نتائج األسئلة المفتوحـة بنـاء علـى التحليـل الكيفـي وفقـًا                 -

  :لمحددات هذه التساؤالت
  :تحديد الصعوبات •
  : المقترحات •

 مفـردة تـضمنت     )©()62(بلـغ   عـدد المبحـوثين     وُنشير في البدء إلـى أن         
القــائمين باالتــصال العــاملين فــي المؤســسات اإلعالميــة المختلفــة والــذين   

 رؤساء   البحث د إعالمية توجه للمرأة، آما تضمن     ون أو ُيشرفون على موا    ُيقدم
وأعضاء الجمعيات األهليـة وأعـضاء فـي النقابـات واالتحـادات والـروابط التـي                

  .الجوانبُتعنى بقضايا المرأة من مختلف 
  :تحليل نتائج البحث؛ والتي سنقسمها إلى شقين يتمثالن في 2.1

  :ألسئلة المغلقة بناء على المعالجة اإلحصائيةمناقشة وتحليل نتائج ا 2.1.1
مناقشة وتحليل نتـائج األسـئلة المفتوحـة بنـاء علـى التحليـل الكيفـي                 2.1.2

  :وفقًا لمحددات هذه التساؤالت
فيما يتعلق بمناقشة وتحليل نتـائج األسـئلة المغلقـة بنـاء علـى المعالجـة               •

اتهـا الكميـة محـاولين       فإننا نعرض الجداول تباعًا ُمناقشين معطي      ،اإلحصائية
  .استنتاج أهم أبعادها ودالالتها

  
o نوعية النشاط االتصالي: 

 تبعًا لنوعية النشاط االتصاليالمبحوثين توزيع : )2.1(الجدول رقم 
  %  ك  اط االتصالياسم النش

 %72.6  45  .مختلفةالعالمية اإلمواد البرامج وأنشطة وسائل اإلعالم من خالل ال -1
جهـات  وال؛  وزاراتالوابط و والجمعيات والر نقابات  الات و تحاداالأنشطة   -2
  .رشاديةاإلتوجيهية وال

17  27.4% 

 %100  62  المجموع
  

تشير نتائج الجدول الفائت إلى مؤشرات عدة؛ غير أن أبرزها يتلخص في مجيء البرامج              
لية والمواد الصحفية واإلذاعية والتليفزيونية في الترتيب األول من حيث األنـشطة االتـصا            

 إذ دلت النتائج على استحواذ هـذه الفئـة علـى مـا               المختلفة، التي ُتعنى بقضايا المرأة   
مـي لقـضايا تهـم المـرأة؛ فيمـا جـاءت            من حيث التطرق والتناول اإلعال    %) 72.6(نسبته  

 بالترتيـب   التوجيهيـة واإلرشـادية األخـرى     أنشطة الجمعيات والنقابات والوزارات والجهات      
  %).27.4(بلغت نسبة هذه الفئة ث البحث حيالثاني في 

                                                 
 .نظراً لعدم اكتمال بياناتها) استمارات( علماً أنه تم استبعاد عدة حاالت – ) ©(
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o الجهة المنفذة للنشاط:  
 تبعًا للجهة المنفذة للنشاط االتصاليالمبحوثين توزيع : )2.2(الجدول رقم 

  %  ك  الجهة الُمنفذة للنشاط االتصالي

  %37.1  23  . اإلذاعة المرئية-1
  %21  13  . اإلذاعة المسموعة-2
  %19.4  12  ات األخرى الجمعيات األهلية واالتحادات والنقاب-3
  %14.5  9  . الصحف والمجالت-4
؛ ولجنـة الثقافـة واإلعـالم        لجنة اإلعالم بالمجلس القومي للمرأة     -5

  والسياحة بمجلس الشورى
4  6.4%  

  %1.6  1  . الصحةوزارة -6

 %100  62  المجموع
  

ضايا الجهات المنفذة لألنشطة االتـصالية التـي ُتعنـى بقـ          بتمدنا معطيات الجدول الفائت     
 مجيء المواد والبرامج التليفزيونية فـي الترتيـب األول   إذ ُيالحظالدراسة هذه المرأة في   

،فيمـا جـاءت البـرامج اإلذاعيـة المـسموعة بالترتيـب الثـاني              %)37.1(وبنسبة مقـدارها    
، فيما جاءت أنشطة الجمعيـات واالتحـادات والنقابـات بالترتيـب            %)21(وبنسبة مقدارها   
  %).19.4(ارها الثالث بنسبة مقد

إذ لـوحظ مـن البيانــات أن معظـم قنواتنــا التليفزيونيـة ُتقــدم بـرامج ُتعنــى بقـضايا المــرأة       
المرأة وُتحـاول أن ترفـع مـن        بـ  ىعنـ ُتوتتطرق بمواضيعها المختلفة إلى المشكالت التي       

مستوى وعيها وإن آانت هذه البرامج والمواد متذبذبة من حيث المـستوى وأداء القـائم               
ل سواء أآان معـدًا أم ُمقـدمًا؛ وآـذا األمـر بالنـسبة للبـرامج المـسموعة والمـواد                    باالتصا

الــصحفية فهنــاك الكثيــر مــن البــرامج والمــواد اإلعالميــة غيــر أن عمــق التحليــل ودقتــه   
ــدها للمفــاتيح األساســية للوقــوف علــى الحلــول النافعــة فيمــا يتعلــق بالقــضايا     وتحدي

ــزال ُتعــ  ــات   ني اوالمواضــيع المطروحــة ال ت مــن القــصور وعــدم اإلدراك الحقيقــي لمعطي
 في الحقيقة له ما     المختلفة الموجودة على أرض الواقع؛ وهذ      الواقع والمؤثرات ا   وإفرازات
  .يبرره

  
o تاريخ بداية النشاط:  

 تبعًا لتاريخ بداية لنشاط االتصاليالمبحوثين توزيع : )2.3(الجدول رقم 
  لنسبة المئويةا  التكرارات تاريخ بداية النشاط االتصالي

  %1.6  1  .م1923 -1
  %1.6  1  .م1950 -2
  %3.2  2  م1955 -3
  %1.6  1  .م1975 -4
  %1.6  1  .م1980 -5
  %1.6  1  .م1983 -6
  %1.6  1  .م1987 -7
  %1.6  1  .م1990 -8
  %1.6  1  .م1994 -9

  %6.5  4  .م1995 -10
  %1.6  1  .م1996 -11
  %4.9  3  .م1997 -12
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  %3.2  2  .م1999 -13
  %21  13  .م2000 -14
  %8.1  5  .م2001 -15
  %9.7  6  .م2002 -16
  %11.3  7  .م2003 -17
  %16.1  10  .م2004 -18
  %1.6  1  .م2005 -19

  %100  62  المجموع

  
ويلحظ من خالل الجدول السابق أن آثافة األنشطة االتصالية التي ُتعنى بالمرأة تزايدت              

الـذي بلـغ حـوالي عـام      الحـسابي  المتوسـط مقـدار   م، وما يؤآد ذلك هـو 1995منذ عام  
ولعّل ذلك له ما يبرره من حيـث المتغيـرات الدوليـة وطبيعـة الظـروف والوقـائع          ؛  )م1995(

  .التي باتت تسود على مستوى العالم
  

o دورية النشاط االتصالي:  
  تبعًا لدورية النشاط االتصاليالمبحوثين توزيع : )2.4(الجدول رقم 

  

  النسبة المئوية  اراتالتكر  دورية النشاط االتصالي 

  %1.6  1  . نصف سنوي-1

  %3.2  2  .ربعي -2

  %9.7  6  . شهري-3

  %45.2  28  . أسبوعي-4

  %1.6  1  . مرتان في األسبوع-5

  %38.7  24  .يومي -3

  %100  62  المجموع

  
 ُتعنـى بقـضايا المـرأة       األنشطة االتصالية التي  ُتشير نتائج الجدول الفائت على استحواذ       

فيما أتت األنـشطة التـي تـتم         ،%)45.2( بالترتيب األول وبنسبة مقدارها      تتم أسبوعياً و
، فيما جاءت األنشطة التي تتم شـهريًا        %)38.7(يوميًا بالترتيب الثاني وبنسبة مقدارها      

  %).9.7(بالترتيب الثالث وبنسبة مقدارها 
ثين المبحــووُتعــزى نتــائج هــذا الجــدول إلــى طبيعــة األنــشطة االتــصالية الممثلــة فــي   

وخصوصًا البرامج والمواد اإلعالمية المختلفة التي توجه للمـرأة فـي           ) القائمين باالتصال (
مختلف مواقع ومجاالت العمل؛ وهذه المواد والبرامج إما آانـت ُتقـدم أسـبوعيًا أو يوميـًا،                 

  .بالطبع إلى جانب األنشطة االتصالية األخرى آاللجان والجمعيات األهلية المختلفة
  
  
  
  
  



 6

o خ نهاية النشاطتاري: 
تبعًا لمدى استمرارية النشاط المبحوثين توزيع : )2.5(الجدول رقم 
  االتصالي

  

  النسبة المئوية  التكرارات  النشاط االتصالي تاريخ نهاية 

  %9.7  6  . النشاط االتصالي  توقف-1

النـشاط االتــصالي غيـر منــتظم    -2
  .)متقطع(

1  1.6%  

  %88.7  55  .)دائم(مستمر -3

  %100  62  المجموع

  
األنشطة االتصالية التي ة مفادها أن معظم يُتشير نتائج الجدول الفائت إلى قضية رئيس  

ُتعنى بقضايا المرأة مستمرة في مزاولة أنشطتها المختلفة عدا الـبعض القليـل القليـل؛      
ولعّل ذلك ُيرد حسب اعتقادنا إلى مـسألة الرعايـة واالهتمـام بمواضـيع وشـؤون المـرأة                  

   . ف المستويات الحكومية والخاصة وحتى الدوليةوعلى مختل
  

o مكان تنفيذ النشاط: 
  تبعًا لمكان تنفيذ النشاط االتصاليالمبحوثين توزيع : )2.6(الجدول رقم 

  

  النسبة المئوية  التكرارات  النشاط االتصاليمكان تنفيذ 

  %54.8  34  ). أو الجمعية أو المقراألستوديو( آـ . داخلي-1

 أو األســتوديوخــارج المقــر أو  (أي.  خــارجي-2
  .)الجمعية

4  6.5%  

  %22.6  14  ).داخلي وخارجي (. مشترك-3

  %16.1  10  ).متنوع أي في أمكنة مختلفة (. متعدد-4

  %100  62  المجموع

  
تدل معطيات الجدول السابق إلى نتيجتين رئيسيتين تتمثالن فـي أن غالبيـة األنـشطة               

المرأة تتم داخل مقرات اللجـان والجمعيـات والنقابـات     االتصالية التي تهتم وُتعنى بقضايا  
والمؤسسات والمكاتب واالستوديوهات، بينما النتيجـة الثانيـة وتتمثـل فـي أن نـسبة ال                
بأس بها من الجمعيات واللجان وغيرها من األنشطة ُتقيم أنشطتها فـي داخـل مقراتهـا                

وقفـات تأمليـة مـن قبـل        ونتـائج هـذا الجـدول تحتـاج إلـى           (وخارجها أي بصورة مشترآة؛   
  ). المسؤولين والمهتمين بشؤون وقضايا المرأة
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o التغطية الجغرافية للنشاط: 
تبعًا لمكان التغطية الجغرافية المبحوثين توزيع : )2.7(الجدول رقم 

  لنشاط االتصاليل
 

  النسبة المئوية  التكرارات لنشاط االتصاليالتغطية الجغرافية ل

  %3.2  2   .مدن -1

  %1.6  1  .محافظة-2

  %3.2  2  . إقليم-3

  %8.1  5  . العاصمة-4

  %83.9  52  . الوطن آكل-5

  %100  62  المجموع

  
تدل نتائج الجدول السابق إلى نتيجة رئيسية مفادها أن معظم األنشطة االتصالية توجه    
إلى المرأة في مختلـف أنحـاء جمهوريـة مـصر العربيـة وحتـى أن بعـضها يتجـاوز الحـدود                      

 لتصل إلى مختلف أقطار الـوطن العربـي آبـرامج القنـوات التليفزيونيـة الفـضائية                 الوطنية
  . دريم على سبيل المثالآبرامج قناة

  
o  القائمين على تنفيذ النشاطنوع : 

 تبعًا لنوع القائم على تنفيذ النشاط المبحوثينتوزيع : )2.8(الجدول رقم 
  االتصالي

  

 النسبة المئوية  اراتالتكر  القائمين على النشاط االتصالينوع 
  %1.6  1  . ذآر-1
  %27.4  17  . أنثى-2
  %71  44  )أنثى+ ذآر  ( مشترك-3

  %100  62  المجموع
  

  :تشير نتائج الجدول السابق إلى نتيجتين مفادهما
وبنــسبة ) الرجــل والمــرأة( أن غالبيــة األنــشطة االتــصالية يقــوم بهــا النوعــان معــًا  –

  %).71(مقدارها 
ة من األنشطة االتصالية تقمـن بهـا الـسيدات لوحـدهن وبنـسبة               وإن نسبة معقول   –

 %).27.4(مقدارها 
األمر الذي يدل بوضوح على فعالية المرأة في هذه األنشطة االتـصالية والتـي بـدأت                
تأخذ مكانتها الحقيقية في إدارة األنشطة االتصالية المختلفة وخـصوصًا فيمـا يتعلـق              

  . بقضايا وشؤون المرأة
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o ور المستهدف من النشاطالجمه: 
 تبعًا للجمهور المستهدف من النشاط المبحوثينتوزيع : )2.9(الجدول رقم 

  االتصالي
  

النسبة   التكرارات   النشاط االتصاليالجمهور
  المئوية

  %1.6  1  .ربة المنزل -1
+ العاملـة   + ربـة المنـزل   ( المرأة فـي آـل المواقـع       -2

  ).األسرة آكل+ الفالحة 
61  98.4%  

  %100  62  موعالمج
  

للمبحـوثين   الجدول الفائت إلى نتيجة تتمثل في أن معظم األنشطة االتصالية            تدل نتائج 
توجه أنشطتها للمرأة في مختلف مواقع العمل سواء أآانت المرأة العاملة أو ربة المنـزل              
أو الفالحة أو األسـرة أو إلـى آيفيـة تربيـة الطفـل أو إلـى الحفـاظ علـى صـحتها وصـحة                   

  . إلى أخره.... أو في آيفية تنظيم اإلنجاب أو أّال يتم الزواج المبكر أبنائها
  

o طبيعة النشاط البرامجي من حيث:  
  :نوع النشاط االتصالي 

   تبعًا لنوعية قالب النشاط االتصاليالمبحوثينتوزيع : )2.10(الجدول رقم 
  

النسبة   التكرارات  النشاط االتصالينوع 
  المئوية

  %11.3  7  .الندوات -1
  %53.2  33  .ةعالمياإل وغير ةعالمياإل برامجال -2
ــاءات وال -3 ــارات واللقــــ ــراتالزيــــ  محاضــــ
  .مؤتمرات الو

3  4.8%  

 وخـصوصًا القوالـب      شامل لكـل مـا سـبق       -6
  .اإلعالمية

19  30.7%  

  %100  62  المجموع
  

  :تدل بيانات الجدول الفائت على نتيجتين مفادهما
هي عبارة عن برامج ومواد إعالميـة وغيـر         ثين  للمبحو أن معظم األنشطة االتصالية      -

  %).53.2(إعالمية وبنسبة مقدارها 
 وأن نسبة ال يستهان بها من األنشطة االتصالية التي توجه وُتعنى بالمرأة تضمنت              -

  .  وغيرها من األنشطةاللقاءات والزيارات والمحاضرات والندوات والبرامج والمؤتمرات
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  :صاليمضمون النشاط االت 
   تبعًا لمضمون النشاط االتصاليالمبحوثينتوزيع : )2.11(الجدول رقم 

  
  النسبة المئوية  التكرارات   النشاط االتصاليمضمون

  %66.1  41  .الرسالة اإلعالمية -1
  %16.1  10  . االتصال-2
 آــل مــا تقــدم باإلضــافة إلــى نبــذة عــن  -3

  . المحتوى
11  17.8%  

  %100  62  المجموع
  

 الجدول السابق على نتيجة رئيسية تتمثل في أن معظم األنشطة االتصالية            تدل بيانات 
آانــت بمثابــة رســائل إعالميــة توجــه للمــرأة مــن خــالل الوســائل االتــصالية واإلعالميــة  
  .المختلفة وبالطبع فإن غالبيتها آانت تتم عن ُبعد دون اتصال مواجهي عدا القليل منها

o طا للنشالممولة/طبيعة الجهة المنفذة: 
  

  : الجهة المنفذة 
 تبعًا للجهة المنفذة للنشاط المبحوثينتوزيع : )2.12(الجدول رقم 
  االتصالي

 النسبة المئوية  التكرارات  لنشاط االتصاليالجهة الُمنفذة ل
  %74.2  46  . حكومي-1
  %16.1  10  .ةخاص أهلية جمعيات وأجهات  -2
  %3.2  2  ).خاص+حكومي( مشترك -3
  %6.5  4  . جهات دولية- 4

  %100  62  المجموع
  
  :الجهة الممولة 

 تبعًا للجهة الممولة للنشاط المبحوثينتوزيع : )2.13(الجدول رقم 
  االتصالي

  
 النسبة المئوية  التكرارات  لنشاط االتصاليل الجهة الُممولة

  %74.2  46  . حكومي-1
  %16.1  10  . جهات أو جمعيات أهلية خاصة-2
  %3.2  2  ).خاص+حكومي( مشترك -3
  %6.5  4  . جهات دولية- 4

  %100  62  المجموع
  

  :ُتشير نتائج الجدولين السابقين إلى نتيجة رئيسية تتمثل في
التي ُتعنى بقضايا ومشكالت المرأة آانت حكوميـة التنفيـذ          أن معظم األنشطة االتصالية     

والتمويل؛ فيما انخفضت نسب بقية الجهات األخرى المنفـذة والممولـة إلـى مـا مقـداره                 
)25.8 .(%   
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o نوع تمويل النشاط:  
   تبعًا لنوع تمويل النشاط االتصاليالمبحوثينتوزيع : )2.14(الجدول رقم 

  
  النسبة المئوية  التكرارات  النشاط االتصالينوع تمويل 

  %80.7  50   مادي-1
  %3.2  2  )غير مادي( عيني -2
  %16.1  10  )عيني+ مادي(.مشترك -3

  %100  62  المجموع
 الجدول السابق على نتيجة رئيسية مفادها يتمثل في أن تمويل النـشاط             تدل نتائج 

  ). 80.7(االتصالي في غالبيته آان ماديًا وبنسبة مقدارها 
  
  

o تقييم النشاط االتصالي:  
   تبعًا لتقييم النشاط االتصاليالمبحوثينتوزيع : )2.15(الجدول رقم 

  
  النسبة المئوية  التكرارات  النشاط االتصاليتقييم

  %33.9  21 . لم يتم تقييم النشاط-1
  %66.1  41  . تم تقييم النشاط-2

  %100  62  المجموع
  

  :ُتشير معطيات الجدول الفائت إلى نتيجتين مفادهما
  %).66.1( أن غالبية األنشطة االتصالية تم تقييمها وبنسبة مقدارها -
  . سباب مختلفةمن األنشطة االتصالية لم يتم تقييمها أل%) 33.9( وأن ما نسبته -

  
o مدى استمرارية النشاط االتصالي:  

 تبعًا لمدى استمرارية النشاط المبحوثينتوزيع : )2.16(الجدول رقم 
  االتصالي

  
  النسبة المئوية  التكرارات   النشاط استمرارية

  %9.7  6  . توقف النشاط-1
ــازال  -2 ــشاطمــــ   النــــ

  .مستمرًا
56  90.3%  

  %100  62  المجموع
  

من األنشطة االتصالية التي    %) 90.3(دول السابق إلى نتيجة مفادها أن       تدل بيانات الج  
، فيمـا   ُتعنى وتهـتم بقـضايا المـرأة ال تـزال مـستمرة حتـى لحظـة إجـراء هـذه الدراسـة                     

  .من األنشطة قد توقفت ألسباب مختلفة لعّل أهمها عدم توافر التمويل%) 9.7(
  
  
  
  
  
  



 11

o المسمى الوظيفي للقائمين بالنشاط:  
 تبعًا للمسمى الوظيفي للقائمين المبحوثينتوزيع : )2.17(رقم الجدول 

  على النشاط االتصالي
  

  النسبة المئوية  التكرارات  المسمى الوظيفي
ــائم   -1 ــف أو قــ ــضو أو موظــ  عــ

  باالتصال
40  64.5%  

ــدير أو  -2 ــب الم ــب  نائ ــيس نائ رئ
  .النشاط

9  14.5%  

  %21  13  .رئيس الجمعية/ مدير عام-3
  %100  62  المجموع

  
 ممـن  المبحـوثين تدل بيانات الجدول السابق إلى نتيجة رئيـسية تتمثـل فـي أن غالبيـة       

أو " أعـضاء "يقومون باألنشطة االتصالية التي ُتعنـى بقـضايا المـرأة ومـشكالتها هـم أمـا                 
  %).64.5(وبنسبة مقدارها  " قائمون باالتصال" أو " موظفون"
  

 بنـاء علـى التحليـل الكيفـي         مناقشة وتحليل نتـائج األسـئلة المفتوحـة        2.1.2
  :وفقًا لمحددات هذه التساؤالت

  
  :التحليل الكيفي تبعًا للمحددات األبرز •

 تختلف آليات البحوث الكيفية عن تلك البحوث الكمية من حيث جملـة مـن               :تمهيد -
االعتبارات أبرزها وفقـًا لوجهـة نظرنـا تتمثـل فـي آـون األولـى تعتمـد علـى جملـة مـن                        

تي تتيح للمبحوثين التحدث بتوسع عـن هـذا المحـدد أو ذاك بينمـا               المحددات العامة وال  
ضمنة تـ البحوث الكمية فهي تلك البحـوث التـي تعتمـد علـى جملـة مـن التـساؤالت الم                  

 .القائم بالدراسة أو البحثجملة من الفئات المحددة مسبقًا من قبل 
توحـة لـذا   وعليه وبما أن االسـتمارة المـسحية تحتـوي علـى عـدٍد مـن التـساؤالت المف                 

نعتبرها بمثابة محددات ننطلق منها للوقـوف علـى أبعـاد الظـاهرة المعالجـة، علمـًا أنـه                   
  .باإلمكان ضبط هذه التساؤالت وتحويلها إلى تساؤالت قابلة للقياس

ــًا علي   ــاين فــي أنــشطة العينــة نجــد لزام ــة محــاور  ونظــرًا للتب ــا تقــسيمها لثالث ن
  :وهذه المحاور تتمثل فيرئيسية؛

o ائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئيةأنشطة وس:  
  

  :فيما يتعلق بأهداف أنشطة وسائل اإلعالم فيما يخص قضايا المرأة 

 التــي استعرضــها القــائمون علــى أنــشطة وســائل اإلجابــاتفقــد بينــت مجمــل   

  :األهداف اآلتيةعلى ترآيزها اشتمالها وفيما يتعلق بقضايا المرأة واإلعالم المختلفة 
   .تأثير الزيادة السكانية على الحياة بصفة عامة بالزيادة السكانية ولتوعيةا -
  .  وعدم توفير الموارد الالزمة لكل فرد،االزدحاممشاآل معالجة  -
   .إبداء رأيها من خالل التليفونات والخطاباتاجباتها وتوعية المرأة بحقوقها وو -
   . جميع المجاالتتوعية المرأة بأهمية مشارآتها في التنمية ودورها في -
إبراز نماذج مشرفة للمرأة في جميع المجاالت وقصص آفاحهن ونجاحهن آمثل أعلى             -

  . يحتذى به
  .تحسين صورة المرأة المصرية في اإلعالم -
   .هاعقلمخاطبة وقها ورفع ذتنمية المرأة و -
  .ماذج الناجحة في مختلف المجاالت تقديم الن -
  .األسر أفراد تقدم الموضوعات التي تهم آل -
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   . تنمية المرأة الريفية -
   . للمرأةي تغطية أعمال المجلس القوم -
  .تقديم نصائح مفيدة للمرأة عامة -
  .التوعية بقضايا المرأة بصفة عامة -
   .المرأة المهمشةالعمل على تحسين ظروف  -
   .تديمة في عملية التنمية المسلمرأةا فيما يخص دورقضايا التنمية الترآيز على  -
   . الحقيقي الذي تعيشه المرأة ومحاولة تطويرهرصد الواقع -
   . ليكن قدوة لغيرهن من النساءتقديم نماذج ناجحة من النساء -
  . لهاطرح مشكالت خاصة بالمرأة وقضايا تهمها ومحاولة إيجاد حلول -
   . عن مشكالت ُتعاني منها المرأة في جميع المواقعاإلخبار -
   .ثوابت األمة المرأة بتوعية -
ؤالت التـي تطرحهـا     تقديم إرشادات وتوجيهـات للنـساء مـن خـالل اإلجابـة عـن التـسا                -

   .المرأة
   . وتبيان دور المرأة فيهاتناول األحداث السياسية الجارية -
   . التي ُتعاني منها المرأةتناول المشكالت االجتماعية -
   .لطفلاالهتمام بالثقافة والرياضة والمرأة وا -
   .ليات التي تشغل اهتمام المرأةعاتغطية آافة األنشطة والف -
القضايا التي ما زالت معلقة وتحتـاج لعـالج         ساهمة في عالج عدد من المشكالت و      الم -

   .بالنسبة للمرأة
تطوير اهتمامات المرأة فيما تتعرض له من خـالل الوسـائل اإلعالميـة المختلفـة وعـدم         -

   .لي االهتمامات التقليديةقصر هذه االهتمامات ع
   .توعية المرأة بحقوقها وواجباتها -
   .إعالميًا هاوتثقيفالمرأة خبار إ -
   .أسسهالمرأة بالحياة الزوجية السعيدة وتوعية ا -
   .صحة أوالدهاتدريب وتعليم المرأة بكيفية االهتمام ب -
   .رسائل إعالمية إرشادية في مختلف المناهجتقديم  -
   ".األطفالالمرأة والرجل و"لكامل أفراد األسرة ي رفع الوع -
   .توعية المرأة بحقوقها االجتماعية والدستورية والقانونية -
   . تخص األسرة المصريةياالجتماعية واالقتصادية التتقديم آل المعلومات الصحية و -
دمــة  مجــال المــرأة  تغطيــة أنــشطة الجمعيــات األهليــة والمراآــز المتخصــصة فــي خ   -
   .ألسرةاو
األسرة مـن خـالل تقـديم لقـاءات مـع           ي للمرأة و  الذوق الفن ي و تقديم فقرات لرفع الوع    -

   .شخصيات عامة وعروض أزياء وديكور
   .تنمية ذوقها العامو هابحقوقالمرأة توعية  -
  

  :  من أنشطة وسائل اإلعالم المختلفةةالنتائج المحقق 
   .التوعية بالقضية السكانية -
   .ام بتعلم المرأة والفتاةاالهتمزيادة  -
   .لعمل في المجاالت غير التقليدية والبعد عن الوادي الضيقم المرأة لإتاحة الفرص أما -
 أهمية مشارآتها في التنمية ودورها      ىتعريف المرأة بكل فئاتها بحقوقها ووجباتها وعل       -

  .في جميع المجاالت ودورها في النهوض بالمجتمع 
  .  من المسائلر الحياتية االجتماعية وغيرهااألموبف المرأة يتعر -
   .هو جديد للمرأة العاملة وربة المنزلما  تم تقديم آل -
المناسبات مثل يوم المرأة العالمي ويـوم المـرأة المـصرية وعيـد             تمت تغطية األحداث و    -

  . ا في موعدهة آًالاألم ومناسبات أخرى عديد
    .هاوآذلك تجويد مضمون ُتعنى بقضايا المرأة المواد الصحفية التيوير في شكل طتالتم  -
   .تغطية اهتمامات المرأة الريفية في المحافظاتتمت  -
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   .اهتماماتهاعمل تحقيقات عن المرأة وصحتها وتم  -
الجمعيـات  أة ومنها المجلس القـومي للمـرأة و       متابعة أخبار الجهات المهتمة بالمر    تمت   -

   .األهلية
 محاآم األسرة   –التمييز ضد المرأة    : يا المرأة الراهنة وهي     متابعة مستمرة لقضا  تمت   -
   . دور اإلعالم في خدمة قضايا المرأة–
   .بالمحافظات لبحث دور المرأة في التنمية الريفيةوتغطيات إعالمية جوالت تم القيام ب -
تغيير بعض التـشريعات لـصالح المـرأة آقـانون األحـول الشخـصية والجنـسية ألبنـاء                  تم   -

   .رأة المصرية المتزوجة من أجنبي وغيرهاالم
   .هازيادة توزيعية بعض الدوريات الصحفية واستمرارتم المحافظة على  -
   .األهداف القوميةجهة اإلعالم الموجه ضد المجتمع ومواتمت  -
التأثير في المجتمع بعد تناول قضايا مهمة مثل الحوارات مع بعض العناصر المتطرفة   تم   -

   .ا السيد رئيس التحريروالتي أجراه
  . قانون الخلع وقانون إعطاء جنسية األم المصرية للصغيرتم العمل من أجل سن  -
د من القضايا التي ظلت معلقة بالنسبة للمـرأة لفتـرة       يعدالالمساهمة في عالج    تمت   -

معاش الزوجـة وتـولي المـرأة لمنـصب القـضاء مـن خـالل لفـت          الجنسية و طويلة آقانون 
   . أن تم عالجهاىولين إليها ألآثر من مرة إلؤأنظار المس

  .الدفع بعدد من القيادات النسائية المتميزة نحو تولي المناصب العلياتم  -
   .إبراز إنجازات المرأة في مراآز دعم القرارتم  -
 حقوقهـا فـي مجـاالت العمـل         ىتبني قضايا معينة تساعد المرأة فـي حـصولها علـ          تم   -

  .والجنسية وخالفه 
   . المستهدفين من خالل االتصاالت التليفونيةىالرسائل إلم إيصال ت -
النواحي النفـسية   التعريـف بـ   التعريف بالنواحي الصحية واالجتماعيـة واالقتـصادية و       تم   - 

   .األرملةوالصحية للطفل وتبيان مشاآل المرأة العاملة والمطلقة و
  .تنمية ذوق المرأة وتوعيتها بحقوقها ووجباتهاتمت  -
   

 التــي واجهــت أنــشطة وســائل اإلعــالم المختلفــة فــي هــذا  التحــديات 

  :المضمار
   .المعرفة المسبقة دائمًا بسلوك الفرد تجاه القضية السكانية -
   .االتجاه الديني قد يؤثر بطريقة عكسية تجاه القضية السكانية -
  .العزوةكلة العادات والتقاليد ومش -
  :   ظروف العمل –تحديات داخلية  -

م ثبــات موعــد إذاعــة البــرامج ممــا يــسبب تــشتت المــشاهد وعــدم عــد 
  .متابعته

االبتكـار فـي الـشكل      باإلبداع و التمويل المالي ضعيف جداًَ مما ال يسمح         
 ىحيث االستعانة بمذيعين من الخـارج متخصـصين وعلـ          أو المضمون من  

  . عال من الكفاءة ىمستو
  :  ظروف المجتمع –تحديات خارجية  -

ــاع بعــض ف   ــاربهم    امتن ــالتليفزيون عــن تج ــات المجتمــع مــن الحــديث ب ئ
 العنف ضد المـرأة     –الشخصية في موضوعات حساسة مثل ختان اإلناث        

وغيرها من الموضوعات التي إذا تم      ...  الجهل   – الفقر   – تنظيم األسرة    –
 تحقيــق الرســالة ىتــسجيلها يكــون لهــا أآبــر األثــر فــي مــساعدتنا علــ 

ة والنهــوض بــالمرأة المــصرية والمجتمــع اإلعالميــة فــي التوعيــة الــشامل
  . آكل

  .المرأة في المحافظات ي متابعة أخبار المرأة الريفية والتخصص ف -
  المجالت المختلفة  ما ينشر عن المرأة في الجرائد وخاصة في ظل آثرة التفرد -
   .ائدالتمويل في الجرمكانيات للتنقل ومشاآل التوزيع وتوفر اإلعدم  -
   .التشابه الشديد في عمل هذه الجهاتالمعنية بنشاط المرأة والتداخل و آثرة الجهات -
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   . ومتعددة سواء معنوية أو ماديةوهناك تحديات آثيرة -
نقص اإلمكانيات المادية من حيث نشر شبكة أو المراسـلين للمـشارآة فـي األحـداث              -

   .الدولية
   .نقص التدريب واإلمكانيات الفنية -
  . وصعوبات في تواجد الورق أحيانًالدوريات الصحفية صعوبات ماليةآما تواجه معظم ا -
مع طبيعـة العـصر مـن        خروج المطبوع بشكل ال يتناسب       ىقلة التمويل بصورة تؤدي إل     -

  . األلوان و غيرها حيث الطباعة و
ولنفس السبب تأتي مكافأة العاملين بالمطبوع ماديًا بصورة محـدودة ممـا يعنـي عـدم        -

  . دهم بما يستحقون من تقديرمواجهة مجهو
   .آثرة العدد مع قلة المساحة المتاحة للنشر - 
   .كثير من السيدات ال يتواصلن مع البرامجال -
  . اإلذاعة في أماآن ليس بها إرسالىعدم االستماع إل -
   .عدم تعاون القائمين باألشراف في اختيار الموضوعات المطروحة -
   .جتماعية التي يتم طرحها للمناقشةعدم االهتمام بالموضوعات اال -
  
o أنشطة الجمعيات األهلية :  

وفيما يخص أهداف أنشطة الجمعيات األهليـة فيمـا يتعلـق بقـضايا              
  :المرأة

   .تدريب الجمعيات األهلية -
  .إتاحة المطبوعات المتخصصة والمتعلقة بالمرأة للباحثين -
   .ختلفةنشر الوعي القانوني بأوضاع المرأة القانونية الم -
   .تنسيق وتنظيم المسيرات المحلية والدولية المدافعة عن حقوق المرأة -
منح قروض متناهية الصغر للسيدات الفقيرات لتنفيذ مشروعات متناهية الـصغر بهـدف            -
 رفـع المـستوى االقتـصادي للمـرأة         –المجتمـع   ن المرأة ودعم دورها في األسـرة و       تمكي:

التكافـل  روح التـضامن و  تـشجيع  –فـرص العمـل أمامهـا      بتوفير الموارد الالزمـة لتحـسين       
التعليمـي  ير اإليجـابي علـي المـستوى الـصحي و          التـأث  –االجتماعي بين أفراد المجتمع     

  . ألطفال األسرة
   .التوعية البيئية -
   .الصحة اإلنجابيةبالتوعية  -
   .التوعية الدينية والتوعية الثقافية ونشاط المرأة -
   .ئة بالمناطق العشوائية والفقيرةتطوير وتحسين البي -
 بعـض المهـارات إلقامـة مـشروعات صـغيرة متعلقـة بالبيئـة مثـل تـدوير                   ىالتدريب علـ   -

   . الغذاء الصحي– إنشاء مشاتل –المخلفات 
   .الترفيهيةالثقافية والحدائق وإنشاء المكتبات  -
   .تحسين الخدمات الصحية واالقتصادية لألسر المستهدفة -
  .ة سيدات أمياتمحو أمي -
   .رفع الوعي الثقافي من خالل ندوات تثقيفية في جميع المجاالت -
  . تحسين المستوى االقتصادي من خالل قروض لعمل مشروعات صغيرةىالعمل عل -
   

  :  المختلفةالجمعيات األهليةالنتائج المحققة من أنشطة  
نا آمنظمـة    أول منظمة في مـصر عملـت علـى مـستوى الـشبكات، فقـد بـدأ                 تأسيس -

 جمعية ونجحنا فـي تجميـع الجهـات المختلفـة فـي المنـابع واألصـول                 22على مستوى   
مثـل  (الفكرية للعمل في أرضية مشترآة هي االتفاقية الدولية إللغاء التمييز ضد المـرأة              

  .) لجنة المرأة بنقابة المحامين– اتحاد الفالحين المصريين –آارتياس 
مبدأ تحريـر   والذي بمقتضاه طبقت الحكومة   92 لسنة   96 فيلم مهم عن قانون      تم إنتاج  -

تأجيرها بشكل حر، وهذا القانون أعطـى المـالك األصـليين فرصـة             الزراعة وعمل األرض و   
 الفالحات النساء في   ىتأثير هذا القانون عل   ل ًافيلم عرض ال قدم هذا استرداد أراضيهم لذا    

   . محافظات مصرية6
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 إدراج قـضية    تـم يـد فـي المطبوعـات النـسائية وقـد           وهي صـوت جد   : إصدار مجلة أنهار   -
   .المرأة من خاللها آقضية مجتمعية وليست صراع بين رجل و امرأة

 مستفيدة بنسبة سداد لألقساط     9071 : 2005بلغ عدد المستفيدات في نهاية فبراير        -
   . في إحدى الجمعياتتقريبًا%  100

   . اإلنجابيةتوعية المرأة العاملة وربة المنزل بالصحةتم  -
موضوعات تخص رعاية الطفل وتربيته وتوعيتـه ثقافيـًا وتوعيـة المـرأة بالبيئـة               تم تقديم    -

  .ونظافتها
   . ألعداد آبيرة من األسرالتوعية الدينيةتمت  -
 فـي   رفع مستوى الوعي البيئـي والـصحي      و –عشوائية  المناطق  الكثير من ال  تطوير  تم   -

   .هذه المناطق
 خـط سـاخن بيئـي السـتقبال الـشكاوي مـن             –مـشروع شـارع البيئـة       االنتهاء من   تم   -

   .أهالي اإلسكندرية
مثـل مـصر فـي    يتطوير منطقة أبو خروف التابع للبرنـامج اإلنمـائي لألمـم المتحـدة ل            تم   -

  .مؤتمر قمة األرض آأنجح التجارب لتنمية العشوائيات
شروع تـدوير قـش األرز      الفوز بجائزة أحسن الممارسات لتدوير المخلفات الصلبة عن مـ          -

  .  لزراعة عيش الغراب
  .إنشاء حديقة ثقافية تم  -
عمـل دورات تدريبيـة شـهرية       تـم   تم عمل نـدوات إعالميـة وأخـرى تدريبيـة وتثقيفيـة و             -

  .بمعدل مرتين
  . على مستوى الجمهوريةميةاألفصول محو العديد من فتح تم  -
  .فرص عمل للشبابالعديد من إيجاد تم  -
 على مـستوى العديـد      زيارات للوحدة الصحية لألسر المستهدفة    ال الكثير من   عمل وتم -

   .من الجمعيات
  

  :التحديات التي واجهت أنشطة الجمعيات األهلية  في هذا المضمار 
   .قانون الجمعيات األهلية -
   .محاولة الهروب من قبضة السلطة والعمل بحرية -
  . التمويلضعف -
   .ون والمجالس المحليةؤالشالروتين الحكومي من جانب  -
  .)الغيرة بين الجمعيات (محاربة بعض الجمعيات للمشروعات الناجحة  -
   . عدم وجود دعم حكومي آاٍف -
   . الصحيةاتالوحدالكثير من قلة التجهيزات في  -
   .الفكر السائد في المجتمع الريفي -
   . وتقنياتهاصعوبة استخدام المعلومات -
إقنـاعهم  مـرتين شـهريًا و  ناع األسر لحضور الندوات التثقيفية المقامة   الجهد المكثف إلق   -

   .بحضور فصول محو األمية
  

o أنشطة الوزارات والجهات والنقابات والمؤسسات األخرى  :  
أنــشطة الــوزارات والجهــات والنقابــات    أهــداف ب فيمــا يتعلــق  

  : والمؤسسات األخرى
  ونشاط المجلس القومي للمرأة توعية المجتمع المصري بحقوق المرأة وحريتها  -
محاولة تغيير الصورة النمطية السلبية للمرأة في مصر والترآيز على الجوانب اإليجابية             -

  . في هذه الصورة
  .  ترشيد األداء اإلعالمي المصري لشؤون المرأة -
االتفاقــات القــوانين والتعريــف بالتــشريعات و(تنميــة المهــارات القياديــة للمــرأة العاملــة  -

  )الدولية والمعايير 
   .تقوية القدرات التفاوضية للنقابيات العماليات -
   .تدعيم أواصر التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين القيادات العمالية العربية -
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تغييــر الــوعي المجتمعــي بالنــسبة للنــساء ســواء نظــرة النــساء ألنفــسهم أو نظــرة     -
   .المجتمع لهم

ل الـوعي المجتمعـي وسـائل اإلعـالم وخاصـة وسـائل             من أهـم الوسـائط التـي تـشغ         -
   .اإلعالم المرئية في مجتمع أغلب الشعب فيه أمي

  .تحليل ما الذي تبعثه وسائل اإلعالم لوعي الناس من خالل رصد هذه الصورة -
   . المفترضةاقتراح بدائل ونظريات جديدة لصورة المرأة -
   . بالتنمية المستديمةالتوعية -
    .تنظيم اإلنجابالعمل على  -
   .رفع سن الزواج -
   .دعم المرأة في مواقع صنع القرار -
   . المجتمع آكلىرفع الوعي لديها ولد -
  .االرتقاء بالمهارات -
   .تعزيز إنجازات شبكة الجمعيات األهلية لضمان استمرارها -
  .زيادة معرفة ووعي المجتمع بكل أشكال العنف ضد المرأة -
   .معيات األعضاء بالشبكةتحسين قدرات الج -
   .رفع مستوى معيشة المرأة المعيلة ألسرتها -
   . عملى سيدة في الحصول عل1800مساعدة  -
   .بناء قدرات سبع جمعيات أهلية بإشراآهم في أنشطة توظيف المرأة -
   .تمكين المرأة من مقاومة العنف الممارس ضدها -
   .سرعة البت في القضايا خاصة قضايا العنف -
   .عة في قوانين العنفدالوصول لتعديل العقوبات لتكون را -
   .المساندة القانونية للمرأة -
   .تبني قضايا تخص المرأة أمام القضاء -
  .توعية المرأة وتدريبها -
  .التعرف على أنشطة اإلعالم والثقافة والسياحة فيما يخص قضايا األسر المصرية -
  . علق بهذه القضايا والموضوعات التي تهم المرأةمساءلة القائمين بالعمل فيما يت -
  

ــائج المحققــة   ــشطة الــوزارات والجهــات والنقابــات     النت  مــن أن
   :والمؤسسات األخرى

   .تقييم األداء واإللزامية والخطط والبرامج االتصالية -
   .لجنة مخصصة من األعضاء ولجنة من أساتذة اإلعالم بالجامعات المصريةتشكيل  -
حجم التطوير فـي األداء اإلعالمـي وحجـم         : ماد على عدد من المعايير وأهمها     تم االعت  -

 طةنـش أاالهتمام من قبل وسائل اإلعالم بنشاط المجلس وزيادة أعداد المشارآين في            
    .وسائل اإلعالموالردود من خالل اللجنة 

  .آسب أعداد متزايدة من اإلعالميين لمناصرة قضايا المرأة -
ما اإلذاعية والتلفزيونيـة والمـسرحية والـسينمائية لـدورها فـي تـشويه              االهتمام بالدرا  -

  . صورة المرأة
   .ارتفاع سن الزواجو ،زيادة عدد الرائدات الريفيات -
   .تبني عدد آبير من القضايا للنساء أمام المحاآم -
   .استخراج أوراق مدنية -
   .لسيدات األمياتتدريب فئات مختلفة من المحامين واإلعالميين والكوادر وا -
  .مساءلة بعض المسؤولين والوزراء -
  

 التــي تواجههــا أنــشطة الــوزارات والجهــات والنقابــات التحــديات 
   ::والمؤسسات األخرى

  . ضعف التمويل وتوقفه لبعض النقابات والمؤسسات والجهات -
متأنيـًا  األمر الذي يتطلب رصدًا دقيقـًا و      آثافة المشاهدة التلفزيونية خالل شهر رمضان        -

   .خالل هذا الشهر الكريم
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ــل فــي    - ــرز يتمث ــون والتحــدي األب ــة الرصــد تأخــذ وقتــ  آ ــار  ًال، طــويًاعملي ــذلك اختي  وآ
  .، األمر الذي ال ُيتاح على الدوامالموضوعات

   .للكثير من األنشطة التي ُتعنى بقضايا المرأة توفر التكلفة الماديةعدم  -
    .وقراطية، واألنظمة اإلدارية البيرالقوانين -
  
  :تحديد الصعوبات. 3

تعددت الصعوبات التي واجهت إجراء هذه الدراسـة؛ غيـر أننـا نـستطيع تلخيـصها          
  :في النقاط اآلتية

  .عدم وضوح تساؤالت وفئات االستمارة •
 تساؤالت وفئات االسـتمارة، األمـر الـذي أدى إلـى ظهـور              العديد من ية  عموم •

 . من قبل المبحوثيناستجابات عامة ومتضاربة في أحيان آثيرة
 .عدم تحديد محاور لهذه االستمارة •
 .صعوبة الوصول إلى آل المبحوثين المستهدفين •
ــم توزيــع أعــداد آبيــرة مــن االســتمارات       • ــائمي االتــصال    ت علــى معظــم ق

بالمؤسسات اإلعالميـة ولكـن لـم يـأتي عليهـا رد مـن قبـل المبحـوثين فلـم                    
 .مفردة فقط) 62(نحصل إال على 

 . الصعوبةبالغةآانت اضحة غير أن طريقة الوصول إليها أهداف البحث و •
  

  :المقترحات. 4
إعادة إجراء البحث من جديد شريطة أن يتم وضع ثالث استمارات مسحية ُتعنى          •

األولى بالقائمين باالتصال فـي المؤسـسات اإلعالميـة ممـن ُيقـدمون ويعـالجون              
ها إلـى ثالثـة محـاور       مواد إعالمية توجه للمرأة؛ وهذه االسـتمارة ُمقـسمة بـدور          

  .األول للصحافة المكتوبة والثاني لإلذاعة المسموعة والثالث للتليفزيون
 .بينما ُتعنى االستمارة الثانية بأنشطة الجمعيات األهلية •
الوزارات والنقابات واالتحادات المختلفـة التـي       بالجهات و ُتعنى االستمارة الثالثة    و •

 .تهتم بقضايا المرأة بصورة عامة
الوقت شريطة تحديد متغيرات االستمارات بدقة متناهية، وأن تكون فئاتها  بنفس   •

 .دقيقة ال لبس فيها وال غموض
وثالثـة أسـئلة   ) تحديديـة (وأن تتضمن آل استمارة أسئلة عامة وأخـرى موجهـة            •

مفتوحة يتم جمعها من خالل مقابالت متعمقة من قبل فريـق متخـصص ومـدرب             
 .نووُيشرف عليه أساتذة مختص

 .تكون أهداف البحث أو الدراسة محددة بدقة أآبر وأن ُتجرى مرحليًاأن  •
وأن ُيجرى لهذه االستمارات اختبارات قبلية للتأآد من أنها قادرة على قيـاس مـا      •

 .ُيحدد لها أن تقيسه
أن يتم إجراء مجموعات نقاش ُمرآزة وفقًا للتقسيم التخصـصي قبـل إجـراء مثـل               •

قائع األشياء آما هي، ومن ثـم البحـث عـن           هذه الدراسات للوقوف بدقة على و     
الحلول االبتكارية التفصيلية لربط مثل هذه البحوث بالقضايا الحقيقيـة مـن خـالل              

     .  الوصول إلى حلول إجرائية تفصيلية محددة غير عائمة
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  ملخص بنتائج الدراسة. 5
  .منهاعدا القليل بينت النتائج عدم وضوح غالبية أهداف األنشطة  •
 . والذآور معًامعظم ممن يقومون بهذه األنشطة هم من اإلناث •
 . عدا القليل منهامعظم األنشطة ال تزال مستمرة •
وال نـدري طبيعـة   (معظم األنشطة خضعت للتقييم من قبل الجهـات المعنيـة بهـا      •

 ).هذا التقييم
 .أهداف آثيرة ونتائج محدودة •
فـي المؤسـسات اإلعالميـة      مـن القـائمين باالتـصال العـاملين         المبحوثين  معظم   •

 .والذين ُيقدمون وُيعالجون مواد إعالمية توجه للمرأة
 .طة العينة المدروسةيفزيونية في أعلى ترتيب من بين أنشجاءت القنوات التل •
 .معظم أنشطة العينة االتصالية إما يومية وإما أسبوعية •
 .م1995معظم األنشطة االتصالية ومن خالل المتوسط الحسابي بدأت عام  •
 أو داخــل الجمعيــات أو األســتوديوآانــت تــتم داخــل المبحــوثين معظــم أنــشطة  •

 .ةبحوثمقرات المؤسسات والجهات الم
معظم األنشطة االتصالية آانت ُتغطي الوطن آكل ولعّل ذلـك ُيـرد إلـى أنـشطة                 •

 .المؤسسات اإلعالمية على وجه الخصوص
ل عـدا الـبعض     آان الجمهور المـستهدف آـل النـساء وفـي مختلـف مواقـع العمـ                •

 . محددةاتالقليل الذي آان يوجه إلى فئ
 .معظم األنشطة آانت عبارة عن برامج إعالمية وغير إعالمية •
 .معظم األنشطة االتصالية آانت ُتعنى بالرسالة اإلعالمية •
آانــت الجهــات الحكوميــة هــي المــسؤولة عــن تنفيــذ هــذا  المبحــوثين لمعظــم  •

 . نشطة ومعظمه آان ماديًاالنشاط؛ وآذلك فيما يخص تمويل هذه األ
 .آانوا من الموظفين أو القائمين باالتصال أو األعضاءالمبحوثين معظم  •
 :وتتلخص أهداف األنشطة االتصالية باآلتي •

العمـــل علـــى رفـــع مـــستوى الـــوعي الثقـــافي واالقتـــصادي واالجتمـــاعي  -

  .والسياسي لألسرة بوجه عام والمرأة على وجه الخصوص

 .نين التي ُتعاني منها المرأةالعمل على تعديل القوا -

 .تفعيل المشارآة الفاعلة للمرأة في مختلف أنشطة المجتمع -

 .مكافحة األمية والبطالة والتصدي لمشكلة العشوائيات -

تعديل وتغيير وتبديل األنماط الفكرية النمطية السلبية السائدة في المجتمـع            -

ــرأة  ــرة ألدوار المـ ــرة القاصـ ــس إزاء النظـ ــر بالنـ ــذلك األمـ ــات ؛ وآـ بة لالتجاهـ

 .والسلوآيات
 تحقيــق نــسبي وبــسيط :وتــتلخص النتــائج المحققــة مــن هــذه األنــشطة فــي  •

ومحدود من هذه األهداف وهي ال تصل إلى مستوى طموح القائمين على هذه             
 .األنشطة

 :وتتلخص التحديات التي تواجه معظم األنشطة االتصالية في اآلتي •

  .بقضايا المرأةعدم انتظام البرامج والمواد التي ُتعنى  -

 .ضعف السيولة النقدية وتمويل هذه األنشطة -

 .الظروف والمشكالت المجتمعية المتنوعة والمتشعبة والمترابطة -
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 .طبيعة األنماط واالتجاهات والسلوآيات السلبية السائدة -

 .نسبة األمية العالية الموجودة عند النساء وخصوصًا في الريف -

اطيـــة الـــسائدة فـــي مختلـــف الـــدوائر طبيعـــة القـــوانين واألنظمـــة البيروقر -

 .المؤسسية

تداخل الكثير من األنشطة التي ُتعنى بهذا الموضوع مما ُيعيق فاعليـة هـذه               -

 .األنشطة بوجه عام


