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تعرض الرجال املصريني لوسائل اإلعالم النسائي وعالقته 

 باجتاهاهتم حنو حقوق املرأة

 *د. أسماء أحمد أبو زيد عالم

 مقدمة:

الرجل المصري بأنه متناقض يعتمد معايير مزدوجة  وسائل اإلعالم النسائي تتهم

عالقته ويتجلى هذا التناقض في  ،بحيث يبيح لنفسه ما يريد، ولكنه يحرمه على غيره

يطال كل تفصيل من تفاصيل الحياة، وتبدأ التناقضات من أصغر  بالمرأة، كما انه

 .األمور وال تنتهي عند أكبرها

وضعت العديد من وسائل اإلعالم النسائي المرأة المصرية وعلى الجانب اآلخر 

، في إطار الصراع مع الرجل الذي يعتقد بعدم قدرة المرأة على تولي المناصب القيادية

ورسم السياسات العامة، وركزت العديد من هذه الوسائل على األدوار التقليدية للمرأة 

 1بصورة أكبر من االهتمام بدور المرأة العام في المجتمع.

في بناء مجتمع متماسك  بدورها اإلعالم وسائل من المفترض ان تقومإال انه 

 فاالهتمام والمرأة، الرجل بين تمييز دون البشرية الطاقات حشدومتوازن، من خالل 

 من البد ذلك يتحقق ولكي التنمية؛ عملية في أساسيا   جزءا   وأدوارها المرأة بحقوق

 تمتع ضمان خالل من فاعالت، النساء يجعل الذي النحو على المجتمعية البنية إصالح

 المشاركة على قائما   التفعيل يكون أن على لحقوقهن، الفعلي باإلعمال النساء كافة

 لألوضاع مختلفة دراسات على وبناء مراحل وعلى بالتدرج ويحدث المجتمعية،

لمرأة المصرية ال يتحقق من خالل حلول سريعة ومقتبسة اتفعيل حقوق ف المجتمعية.

من دول أخرى، كما أنه ال يتحقق من خالل إجراءات وقوانين رسمية من جهات 

ينبغي أن يكون التفعيل قائما  على المشاركة المجتمعية؛ بحيث تكون محددة، وإنما 

وكذلك ال يمكن االعتماد الرؤية المستقبلية مدروسة ومقبولة لدى أغلب أفراد المجتمع. 

على المبادرات الفوقية؛ ألنها ال تقدم ضمانا  فاعال ، وإنما يجب تطوير أشكال 

  مؤسسية؛ لضمان االستمرارية.

من العوامل المؤثرة على تحديد التأثير السلبي لبعض األعراف والتقاليد يعد و

حقوق المرأة لدرى الرجال والنساء؛ االستراتيجيات التي يمكن توظيفها لرفع الوعي ب

يجعل االدراك المجتمعي لحقوق المرأة يصطدم بالسياق االجتماعي المرتبط  إذ انه

فئات الرأي العام، ومن ثم يضعف  عضب بهذه التقاليد، مما يؤدي لرفضه من قبل

 القدرة على بلورة آليات داعمة لقضايا المواطنة وحقوق المرأة.

                                                           
 جامعة القاهرة -كلية اإلعالم -مدرس بقسم الصحافة *
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في رفع الوعي بحقوق المرأة وإثارة  لذا فمن األهمية توظيف وسائل اإلعالم

في تغيير الصور النمطية السلبية التي طالما  االهتمام بها في الواقع الفعلي، وكذلك

 وسائلتأثير  للكشف عن مدىالدراسة الحالية  وتسعى ،دى الرجالالتصقت بالمرأة ل

سواء بدعم  نحو حقوق المرأة الرجل المصري اتجاهات تشكيل في االعالم النسائي

، أوعدم المرأة، أو إنكار هذه الحقوق حقوقها واتخاذ الرجال سلوكيات داعمة لقضايا

 االكتراث بدعمها أو االعتراض عليها.

 السابقة:الدراسات 

كشفت مراجعة الدراسات السابقة في مجال الدراسة عن اهتمام الباحثين بدراسة اإلعالم 

النسائي وعالقته بحقوق المرأة، كما برز تركيز الباحثين على رصد سمات وأدوار وفئات 

 المرأة في إالعالم، بينما ندر تناول عالقة الرجال بوسائل اإلعالم النسائي.

، يعنى ين رئيسيينورمحوفي هذا السياق يمكن تقسيم الدراسات السابقة إلى 

 : يتناول الدراسات التي اهتمت بعالقة الرجال بوسائل اإلعالم،األولالمحور 

يركز على الدراسات التي تناولت اإلعالم النسائي وعالقته بحقوق المرأة  والثانى:

 وذلك على النحو التالي: المصرية، وكذلك أدوارها في وسائل إالعالم، 

المحور األول: الدراسات التى اهتمت بعالقة الرجال بوسائل اإلعالم، وتنقسم 

  دراسات هذا المحور إلى:

 على مستوى وسائل اإلعالم الجديدة: -أ

  Brisco & Patriza, (2017) ، ودراسة(7102سارة فوزي )كشفت دراسة 

اإلجتماعي يرفضون تقلد المرأة للمناصب أن الرجال المستخدمين لوسائل التواصل 

القيادية العليا رغم إيمانهم بأهمية حصول المرأة على حقوقها، وهو ما يعزي إلى 

تجاهل النظام السياسي لتأهيل وتدريب المرأة في العمل السياسي، وبالتالي فان توليها 

 2لمناصب قيادية سيجعل ادارتها مليئة باألخطاء.

أنه ال توجد  (7102(، ومها فتحي )7102نجالء جعفر )دراسة  في حين أكدت

عالقة بين النوع واستخدام وسائل اإلعالم الجديدة، فالنوع ال يؤثر على درحة متابعة 

هذه الوسائل؛ وقد يرجع ذلك إلى وجود سمات مشتركة بين المبحوثين من حيث 

 3التعليم واالهتمام بوسائل اإلعالم الجديدة.

اإللكترونية  وسائل اإلعالمإلى أن  Malik, M. R (2016)وخلصت دراسة 

رياضات الرجال عند مقارنته بتغطيتها لرياضات النساء كما وكيفا؛ من تغطيتها ل كثفت

مما أثر على إدراك الجمهور الذي تصور أن القدرة الرياضية للرياضيين اإلناث أقل 

جال أكثر أهمية من منها لدى الرجال، ورسخ ذلك لدى الجمهور فكرة ان رياضات الر

 4رياضات اإلناث.
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 .Keol Lim and Ellen B ، و Gina Chen,(2015)وترى دراسة

Meie (2011)  االنترنت،الرجال يقضون وقت أقل من النساء في استخدام أن 

ويركز الرجال في البحث عن المعلومات المطلوبة، وفي أوقات الترفيه يفضل الرجال 

 5استخدم العاب الكمبيوتر، بينما تفضل النساء استخدام شبكات التواصل االجتماعي.

أن الرجال يفضلون المواقع  (7102سامح محمد يوسف ) أبرزت دراسةو

 6دية، خاصة في أوقات األزمات.االقتصادية عن باقي الوسائل اإلعالمية االقتصا

 على مستوى وسائل اإلعالم التقليدية: -ب

 .Brennan, A. L، و Krawiec, K. D. (2016) دراساتأبرزت 

 .Neumann, S ، وYin, Y. (2015) Wilson, C. (2017) ، و (2016)

تركيز وسائل اإلعالم على شكل الجسد وبناء العضالت أضر بالرجال؛  أن (2016)

بهذا األمر وعقد مقارنات بين أنفسهم وغيرهم من المحيطين بهم، مما عزز  النشغالهم

المعايير الثقافية لصالح الرجولة،   من المعايير الثقافية لصالح الذكورة عوضا عن

جسد أصبح غاية في أغلب المجتمعات بدال من الباإلضافة إلى ان االهتمام بشكل 

 7التركيز على الصحة والتغذية السليمة.

لمجالت  Yiyi Yang, Lu Tang, Bijie Bie, (2016) ظهرت دراسةوأ

الصحة النفسية الموجهة للرجال رفض الرجال االعتراف بمرض االكتئاب باعتبار 

 8ذلك ضعف، بخالف المرأة التي تعترف بالمرض وتسعى للعالج.

حضور الرجال كمصادر إعالمية  Aitinger, G. (2016) وأرجعت دراسة 

في وسائل اإلعالم خاصة في مجال السياسة، بينما تقل أعداد النساء بصورة مكثفة 

بالرغم من حضورهم في مهن سياسية عدة. أرجعته إلى تكرار اختيار المصادر 

 9اإلعالمية بشكل روتيني من قبل الصحفيين، وليس بسبب التمييز ضد النساء.

 Elli Scambor, Nadja Bergmann, Katarzynaدراسات كل من وكشفت

 ، وNicky Stanley, Benedict Fell, PamMiller (2013)، و (2014)

Jeff Hearn (2012)و ، Jeff Hearn, Antony Whitehead ( 2006)  أن

ما يتعرضون له من وسائل اإلعالم بصورة موسعة مع المحيطين الرجال يناقشون 

 10رجال.بهم خاصة مع أقرانهم من ال

على أنه ال يوجد تطابق بين الصورة  (7107رباب حسين )وأكدت دراسة 

الذهنية المدركة عن النوع االجتماعي لدى الرجال في مصر وبين الصورة اإلعالمية 

 11التي تقدمها األفالم األمريكية.
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الرجال يعتبرون وسائل اإلعالم  أن Ran, Qing (2011)وأوضحت دراسة 

التقليدية الوسيلة األساسية للترفيه، كما أنها تحدد قيمهم والطريقة التي يفكرون بها 

 12الرجال.

 التعليق على دراسات المحور األول:

اعتمدت معظم الدراسات على نظريات: التأثير المعتمد على تقديم النموذج، 

 واالعتماد على وسائل اإلعالم، والغرس الثقافي. 

ومن الناحية المنهجية اعتمدت أغلب الدراسات على واالستبيان، والمقابلة 

 واستخدمت منهج المسح، والمنهج المقارن. 

صة بالرجل بشكل عام، وبعالقته بوسائل وهناك ندرة في الدراسات العربية الخا

 اإلعالم بشكل خاص.

اهتمت أغلب الدراسات األجنبية التي ركزت على الرجل وعالقته بوسائل اإلعالم 

 على الموضوعات الجنسية.

واجمعت الدراسات على حرص وسائل اإلعالم الموجهة للرجل على ابراز 

خاص؛ إذ اهتمت باظهار  صورة متحيزة للرجل بشكل عام والرجل العربي بشكل

الرجل في صورة النموذج المثالي، فهو الرجل الناجح القادر على االنجاز والقائد 

 في الحياة العامة.

المحور الثانى: الدراسات التى تناولت اإلعالم النسائي وعالقته بحقوق المرأة 

 تالي:المصرية وأدوارها وفئاتها، ويمكن تقسيم دراسات هذا المحور على النحو ال

الدراسات التى تناولت وسائل االتصال التقليدية وعالقتها بحقوق المرأة  -أ

المصرية، وانتهت هذه الدراسات إلى مجموعة من النتائج على النحو 

 التالي:

م أكدت الصحافة النسائية المصرية على 0222حتى عام  0222في الفترة من عام 

القوانين التي تميز ضد المرأة، ومنها ضرورة مراجعة التشريعات الوطنية وتعديل 

تعديل قوانين االنتخاب، وإقرار نظام الكوتة؛ لضمان وضع حد أدنى لتمثيل المرأة في 

وذلك نتيجة النخفاض نسبة المشاركة السياسية التقليدية للمرأة في 13المجالس النيابية.

  14عدد من الدول اإلفريقية ومن ضمنها مصر.

اسية لقضايا المرأة على مدى معالجتها، فجاءت قضية ويؤثر دعم القيادة السي

المشاركة السياسية للمرأة على قائمة أولويات الصحف في عصر الرئيس األسبق 

مبارك؛ ألنها كانت تحظى باهتمام ودعم من القيادة السياسية آنذاك، ومثل نشاط السيدة 

يسة التي تم تناولها سوزان قرينة الرئيس األسبق محمد حسني مبارك أحد القضايا الرئ

 15 في إطار قضايا المرأة المصرية بالصحف القومية.

http://p9797-ugrade2.eul.edu.eg.ugrade1.eul.edu.eg:2048/MuseSessionID=0006197/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Ran,+Qing/$N?accountid=37552
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وأغفلت جريدة الوفد ضعف مشاركة المرأة المصرية فى الحياة الحزبية والنقابية، 

وناقشت قضية المشاركة السياسية للمرأة من منظور حزبى ضيق مركزة على ضعف 

تحت األهداف الحزبية الضيقة، نسبة المرشحات من جانب الحزب الوطنى مما يندرج 

م، كما تجاهلت 0222يناير 02وتجاهلت جريدة الوفد قضايا المرأة بعد ثورة 

وذلك بالرغم من ارتباط  ،المطالبات بإلغاء المجلس القومى للمرأة وإنشاء مفوضية

  16إطار اإلصالح السياسى لقضايا المرأة باإلصالح عامة.

لة حواء على رأي الدين والخبراء، م استندت مج0222يناير 02وبعد ثورة 

وتوضيح الخلفية التاريخية فيما يتعلق بتولي المرأة لمواقع اتخاذ القرار، ونشرت 

المجلة موضوعات تتناول مخاوف المرأة من ضياع المكتسبات التي ناضلت طويال  

 17.من أجلها

 الدنيا نصف مجلة جانب من أكبر اهتمامم كان هناك 0220 يونيو 02 ثورة أما بعد

 المجلتين خطابا اتفق وإن المصرية، للمرأة والمدنيةالسياسية  بالحقوق حواء مجلة عن

 المصرية، للمرأة السياسية والمدنية الحقوق نزع رفض :وهي المقدمة األطروحات في

 االنتخابات المرأة في دور واختزال المسلمين، اإلخوان جماعة يد على كرامتها وإهدار

 ميادين إلى للنزول والتعبئة لدفع المرأة الحشد آلية مجلتانال ووظفت ،تصويتية كقوة

 18يونيو. 02في ثورة  مصر

الصحافة النسائية وبرزت القيم والسمات الداعمة لحقوق المرأة في خطاب 

في فترات االستحقاقات السياسية؛ حيث يتم  0222إلى  0222المصرية في الفترة من 

استدعاء المرأة خاصة من الشريحة المتوسطة كفاعل رئيس في الخطاب؛ الستغاللها 

كقوة تصويتية، وبعد انقضاء االستحقاقات السياسية تتصدر صاحبات الوجاهة من 

 19الصحف النسائية العربية محل الدراسة مرة أخرى.البارزات فى المجتمع خطاب 

حقوق المرأة إحدى النقاط الخالفية بين الصحافة العربية والغربية، خاصة في عد وت

؛ تحديد مفهوم الديمقراطية، مما جعل الديمقراطية الغربية مصدر قلق للدول العربية

نظر الصحافة الغربية يلعب التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني  فمن وجهة

ا تجاه المرأة في الخاص بحقوق المرأة دورا  فعاال   بشأن انتهاج سياسات أكثر تقدم 

المنطقة العربية، حيث تلعب المعونات المقدمة دورا  رئيسا  في خلق حوافز لدمج 

النساء، بينما من وجهة النظر العربية فإن التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني 

 20 يمثل ذريعة للتدخل في الشئون المحلية.

تناولت سمات وأدوار وفئات المرأة المصرية في وسائل الدراسات التى  -ب

االتصال التقليدية، وانتهت هذه الدراسات إلى مجموعة من النتائج على 

 النحو التالي:

المرأة  -م0222يناير 02قبل ثورة  -وضعت مجلة سيدتى وكذلك مجلة حواء 

العربية في إطار الصراع مع الرجل الذي يعتقد بدونية المرأة، وعدم قدرتها على تولي 
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المناصب القيادية، ورسم السياسات العامة، وركزت المجلتان على الدور اإلنجابي 

(، بينما جاء الدور العام فى الترتيب %22) للمرأة الذى جاء فى الترتيب األول بنسبة

  21(.%2الثالث بنسبة )

بصحف األسبوع، واألهالي، وأخبار اليوم الكاريكاتير كما قامت أغلب رسوم 

  22بترسيخ األدوار التقليدية للمرأة المصرية.

وتحيزت كل من مجلة حواء، ومجلة نصف الدنيا للمرأة المصرية في العاصمة 

  23في باقي المحافظات، كما ركزا على فئة الشابات.على حساب المرأة 

وظهرت بعض صور التمييز النوعي ضد المرأة في بعض الصحف المصرية؛ إذ 

يتم تقديم أدوار المرأة فى قصص الجريمة داخل ثقافة تقليدية سلبية تدين سلوكياتها، 

كعمل شريف كما تم عبر التغطية افراغ المهن التى تعمل بها من مقوماتها وداللتها 

والسعى نحو تقديم عملها ومهنتها باعتبارهما مسئولين أحيانا  عما تتعرض له من 

حوادث جنسية وتحرشات، بل أحيانا  سببا للطالق و"خراب البيوت" وفق ماتضمنته 

 24التغطية.

وتمثل المرأة أهمية استثنائية في إطار اقتصاديات السوق في عصر العولمة، فهي 

كات المتعددة الجنسيات، وفروعها المحلية قوة العمل الرخيصة، تمثل بالنسبة للشر

وهي صانعة قرار االستهالك في األسرة مما يضاعف مكانتها كركن أساسي في 

 25التراكم االقتصادي لصالح المتحكمين في السوق العالمية، واألسواق المحلية.

المرأة المصرية في تغييرات التي طرأت على دور وتناولت الصحافة األمريكية ال

م، بالتطبيق على خطاب هيالري كلينتون تجاه المرأة 0222يناير  02أعقاب ثورة 

 26المصرية التي جسدتها على أنها ضحية العنف الممارس ضدها من قبل المجتمع.

الصحافة الغربية المرأة العربية المعاصرة بالمظلومة، والضعيفة،  ووصفت

ء على عدسة ثقافتهم، وخلفيتهم التاريخية، إال أن هناك والمنقادة، والسلبية، وذلك بنا

العديد من األمثلة للنساء العربيات الالئي حققن تغييرات إيجابية وهامة ألنفسهن 

 27ولمجتمعاتهن.

الدراسات التى تناولت وسائل اإلعالم الجديدة وعالقتها بحقوق المرأة  -ج

ائج على النحو وأدواراها، وانتهت هذه الدراسات إلى مجموعة من النت

 التالي:

تمكننن وسننائل التواصننل االجتمنناعي المننرأة وتسنناعد فنني إدماجهننا فنني المجنناالت 

نا  المختلفة رغم أن ذلك يتناقض مع واقع عدم المساواة بين الجنسين الذي ال ينزال قائم 

في المنطقة العربية، إال أنه يمكن لوسائل التواصل االجتماعي أن تكنون عامنل تغيينر 

 28 مكين المرأة في المجتمعات العربية.محتمل نحو ت
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تعد وسائل التواصل االجتماعي احدى األدوات الفعالة في تمكين النساء في 

 29الوطن العربي، خاصة في ظل الثورات التي اندلعت مؤخرا.

استطاعت وسائل اإلعالم الجديدة خلنق وسنائل جديندة ومبتكنرة لمواجهنة التحنر  

المجتمنع المندني التقنينات الرقمينة وب لتعبئنة  الجنسي في مصر. واستثمرت منظمات

األفراد في المسيرات وتكوين حمالت ضغط، ورفع المزيد من التقارير التني تتضنمن 

 30 تفاصيل لحاالت التحر  الجنسي.

 التعليق على دراسات المحور الثاني:

اعتمدت معظم دراسات هذا المحور على نظرية وضع األجندة، ومدخل األطر 

 والنوع االجتماعي والتحليل الوظيفى. 

ومن الناحية المنهجية اعتمدت أغلب الدراسات على تحليل المضمون، وتحليل 

 الخطاب، والمقابلة، واالستبيان، واستخدمت منهج المسح، والمنهج المقارن. 

سات على غياب سياسة تحريرية واضحة تجاه حقوق المرأة، واتفقت معظم الدرا

باإلضافة إلى ضعف معالجة قضاياها فى وسائل االعالم، من حيث اعتمادها فى تناول 

 حقوق المرأة على األحداث والمناسبات.

وأشارت هذه الدراسات إلى تراجع الدور الرئيس لإلعالم النسائي المصري فى 

ل على نشر ثقافة حقوق المرأة والترويج لها من خالل مجال حقوق المرأة، فلم يعم

إثارة االنتباه للحقوق المختلفة، وخلق الوعي بها وتنميتها، بل ركز على حقوق المرأة 

التي تشير لها السلطة الحاكمة بشكل رئيس، إلى جانب تسليط الضوء على األدوار 

 التقليدية للمرأة.

وركزت الدراسات التي اهتمت بوسائل اإلعالم الجديد على كيفية توظيف وسائل 

 التواصل االجتماعي في الدفاع عن قضايا المرأة وتمكينها. 

 تعليق عام على الدراسات السابقة:

مع استمرار تقديم الصحافة النسائية المصرية األدوار النمطية للمرأة بنسبة تفوق 

ن الصحف األجنبية خاطبت المرأة بصفتها فرد في المجتمع، األدوار غير النمطية، فإ

لها قضاياها الخاصة، فهناك اهتمام من قبل الصحافة النسائية الغربية بالحركات 

 31النسائية التي تسعى لتفعيل حقوق المرأة.

وبلورت عدد من الدراسات السابقة الحل في صياغة إستراتيجية مستقبلية لتفعيل 

وأكدت معظم  في بناء ثقافة مجتمعية مساندة لحقوق المرأة، دور وسائل اإلعالم

الدراسات على أهمية العالقة بين وسائل اإلعالم، وتناول حقوق المرأة، وتنمية وتطور 

 32المجتمعات.
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اهتمت أغلب الدراسات الميدانية عن حقوق المرأة ال سيما الغربية بدراسة 

ام بالرجال واستطالع آرائهم فئات عمرية مختلفة من النساء، وأغفلت االهتم

واتجاهاتهم نحو حقوق المرأة، في حين تبحث الدراسة الحالية في آراء الرجال 

 واتجاهاتهم نحو حقوق المرأة.

 مشكلة الدراسة:

تتحدد مشكلة الدراسة في التعرف على مدى تعرض الرجال المصريين محل 

وااللكتروني، ودوافع  والمرئيالدراسة لوسائل اإلعالم النسائي المقرؤ والمسموع 

، ودورها في تشكيل اتجاهاتهم نحو حقوق المرأة المصرية المدنية والسياسية تعرضهم

قياس اثر وسائل اإلعالم النسائي على  من خالل واالقتصادية واالجتماعية والثقافية،

وابراز التعريف والتوعية وإثارة اهتمامهم بالمفاهيم واآلليات المرتبطة بحقوق المرأة 

 تلك الحقوق للرجال.

 وترجع أهمية الدراسة إلى:

ندرة الدراسات العربية التي عنيت بالرجل، وكذلك تلك التي عنيت بتقييم  -2

تعرضهم لوسائل اإلعالم النسائي وإتجهاتهم نحو حقوق المرأة، ومن ثم يمكن 

 للدراسة ان توفر رصيدا معرفيا في هذا المجال.

لواقع حقوق المرأة، ومدى عملهم على تمكين  الكشف عن مدى ادراك الرجال -0

المرأة كفاعل نشط في المجتمع، أو على العكس تشويه أدوارها واختزالها في 

 األدوار التقليدية.

تقاس التنمية اإلنسانية في أي دولة كما حددها البرنامج اإلنمائي لألمم  -0

على  -واطنة كفرد وكم -، وبناء قدراتها المتحدة وفقا  لمقياس تمكين المرأة

المساهمة بدور فعال في مؤسسات المجتمع، وعلى المشاركة في اتخاذ 

، وهنا يلزم ادراك الرجل لحقوق المرأة،؛ بل والتفاعل االيجابي معها القرارات

 حتى ال يقف عقبة في طريقها.

 أهداف الدراسة:

والمسموع المقرؤ  االعالم النسائي وسائلتأثير  إلى الكشف عن مدى تهدف الدراسة

، من خالل زيادة نحو حقوق المرأة الرجل المصري اتجاهات تشكيل والمرئي في

المعرفة بحقوق المرأة وإثارة االهتمام بها واتخاذ الرجال سلوكيات داعمة لحقوق 

 . حقوق، أو عدم االكتراث بهاهذه ال، أو معارضة المرأة في الواقع

 تساؤالت الدراسة:

اإلعالم النسائي المقرؤ ما خصائص وسمات الرجال الذين يتعرضون لوسائل  .0

 ؟والمسموع والمرئي 
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وما  ما وسائل اإلعالم النسائي التى يستخدمها الرجال محل الدراسة بانتظام؟ .7

 واألدوار والوظائف التى تحققها لهم؟

 ؟لوسائل إلعالم النسائيالرجال محل الدراسة ما تقييم  .2

 محل الدراسة حقوق المرأة المصرية، وكيف يتمثلونها؟ كيف يرى الرجال .4

إلى أى مدى تسهم مضامين اإلعالم النسائي فى تشكيل اتجاهات الرجال محل  .5

 الدراسة نحو حقوق المرأة المصرية؟

 هل تختلف أم تتفق اتجاهات الرجال محل الدراسة نحو حقوق المرأة المصرية؟ .2

الرجال محل الدراسة نحو حقوق ما العوامل التى تؤثر على اتجاهات  .2

 المرأة المصرية؟

لماذا هناك اتفاق/اختالف حول اتجاهات الرجال محل الدراسة نحو حقوق  .8

 المرأة المصرية؟

 نظرية الغرس الثقافى: :للدراسة النظري اإلطار

تستفيد الدراسة من نظرية الغرس الثقافى في تحليل الرسائل الرئيسة واالتجاهات 

الرسائل اإلعالمية، فهي إحدى النظريات التى تهتم بالتأثير التراكمى فى محتوى 

لوسائل اإلعالم، وتقوم على التفاعل بين الفرد والوسائل التثقيفية المختلفة، وتهدف 

إلى إكساب الفرد اتجاهات وسلوكيات مناسبة لدوره االجتماعى، وبالتالى تمكنه من 

 ى الحياة اإلجتماعية.التوافق االجتماعى وتيسر له االندماج ف

ومن االتجاهات الحديثة لنظرية الغرس الثقافى ربطها بالدراسات الثقافية؛ حيث 

ان أكثر نقاط التالقى بين نظرية الغرس والدراسات الثقافية هى االتفاق على أن 

وسائل اإلعالم مؤثرة بشدة فى تقديم منظومة االعتقادات واالتجاهات الخاصة 

 33دلوجية من منظور الدراسات الثقافية(.بالمجتمع ) أو األي

وسائل وتستعين الباحثة بهذه النظرية فى تفسير مدى التأثير الذى يمكن أن تحدثه 

التى يعتمد عليها الرجال اإلعالم النسائي المقرؤ والمسموع والمرئي واإللكتروني 

 .نحو حقوق المرأة اتجاهاتهممحل الدراسة فى تكوين ثقافتهم، وتشكيل 

 الدراسة ومناهجها:نوع 

تنتمى الدراسة إلى نوعية الدراسات الوصفية حيث تسعى إلى رصد وتحليل دور 

نحو  الرجال المصريين محل الدراسة اتجاهاتفي تشكيل وسائل اإلعالم النسائي 

حقوق المرأة، ولم تتوقف الدراسة عند حدود الرصد والتحليل بل امتدت إلى تفسير 

الرجال محل الدراسة والذين يتعرضون  اتجاهاتل تشكيالعوامل المؤثرة على 

 نحو حقوق المرأة.لإلعالم النسائي 
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لمسح كافة  منهج المسح اإلعالمىوفي هذا االطار اعتمدت الدراسة على 

الرجال  اتجاهاتفي تشكيل وسائل اإلعالم النسائي المعلومات الخاصة بدور 

المنهج المقارن إلى استخدام باإلضافة . نحو حقوق المرأة المصريين محل الدراسة

الذين يعتمدون على وسائل ت الرجال المصريين محل الدراسة اتجاهاللمقارنة بين 

 ة وفقا لعدد من المتغيرات.اتجاهاتهم نحو حقوق المرأفي تشكيل  اإلعالم النسائي

 أدوات جمع البيانات:

قامت الباحثة بإعداد استمارة استقصاء بحيث تغطى كافة  استمارة االستقصاء: -

األهداف التى حددتها الدراسة، وذلك من خالل مجموعة متنوعة من األسئلة 

المفتوحة والمغلقة والمقاييس المختلفة، وقد بلغ إجمالى األسئلة فى استمارة 

 ( سؤاال  باإلضافة إلى أسئلة البيانات الشخصية.20االستبيان )

استمارة االستقصاء مقياسا ثالثيا لمعرفة ما إذا كان الرجل مؤيدا لحقوق  وتضمنت

المرأة أو معارضا لها أو محايدا إزائها، وتضمن هذا المقياس الحقوق المدنية 

 والسياسية للمرأة، وكذلك الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة.

رجال من محافظتي  22مكونة من  تم إجراء إختبار قبلى لالستبيان على عينةوقد 

الوصول إلى أفضل طريقة لصياغة األسئلة الخاصة باالستبيان  القاهرة والجيزة بهدف

 . الذى سيتم تطبيقه على عينة الدراسة الميدانية

  مجتمع وعينة الدراسة:

 يزيد أن الباحثةوراعت يتحدد مجتمع الدراسة في مجتمع الرجال المصريين، 

 نمط العينة العشوائيةعلى سنة، واعتمدت الباحثة  28عن  الدراسة في المشارك عمر

 وبلغ، الرجال المصريين الذين يتعرضون لوسائل االعالم النسائي جمهور من المتاحة

وقد تم تجميع بيانات االستبيان ومعلوماته مفردة.  022الميدانية  الدراسة عينة حجم

 .0228خالل الفترة من يونيو إلى سبتمبر 

 إختبارات الصدق والثبات:

 :Face Validityالصدق الظاهرى  -أ

استعانت الباحثة باألساتذة المتخصصين فى مجال اإلعالم لتحكيم استمارة الدراسة 

وقد أسفر االستبيان عن مجموعة من المالحظات أفادت الباحثة فى إعادة  34الميدانية،

 صياغة وتعديل بعض األسئلة وإضافة البعض اآلخر. 

 :Reliabilityإختبارات الثبات  -ب

بعد فترة زمنية مدتها ثالثة أسابيع من  قامت الباحثة بإعادة تطبيق االستمارة

 22من عينة الرجال محل الدراسة ) %22التطبيق األول لإلستمارة، على نسبة 

وأسفر إعادة التطبيق عن نسب ثبات متنوعة، لم تقل لدى أى مفردة عن حدود رجال(، 

مما يؤكد دقة البيانات  %2.22الة احصائيا عند مستوى معنوية ، وهي د12%

 وثباتها.
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 المعالجة اإلحصائية للبيانات:
لتحليل نتائج الدراسة إحصائيا  باستخدام عدة معامالت  SPSSتم استخدام برنامج 

أهمها: التكرارات البسيطة والنسب المئوية، والوزن النسبي، والوزن المرجح، 

، ANOVA ، و(T-Test)، ووالمتوسط الحسابى، واالنحراف المعياري

 .(LSD)واالختبارات البعدية 

 نتائج الدراسة:

الذين  الدراسةالرجال المصريين محل المحوراألول: خصائص وسمات 

 :يتعرضون لوسائل اإلعالم النسائي

الذين  الدراسةالرجال المصريين محل يعرض هذا المحور لخصائص عينة 

من خالل إستعراض سمات تلك العينة من خالل  يتعرضون لوسائل اإلعالم النسائي

، والحالة االجتماعيةوالوضع الوظيفي،  الفئات العمرية، ومستوى ونوعية التعليم،

 واالنتماء للجمعيات الحقوقية واالحزاب السياسية، ومقر اإلقامة، واالحتكاك بالخارج.
 (0جدول رقم )

 الذين يتعرضون لوسائل اإلعالم النسائي الدراسةالرجال المصريين محل توصيف عينة 
 % ك الفئة المتغير

 27.5 55 02 – 28من  الفئة العمرية
 38.0 76 02 – 02من 
 18.0 36 24 – 02من 
 11.5 23 22 – 28من 

 5.0 10 فوق الستين
 16.5 33 متوسط مستوى التعليم

 6.5 13 فوق المتوسط
 57.0 114 مؤهل عالي
 20.0 40 دراسات عليا

 91.5 183 حكومي نوعية التعليم
 6.5 13 خاص
 1.5 3 ديني
 0.5 1 اجنبي

 21.0 42 طالب الوظيفة
 11.0 22 عامل / حرفي
 67.0 134 مهني
 1.0 2 ال يعمل

 40.5 81 عازب الحالة االجتماعية
 53.0 106 متزوج
 5.0 10 ارمل
 1.5 3 مطلق

 1.5 3 نعم االنضمام للجمعيات الحقوقية
 98.5 197 ال

 100.0 200 ال االنتماء الحزبي
 0 0 نعم 

 70.0 140 الحضر مقر اإلقامة
 17.5 35 الريف
 12.5 25 الصعيد

 41.0 82 نعم السفرللخارج
 59.0 118 ال

 100.0 200  اإلجمالي



 تعرض الرجال المصريين لوسائل اإلعالم النسائي وعالقته باتجاهاتهم نحو حقوق المرأة

 55  السادس عشرالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

بنسبة بلغت  02-02 أغلب العينة فى الفئة العمرية من الفئة العمرية: من حيث -

من العينة من الرجال المصريين فى الفئة العمرية  %04.2 أن في حين، 08%

أكثر إقباال   02إلى  28، أى أن الرجال فى المرحلة العمرية من 02إلى  28من 

عاما   24إلى  02من الرجال فى الفئة العمرية من  اإلعالم النسائيعلى وسائل 

تعرض العينة من والتى شرعت فى اإلنشغال بأعباء الحياة األسرية، كما تقل نسبة 

، اإلعالم النسائيلوسائل  22إلى  28الرجال المصريين فى الفئة العمرية من 

 العينة من الرجال المصريين فوق الستين.وتصل النسبة ألقل مستوياتها لدى 

المستوى التعليمى للعينة من في هناك ارتفاع  المستوى التعليمي: من حيث -

، حيث الذين يتعرضون لوسائل اإلعالم النسائي الدراسةالرجال المصريين محل 

العينة  من  %02 كما أنمن العينة من الحاصلين على مؤهل جامعى،  %24 أن

الحاصلين على مؤهل فوق جامعى، وتصل نسبة الحاصلين على مؤهل فوق من 

 %22.2، وتقل نسبة الحاصلين على مؤهل متوسط لتصل إلى %2.2المتوسط 

 من مفردات العينة.

ترتفع نسبة الملتحقين بالتعليم الحكومى من العينة عن  نوعية التعليم: ن حيثم -

الملتحقين بالتعليم  من العينة من %12.2نسبة الملتحقين التعليم الخاص، حيث أن 

من مفردات العينة، بينما  %2.2 يمثل الملتحقين بالتعليم الخاص بينما، الحكومى

وترجع الباحثة واألجنبي من مفردات العينة،  تندر نسبة الملتحقين بالتعليم الديني

إلى  28معظم العينة من الرجال المصريين فى المرحلة العمرية من  ذلك إلى أن

حيث كانت مرحلة ازدهار للتعليم الحكومي، على عكس الواقع اآلن  عاما، 02

 الذي يشير إلى إقبال المصريين على التعليم الخاص واألجنبي.

الرجال المصريين محل ترتفع نسبة المهنيين من العينة من من حيث طبيعة العمل:  -

من العينة من  %24، حيث أن الذين يتعرضون لوسائل اإلعالم النسائي الدراسة

من العينة  %02المهنيين وأغلبه يعمل في مجال الهندسة والمصارف، بينما 

 من العينة حرفيين. %22طالب، و

ارتفاع في نسبة المتزوجين من العينة من  هناكجتماعية: الحالة االمن حيث  -

حيث ، الذين يتعرضون لوسائل اإلعالم النسائي الدراسةالرجال المصريين محل 

 من العينة لم يسبق لهم الزواج. %22من العينة من المتزوجين، بينما  %20أن 

هناك انخفاض شديد في نسبة االنضمام من حيث االنضمام للجمعيات الحقوقية:  -

الذين  الدراسةالرجال المصريين محل للجمعيات الحقوقية من العينة من 

من العينة فقط من المنضمين   %2.2يتعرضون لوسائل اإلعالم النسائي، حيث أن 

 للجمعيات الحقوقية.

قبل تنعدم نسبة االشتراك في األحزاب السياسية من  من حيث االنتماء الحزبي: -

 .الذين يتعرضون لوسائل اإلعالم النسائي الدراسةالرجال المصريين محل عينة 
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الرجال ترتفع نسبة اإلقامة في الحضر من قبل العينة من مقر اإلقامة:  من حيث -

، حيث أن الذين يتعرضون لوسائل اإلعالم النسائي الدراسةالمصريين محل 

لمكان إجراء  الباحثة ذلكوترجع من العينة من المقيمين في الحضر،  42%

 البحث في نطاق القاهرة الكبرى.

هناك ارتفاع في نسبة العينة التي ال تسافر للخارج بنسبة  السفر للخارج: من حيث -

لوسائل الذين يتعرضون  الدراسةالرجال المصريين محل من  %21تصل إلى 

 .من العينة خاضت تجربة السفر للخارج %22 ، بينمااإلعالم النسائي

 %22الحظت الباحثة عدم صدق مايقرب من من حيث المستوى االقتصادي:  -

مفردات العينة حول األسئلة المتعلقة بالمستوى االقتصادي، لذا لم تأخذ الباحثة 

 بهذا المؤشر.

  إلعالم النسائيوسائل ل الدراسةالمصريين محل المحور الثاني: استخدام الرجال 

 الدراسةالمصريين محل يكشف هذا المحور عن مدى كثافة استخدام الرجال 

 لوسائل اإلعالم النسائي، ووسائل اإلعالم النسائي المفضلة لديهم، ودوافع استخدامها.

 لإلعالم النسائي: الدراسةالمصريين محل أوال: كثافة استخدام الرجال 

 (7جدول رقم )

 اإلعالم النسائيكثافة استخدام العينة لوسائل 

كثافة استخدام 

العينة لوسائل 

 اإلعالم النسائي

 منخفضة متوسطة مرتفعة
المتو

 سط 

انحراف 

 معياري

وزن 

 % ك % ك % ك نسبي

برامج المرأة 

المذاعة في 

الفضائيات 

 المصرية

20 10.0% 64 32.0% 116 58.0% 1.52 0.67 50.7% 

القنوات 

المتخصصة فى 

 شئون المرأة

8 4.0% 30 15.0% 162 81.0% 1.23 0.51 41.0% 

برامج المرأة 

المذاعة في 

 محطات الراديو

9 4.5% 14 7.0% 177 88.5% 1.16 0.47 38.7% 

المجالت 

المتخصصة فى 

 شئون المرأة

12 6.0% 31 15.5% 157 78.5% 1.28 0.57 42.5% 

المواقع 

المتخصصة فى 

 شئون المرأة

10 5.0% 30 15.0% 160 80.0% 1.25 0.54 41.7% 

الصفحات 

المتخصصة فى 

شئون المرأة عبر 

وسائل التواصل 

 االجتماعي

12 6.0% 51 25.5% 137 68.5% 1.38 0.60 45.8% 
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برامج المرأة المذاعة في  باستخدام الوزن النسبي يكشف الجدول السابق عن أن

الرجال على رأس وسائل االعالم النسائي التى يفضلها  تأتي الفضائيات المصرية

الصفحات المتخصصة فى شئون ، يليها %22.4 المصريين عينة الدراسة بنسبة

المجالت المتخصصة  ،  وتأتي%22.8بنسبة  المرأة عبر وسائل التواصل االجتماعي

 .%20.2في المرتبة الثالثة بنسبة  فى شئون المرأة

على  برامج المرأة المذاعة في الفضائيات المصريةحصول  وأرجعت الباحثة

مركز متقدم لغلبة الثقافة المرئية فى هذا العصر على الثقافة المقرؤة. أما تفضيل 

 لصفحات المتخصصة فى شئون المرأة عبر وسائل التواصل االجتماعيلالعينة 

 فيرجع إلى ما تتيحه من إمكانيات التفاعلية والفورية.

 الدراسة:المصريين محل ثانيا: وسائل اإلعالم النسائي المفضلة لدى الرجال 

من أعلى البرامج في الفضائيات مشاهدة من قبل الرجال المصريين محل الدراسة 

، يليه %02.2بنسبة  CbCبرنامج "الستات ميعرفو  يكدبوا" المذاع عبر قناة 

، وفي المركز الثالث %4بنسبة  ON Eبرنامج "ست الحسن" المذاع عبر قناة 

 .%0.2بنسبة  dmcبرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر قناة 

ة في المركز سفر cbc القنوات المتخصصة فى شئون المرأة فجاءت قناة أما 

كأعلى القنوات مشاهدة من قبل الرجال المصريين محل الدراسة  %11.5األول بنسبة 

تلتها قناة الصحة والجمال، وفي المركز الثالث  والذين يتعرضون لإلعالم النسائي،

 بنسب ضعيفة. samiraقناة 

لعينة الرجال المصريين محل الدراسة  االذاعية  المفضلةوبالنسبة لبرامج المرأة 

بنشجع في المركز األول، يليه برنامج  بريد المرأة على اإلذاعة المصريةجاء برنامج 

 .fmأمهات مصر على إذاعة نجوم 

عينة الرجال وجاء في المركز األول بالنسبة لمجالت المرأة المضلة لدى 

، %2.2، ثم مجلة سيدتي بنسبة %22المصريين محل الدراسة مجلة حواء بنسبة 

 .%2وفي المركز الثالث مجلة نصف الدنيا بنسبة 

ومن أفضل المواقع اإللكترونية المهتمة بشئون المرأة ويفضلها عينة الرجال 

 محل الدراسة موقع "فتكات"، و"سيدتي نت"، و"سوبر ماما". المصريين

أما وسائل التواصل االجتماعي المهتمة بشئون المرأة ويفضلها عينة الرجال 

، single mothersالمصريين محل الدراسة، فتتمثل في صفحات: احكي، و

 للمرأة. والصفحة الرسمية للمجلس القومي
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 الدراسة لوسائل اإلعالم النسائي:المصريين محل ثالثا: دوافع استخدام الرجال 

يأتى فى صدارة الدوافع  االهتمام بقضايا ومشاكل األسرةالجدول التالى إلى أن يشير 

 الدراسة لمتابعة وسائل اإلعالم النسائي.المصريين محل التى تحرك  عينة الرجال 

 (2جدول رقم )

 دوافع استخدام العينة لوسائل االعالم النسائي

دوافع استخدام العينة  

لوسائل االعالم 

 النسائي

 ال اعرف معارض موافق
 متوسط

انحراف 

 معياري

وزن 

 نسبي
 % ك % ك % ك

التعرف على حقوق 
 ومشكالت المرأة.

159 79.5% 16 8.0% 25 12.5% 2.67 0.69 89.0% 

لقناعتي أن المرأة غير 

 حاصلة على حقوقها
53 26.5% 118 59.0% 29 14.5% 2.12 0.63 70.7% 

لتساعدنى فى تكوين 
رأى شخصى تجاه 

 لقضايا وحقوق المرأة.

148 74.0% 28 14.0% 24 12.0% 2.62 0.69 87.3% 

الكتساب المهارات 

الالزمة للتعامل مع 
 المرأة.

149 74.5% 29 14.5% 22 11.0% 2.64 0.67 87.8% 

االهتمام بقضايا 

 ومشاكل األسرة.
175 87.5% 14 7.0% 11 5.5% 2.82 0.51 94.0% 

 %73.3 0.63 2.20 %12.0 24 %56.0 112 %32.0 64 التسلية والترفيه.

 %73.8 0.64 2.22 %12.0 24 %54.5 109 %33.5 67 شغل وقت الفراغ.

التعليق والمشاركة 

بالرأى في قضايا 

 وحقوق المرأة.

122 61.0% 39 19.5% 39 19.5% 2.42 0.80 80.5% 

 ألنها تراعي القيم

والعادات والتقاليد عند 

 مناقشة حقوق المرأة.

96 48.0% 59 29.5% 45 22.5% 2.26 0.80 75.2% 

االهتمام بقضايا ومشاكل  باستخدام الوزن النسبي يكشف الجدول السابق عن أن

يأتى فى صدارة الدوافع التى تحرك العينة الستخدام وسائل اإلعالم النسائي  األسرة

ويأتى ، %81بنسبة التعرف على حقوق ومشكالت المرأة ، ويليه دافع %12بنسبة 

 .%84.8بنسبة  اكتساب المهارات الالزمة للتعامل مع المرأةفى المرتبة الثالثة دافع 

يقل اعتماد العينة على وسائل اإلعالم النسائي بدافع التسلية والترفية، أو حتى و

شغل وقت الفراغ، وبالتالي يظهر وعي عينة الرجال المصريين محل الدراسة بأهمية 

متابعة قضايا وحقوق المرأة والتعرف على مشكالتها، مما يساهم في تطوير وتنمية 

 بمفردها، ظروفها وتغيير فقط بالمرأة خاصة تليس والقضايا الحقوق فهذهالمجتمع، 

 تم وإذا المجتمعي، النظام عن مسئولة المرأة فيه تكون كامل مجتمع قضية هي وإنما

   بالكامل. النظام اختل كسرها
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المصريين  المحور الثالث : تأثير وسائل اإلعالم النسائي على اتجاهات عينة الرجال

 الدراسة نحو حقوق المرأة:محل 

 يتناول هذا المحور مدى تأثير وسائل اإلعالم النسائي على اتجاهات الرجال

الدراسة نحو حقوق المرأة، واالتجاه الغالب على معالجة وسائل المصريين محل 

اإلعالم لحقوق المرأة المصرية من وجهة نظر العينة، وكذلك مالمح وأوجه التمييز 

 الدراسة.محل  الرجال بين المرأة والرجل في مصر من وجهة نظر عينة

أوال: هل يوجد تأثير لوسائل اإلعالم النسائي على اتجاهات العينة نحو 

 حقوق المرأة؟ 

الدراسة يرون المصريين محل من عينة الرجال  %24الجدول التالى إلى أن يشير 

 أن وسائل اإلعالم النسائي تؤثر بحدود معينة على اتجاهاتهم نحو حقوق المرأة.

 (4جدول رقم )

 هل وسائل اإلعالم النسائي تؤثر على اتجاهات العينة نحو حقوق المرأة ؟

هل يوجد تأثير لوسائل اإلعالم النسائي على اتجاهات الرجال المصريين نحو 

 حقوق المرأة ؟
 % ك

 32.5 65 مؤثرة

 47.0 94 الى حد ما

 20.5 41 غيرمؤثرة

 100.0 200 اإلجمالي

الدراسة المصريين محل عينة الرجال  من %00.2يكشف الجدول السابق عن أن 

يرون أن وسائل اإلعالم النسائي تؤثر على اتجاهاتهم نحو حقوق المرأة، بينما 

من العينة ترى أن وسائل اإلعالم النسائي غير مؤثرة على اتجاهاتهم نحو  02.2%

وجود نوعين من وسائل اإلعالم النسائي  وترجع الباحثة ذلك إلىحقوق المرأة، 

، ، يناقش حقوق المرأة من مختلف الجوانب, ويؤكد دور المرأة في بناء المجتمعاألول

مسلطا  الضوء على ما تعانيه المرأة من مشكالت تحد من مساهمتها في خطط 

 وعمليات التنمية، وصورتها في وسائل اإلعالم.

 المرفهة المرأة صورة تبرز حيثستهلكة، : يكرس صورة امرأة موالنوع الثاني

 التجميل، وعمليات والموضة، والديكور، األزياء، موضوعات وتحتل واألنيقة،

 توضح التي األبواب إلى باإلضافة كبيرة، مساحات وأدواته ومهاراته المكياج وفنون

 أن يبرز مما معدته... طريق عن الرجل قلب إلى للوصول الدقيقة الخطوات للمرأة

 .النساء يهم ما فقط هي الشكلية القضايا ذهه

المرأة من محتواها الحقيقي، مؤكدة أن  وسائل اإلعالم النسائيوبالتالي تفرغ 

المرأة يتحدد وجودها وينتهي في المطبخ وفي التجميل والموضة والرشاقة، وهذا في 
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أنه ظلم  كماحقيقة األمر ظلم للمرأة المصرية التي فرضت نفسها في جميع المجاالت، 

 .لدور الصحافة النسائية المصرية عبر التاريخ في معالجة قضايا وحقوق المرأة

ثانيا: االتجاه الغالب على معالجة وسائل اإلعالم لحقوق المرأة المصرية من وجهة 

 الدراسة:المصريين محل  نظر عينة الرجال

المصرية من  الجدول التالى إلى أن معالجة اإلعالم النسائي لحقوق المرأةيشير 

اإليجابي الدراسة جمعت بين االتجاهين المصريين محل  وجهة نظر عينة الرجال

 .%01بنسبة  والسلبي

 (5جدول رقم )

 رؤية العينة لالتجاه الغالب على معالجة وسائل اإلعالم النسائي لحقوق المرأة المصرية

 % ك االتجاه الغالب على معالجة وسائل اإلعالم النسائي لحقوق المرأة المصرية 

 31.0 62 االتجاه اإليجابي من خالل التأكيد على أحقية المرأة في ممارسة حقوقها

 8.5 17 االتجاه السلبي نحو المرأة وأحقيتها في ممارسة حقوقها

 39.0 78 جمعت بين االتجاهين اإليجابي والسلبي

 21.5 43 لم يهتم اإلعالم النسائي بالقدر المناسب بقضايا وحقوق المرأة

 100.0 200 اإلجمالي

الدراسة المصريين محل  عينة الرجالمن  %01يكشف الجدول السابق عن أن 

يرون أن معالجة وسائل اإلعالم النسائي لحقوق المرأة المصرية جمعت بين االتجاهين 

من العينة سيطرة االتجاه اإليجابي على معالجة  %02اإليجابي والسلبي، بينما يرى 

وسائل اإلعالم النسائي لقضايا المرأة من خالل التأكيد على أحقيتها في ممارسة 

وسائل اإلعالم النسائي لم تهتم بالقدر من العينة أن  %02.2حقوقها، في حين يرى 

وسائل اإلعالم النسائي االتجاه السلبي لمعالجة خفض الكافي بقضايا وحقوق المرأة، وان

 .%8.2لقضايا المرأة لنسبة 

بدال  من أن  حبيس قضايا بعينهااإلعالم النسائي ما زال أن  وترجع الباحثة ذلك إلى

يركز على قضايا العصر الجديد، والمستجدات التى يفرضها النظام العالمي الجديد، 

لخطاب الثقافي الموجه للمرأة فكرة أن الجمال وتبرز الخطورة حين يحمل هذا ا

واألنوثة المصنعة والمصطنعة هما المطلب األهم واألساسي في حياتها، وهما الطريق 

األمثل للنجاح في الحياة األسرية واالجتماعية والمهنية، في حين أن هناك تجاهال  

 جتمع.لحياتها الفكرية والثقافية كي تقوم بدورها المطلوب منها في الم
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 ثالثا: مالمح وأوجه التمييز بين المرأة والرجل في مصر من وجهة نظر عينة الرجال

 الدراسة:محل 

الدراسة يرون المصريين محل  عينة الرجالمن  %04الجدول التالى إلى أن يشير 

 أنه ال يوجد تمييز بين الرجال والنساء في مصر.

 (6جدول رقم )

 بين الرجال والنساءفي مصروجهة نظر العبنة حول وجود تميز 

 % ك هل تعتقد أن هناك تمييزا بين الرجال والنساء في مصر حالياً؟

 27.0 54 نعم

 36.0 72 إلى حد ما

 37.0 74 ال

 100.0 200 اإلجمالي

الدراسة المصريين محل  عينة الرجالمن  %02يكشف الجدول السابق عن أن 

من  %04يرون أنه يوجد تمييز بين الرجال والنساء في مصر إلى حد ما، كما ان 

العينة ترى وجود تمييز فعلي بين الرجال والنساء في مصر، ومن مظاهر هذا 

المرأة فوق طاقتها وتزيد األعباء عليها دون أن التمييز: ثقافة المجتمع التي تحمل 

دم المعاصر إال انه ما زالت تطبق األعراف القديمة تكون مسئوليتها، فبالرغم من التق

زواج ) على حقوق المرأة خاصة في التعليم والميراث وعند اختيار شريك الحياة

وفي القوانين  القيادية، التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب(، باإلضافة إلى القاصرات

 ضد المرأة. بكافة صورهوممارسة العنف  والتشريعات،

 التمييزالدراسة أن المصريين محل  قيض يرى بعض من عينة الرجالوعلى الن

حيث يوجد مجلس قومي في المجتمع المصري لصالح المرأة على حساب الرجل، 

، تخصيص أماكن للمرأة في األماكن العامة دون الرجل ويتم، للمرأة وال يوجد للرجل

ويؤكدون ، ر من الرجلكما أنهم يرون أن قوانين األحوال الشخصية تنصف المرأة أكث

 .على أن التمييز لصالح المرأة أدى إلى إهمالها لشئون أسرتها من أجل تحقيق ذاتها

المرأة المصرية حازت على مكانة كبيرة بين نساء العالم،  أن وترى الباحثة

وحولت وجهة التاريخ، وتعمل المرأة المصرية باستمرار من أجل رفع كل أشكال 

 التمييز، وتكريس مواطنتها كامرأة فاعلة.

الدراسة انها تؤثر على المصريين محل  وبالنسبة للقضايا التي يرى عينة الرجال

قضايا: التعليم، والعنف ضد المرأة، وتقلد المناصب القيادية،  وضع المرأة فتمثلت في

أن توفير التكافؤ أمام النساء والفتيات في الحصول على  ذلك إلى وأرجعت الباحثة

التعليم، والعمل الالئق، والتمثيل في العمليات السياسية واالقتصادية واتخاذ القرارات 

 .سيفيد المجتمعات واإلنسانيةسيكون بمثابة وقود لالقتصادات المستدامة و
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 الدراسة من حقوق المرأة:المصريين محل  المحور الرابع: موقف عينة الرجال

الدراسة من حقوق المصريين محل  يتضمن هذا المحور موقف عينة الرجال

المرأة عامة، ثم موقف العينة من حقوق المرأة المدنية والسياسية، وأخيرا موقف 

 الدراسة من حقوق المرأة االجتماعية واالقتصادية والثقافية.المصريين محل  الرجال

 الدراسة من حقوق المرأة عامة:المصريين محل  أوال: موقف عينة الرجال

 الدراسة مؤيدة لحقوق المرأة.المصريين محل  الجدول التالى إلى أن أغلب عينة الرجاليشير 
 (2جدول رقم )

 من حقوق المرأة الدراسةالمصريين محل  موقف عينة الرجال
الدراسة من المصريين محل  موقف عينة الرجال

 حقوق المرأة

مع حقوق 

 المرأة

ضد حقوق 

 المرأة

محايد تجاه حقوق 

 المرأة

 02.222 04.002 20.222 المتوسط الحسابي

 %48.2 %42.2 %84.2 الوزن النسبي

 0.01102 0.80412 0.42422 االنحراف المعياري

 يكشف الجدول السابق عن أن أغلب عينة الرجالباستخدام الوزن النسبي 

عينة ، يلي ذلك %84.2الدراسة مؤيدة لحقوق المرأة بنسبة بلغت المصريين محل 

الدراسة المحايدة تجاه حقوق المرأة بوزن نسبي بلغ المصريين محل  الرجال

لحقوق المرأة بوزن الدراسة المعارضة المصريين محل  عينة الرجال، ثم 48.2%

 .%42.2نسبي بلغ

 الدراسة من حقوق المرأة المدنية والسياسية:المصريين محل  ثانيا: موقف عينة الرجال 

الدراسة مؤيدة المصريين محل  الجدول التالى إلى أن أغلب عينة الرجاليشير 

 لحقوق المرأة المدنية والسياسية.
 (8جدول رقم )

 الدراسة من حقوق المرأة المدنية والسياسيةالمصريين محل  موقف عينة الرجال
المصريين محل  موقف عينة الرجال

الدراسة من حقوق المرأة المدنية 

 والسياسية

 الوزن النسبي القيمة العظمى االنحراف المعياري المتوسط

 %82.2 04 0.022 00.14 مع الحقوق السياسية والمدنية للمرأة

 %42.2 22 2.220 22.22 والمدنية للمرأةضد الحقوق السياسية 

محايد تجاه الحقوق السياسية والمدنية 

 للمرأة
22.22 2.808 28 82.1% 

المصريين  يكشف الجدول السابق عن أن أغلب عينة الرجالباستخدام الوزن النسبي 

عينة . يلي ذلك %82الدراسة مؤيدة لحقوق المرأة المدنية والسياسية بنسبة بلغت محل 

الدراسة المحايدة تجاه حقوق المرأة المدنية والسياسية بوزن المصريين محل  الرجال

الدراسة المعارضة لحقوق المصريين محل  عينة الرجال، ثم %82حوالينسبي بلغ 

. وهذه النسبة تركز في معارضتها %42المرأة المدنية والسياسية بوزن نسبي بلغ 

مثل أن تكون رئيس الجمهورية أو  لشغلها حول أن عدد من المناصب ال تصلح المرأة

وزير دفاع أو وزير داخلية وكذلك  أو رئيس مجلس النواب أو رئيس الوزراء

 من عينة الرجال %21وتصل هذه النسبة إلى الدينية والقضائية العليا، المناصب 
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أن  الدراسةالمصريين محل  عينة الرجال بينما يرى أغلب، الدراسةالمصريين محل 

من العينة  %42الرئيس لتولي المناصب القيادية الكفاءة والخبرة، حيث يرى  المحك

 .أنه ال يجد صعوبة في تقلد المرأة للمناصب القيادية

الدراسة من حقوق المرأة االجتماعية المصريين محل  ثالثا: موقف عينة الرجال

 واالقتصادية والثقافية:

الدراسة مؤيدة المصريين محل  الجدول التالى إلى أن أغلب عينة الرجاليشير 

 لحقوق المرأة االجتماعية واالقتصادية والثقافية.

 (9جدول رقم )

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية الدراسة من حقوق المرأةالمصريين محل  موقف عينة الرجال

الدراسة من المصريين محل  موقف عينة الرجال

  والثقافيةاالقتصادية واالجتماعية  حقوق المرأة
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

القيمة 

 العظمى

الوزن 

 النسبي

 %84.1 04 2.822 00.40 مع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة

ضد الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 للمرأة
28.10 2.442 04 42.2% 

محايد تجاه الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

 والثقافية للمرأة
22.22 0.222 02 42.2% 

 يكشف الجدول السابق عن أن أغلب عينة الرجالباستخدام الوزن النسبي 

الدراسة مؤيدة لحقوق المرأة االجتماعية واالقتصادية والثقافية بنسبة المصريين محل 

الدراسة المحايدة تجاه المصريين محل  عينة الرجال، يلي ذلك % 88حوالي بلغت 

عينة ، ثم %42.2حقوق المرأة االجتماعية واالقتصادية والثقافية بوزن نسبي بلغ 

الدراسة المعارضة لحقوق المرأة االجتماعية واالقتصادية المصريين محل  الرجال

 .%42والثقافية بوزن نسبي بلغ تقريبا 

الرجال المصريين محل المحور الخامس: العالقة بين كثافة تعرض العينة من 

 الدراسة لوسائل اإلعالم النسائي واتجاتها نحو حقوق المرأة:

يكشف هذا المحور عن العالقة بين كثافة تعرض الرجال المصريين محل الدراسة 

 لوسائل اإلعالم النسائي واتجاتهم نحو حقوق المرأة.

 (01جدول رقم )

 العالقة بين كثافة تعرض العينة لوسائل اإلعالم النسائي واتجاتها نحو حقوق المرأة 

 الحقوق
كثافة 

 المشاهدة
 المتوسط العدد

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 ف

الداللة 

 اإلحصائية

حقوق المرأة مع 

 عامة 

 2.222 20.00 222 منخفض

2.20

2 
2.202 

 0.102 20.20 22 متوسط

 0.228 20.82 2 مرتفع

 0.424 20.20 022 اإلجمالي
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 الحقوق
كثافة 

 المشاهدة
 المتوسط العدد

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 ف

الداللة 

 اإلحصائية

 

حقوق المرأة ضد 

 عامة

 0.212 04.02 222 منخفض

2.08

2 
2.420 

 0.222 02.18 22 متوسط

 2.240 04.22 2 مرتفع

 0.808 04.00 022 اإلجمالي

حقوق  محايد تجاه

 المرأة عامة

 0.220 02.20 222 منخفض

2.42

2 
2.244 

 0.222 02.22 22 متوسط

 0.222 02.22 2 مرتفع

 0.011 02.20 022 اإلجمالي

 2.220 22.88 22 متوسط

 2.102 22.02 2 مرتفع

 2.808 22.22 022 اإلجمالي

موقف عينة الرجال دالة إحصائيا بين غير ن عدم وجود فروق يكشف الجدول السابق ع

وكثافة التعرض المصريين محل الدراسة المؤيد أو المحايد أو المعارض لحقوق المرأة المختلفة 

موقف عينة الرجال المصريين محل الدراسة تجاه حقوق المرأة لوسائل اإلعالم النسائي؛ أي أن 

 ال يختلف باختالف كثافة التعرض لوسائل اإلعالم النسائي. 

 السادس: العالقة بين خصائص وسمات العينة واتجاتها نحو حقوق المرأة:المحور 

يركز هذا المحور على العالقة بين خصائص وسمات العينة واتجاتها نحو حقوق المرأة 

عامة وتفصيال من خالل التركيز على الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 

 والثقافية.

 نحو حقوق المرأة: واتجاتهمالمرحلة العمرية للرجال المصريين محل الدراسة أوال: العالقة بين 

 (00جدول رقم )

 العالقة بين المرحلة العمرية للرجال المصريين محل الدراسة واتجاتهم نحو حقوق المرأة

 الحقوق
المرحلة 

 العمرية
 المتوسط العدد

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 ف

الداللة 

 اإلحصائية

  المرأة عامةحقوق مع 

 

 2.412 20.20 22 02 – 22من 

2.00

4 
2.012 

 0.041 20.02 42 02 – 02من 

 0.282 22.81 02 24 – 02من 

 0.280 20.02 00 22 – 28من 

 2.122 22.22 22 فوق الستين

 0.424 20.20 022 اإلجمالي

 

 حقوق المرأة عامةضد 

 0.220 02.12 22 02 – 22من 

2.42

0 
2.282 

 0.222 04.22 42 02 – 02من 

 0.221 04.22 02 24 – 02من 

 0.282 04.24 00 22 – 28من 

 2.420 08.22 22 فوق الستين

 0.808 04.00 022 اإلجمالي
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 الحقوق
المرحلة 

 العمرية
 المتوسط العدد

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 ف

الداللة 

 اإلحصائية

حقوق المرأة  محايد تجاه 

 عامة

 0.221 02.22 22 02 – 22من 

0.20

2 
2.221* 

 0.212 02.02 42 02 – 02من 

 0.202 02.21 02 24 – 02من 

 0.422 02.21 00 22 – 28من 

 0.022 00.02 22 فوق الستين

 0.011 02.20 022 اإلجمالي

مع الحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية 

 للمرأة

 0.021 00.22 22 02 – 22من 

2.00

0 
2.021 

 2.202 00.42 42 02 – 02من 

 2.142 00.00 02 24 – 02من 

 2.202 02.20 00 22 – 28من 

 820. 02.22 22 فوق الستين

 2.822 00.40 022 اإلجمالي

ضد الحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية 

 للمرأة

 2.112 28.82 22 02 – 22من 

2.20

2 
2.002 

 2.144 28.81 42 02 – 02من 

 2.012 28.82 02 24 – 02من 

 2.222 28.48 00 22 – 28من 

 2.200 02.02 22 فوق الستين

 2.442 28.10 022 اإلجمالي

محايد تجاه الحقوق 

االقتصادية واالجتماعية 

 والثقافية للمرأة

 0.202 22.22 22 02 – 22من 

2.21

2 
2.222 

 0.220 22.12 42 02 – 02من 

 2.210 22.20 02 24 – 02من 

 0.022 22.02 00 22 – 28من 

 2.200 24.02 22 فوق الستين

 0.222 22.22 022 اإلجمالي

مع الحقوق السياسية 

 والمدنية للمرأة

 0.202 00.22 22 02 – 22من 

2.22

2 
2.220 

 0.012 00.28 42 02 – 02من 

 0.022 00.48 02 24 – 02من 

 2.184 00.02 00 22 – 28من 

 2.222 02.22 22 فوق الستين

 0.022 00.14 022 اإلجمالي

ضد الحقوق السياسية 

 والمدنية للمرأة

 2.024 22.02 22 02 – 22من 

2.42

2 
2.212 

 2.442 22.20 42 02 – 02من 

 2.222 22.22 02 24 – 02من 

 2.208 22.42 00 22 – 28من 

 2.242 22.22 22 فوق الستين

 2.220 22.22 022 اإلجمالي

محايد تجاه الحقوق 

 السياسية والمدنية للمرأة

 2.802 22.21 22 02 – 22من 

0.28

2 
2.222* 

 2.822 22.02 42 02 – 02من 

 2.228 22.48 02 24 – 02من 

 2.842 22.80 00 22 – 28من 

 2.212 22.22 22 فوق الستين

 2.808 22.22 022 اإلجمالي
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 الجدول السابق عن:يكشف 

عينة الرجال المصريين محل الدراسة  موقفوجود فروق دالة إحصائيا  بين  -

)مستوى المعنوية عامة وطبيعة المرحلة العمرية للعينة  حقوق المرأةالمحايد تجاه 

 (.0.202، قيمة ف =2.221=

وجود فروق دالة إحصائيا  بين موقف عينة الرجال المصريين محل الدراسة  -

 وطبيعة المرحلة العمرية للعينة السياسية والمدنية المحايد تجاه حقوق المرأة

 (.0.282، قيمة ف =2.222)مستوى المعنوية =

ولمعرفة مصادر التباين بين المجموعات التى يوجد بها فروق ذات داللة 

 .LSDإحصائية، فقد تم إجراء االختبارات البعدية بطريقة أقل فرق معنوى 
 (07جدول رقم )

 العالقة بين المرحلة العمرية للرجال المصريين محل الدراسة واتجاتهم نحو حقوق المرأة

 الحقوق
مجموع

 (Iة )
 (Jمجموعة )

الفرق بين 

 مجموعتين

الداللة 

 اإلحصائية

 عامةالمرأة  حقوقمحايد تجاه 
فوق 

 الستين

 2.221 *0.222 02 - 22من 

 2.228 *0.220 02 - 02من 

الحقوق السياسية والمدنية محايد تجاه 

 للمرأة

فوق 

 الستين

 2.222 *2.221 02 - 22من 

 2.222 *2.420 02 - 02من 

وجود فروق دالة  يتضح من الجدول السابق أن مصدر الفروق يرجع إلى:

عينة الرجال المصريين محل الدراسة فوق الستتين عاما ومن هم في  إحصائيا  بين

حقوق بموقفهم المحايد تجاه  فيما يتعلق( 02-02( و)02-22المرحلة العمرية من )

الرجال المصريين  عينةلصالح للمرأة، وذلك  السياسية والمدنيةالمرأة عامة والحقوق 

 .فوق الستتين عاما

تعليم الرجال المصريين محل الدراسة واتجاتهم نحو ثانيا: العالقة بين مستوى 

 حقوق المرأة:
 (02جدول رقم )

 العالقة بين المستوى التعليمي للرجال المصريين محل الدراسة واتجاتهم نحو حقوق المرأة

 المتوسط العدد مستوى التعليم الحقوق
االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 ف

الداللة 

 اإلحصائية

مع حقوق المرأة 

  عامة

 

 2.220 20.20 00 متوسط

2.22

8 
2.128 

 0.402 20.28 20 فوق المتوسط

 0.224 20.24 222 مؤهل عالي

 0.828 20.02 22 دراسات عليا

 0.424 20.20 022 اإلجمالي

 

 

ضد حقوق المرأة 

 عامة

 0.222 04.24 00 متوسط

0.22

1 
2.222 

 0.222 08.28 20 فوق المتوسط

 0.222 02.44 222 مؤهل عالي

 0.222 04.12 22 دراسات عليا

 0.808 04.00 022 اإلجمالي
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 المتوسط العدد مستوى التعليم الحقوق
االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 ف

الداللة 

 اإلحصائية

حقوق محايد تجاه 

 المرأة عامة

 0.228 02.12 00 متوسط

0.20

2 
2.228* 

 2.242 02.22 20 فوق المتوسط

 0.021 02.22 222 مؤهل عالي

 0.822 02.20 22 دراسات عليا

 0.011 02.20 022 اإلجمالي

مع الحقوق 

االقتصادية 

واالجتماعية 

 والثقافية للمرأة

 0.022 00.42 00 متوسط

2.02

2 
2.810 

 2.220 00.22 20 فوق المتوسط

 2.802 00.28 222 مؤهل عالي

 2.082 00.88 22 دراسات عليا

 2.822 00.40 022 اإلجمالي

ضد الحقوق 

االقتصادية 

واالجتماعية 

 للمرأة والثقافية

 2.200 21.20 00 متوسط

2.12

0 
2.222* 

 2.420 02.02 20 فوق المتوسط

 2.202 28.22 222 مؤهل عالي

 0.081 21.20 22 دراسات عليا

 2.442 28.10 022 اإلجمالي

محايد تجاه 

الحقوق 

االقتصادية 

واالجتماعية 

 والثقافية للمرأة

 0.012 22.40 00 متوسط

0.88

2 
2.204* 

 0.821 22.21 20 فوق المتوسط

 2.822 22.42 222 مؤهل عالي

 2.128 22.08 22 دراسات عليا

 0.222 22.22 022 اإلجمالي

مع الحقوق 

السياسية والمدنية 

 للمرأة

 0.028 00.22 00 متوسط

2.02

8 
2.802 

 0.014 00.10 20 فوق المتوسط

 0.082 00.22 222 مؤهل عالي

 0.224 00.22 22 دراسات عليا

 0.022 00.14 022 اإلجمالي

ضد الحقوق 

السياسية والمدنية 

 للمرأة

 2.042 22.42 00 متوسط

0.22

0 
2.212 

 2.484 22.00 20 فوق المتوسط

 2.002 22.00 222 مؤهل عالي

 2.242 22.12 22 دراسات عليا

 2.220 22.22 022 اإلجمالي

تجاه محايد 

الحقوق السياسية 

 والمدنية للمرأة

 2.282 22.28 00 متوسط

0.02

0 
2.242 

 0.222 22.44 20 فوق المتوسط

 2.822 22.01 222 مؤهل عالي

 2.220 22.42 22 دراسات عليا

 2.808 22.22 022 اإلجمالي

 يكشف الجدول السابق عن:

الرجال المصريين محل الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا  بين موقف عينة  -

)مستوى المعنوية والمستوى التعليمي للعينة عامة  المحايد تجاه حقوق المرأة

 (.0.202، قيمة ف =2.228=
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وجود فروق دالة إحصائيا  بين موقف عينة الرجال المصريين محل الدراسة  -

ليمي والمستوى التع االقتصادية واالجتماعية والثقافية المعارض لحقوق المرأة

 (.2.120، قيمة ف =2.222)مستوى المعنوية = للعينة

وجود فروق دالة إحصائيا  بين موقف عينة الرجال المصريين محل الدراسة  -

والمستوى التعليمي  االقتصادية واالجتماعية والثقافية المحايد تجاه حقوق المرأة

 (.0.882، قيمة ف =2.204)مستوى المعنوية = للعينة

لتباين بين المجموعات التى يوجد بها فروق ذات داللة ولمعرفة مصادر ا

 .LSDإحصائية، فقد تم إجراء االختبارات البعدية بطريقة أقل فرق معنوى 

 (04جدول رقم )

 للرجال المصريين محل الدراسة واتجاتهم نحو حقوق المرأة المستوى التعليميالعالقة بين 

 (Jمجموعة ) (Iمجموعة )  الحقوق
الفرق بين 

 مجموعتين

الداللة 

 اإلحصائية

 2.222 *2.121 مؤهل عالي متوسط حقوق المرأة عامة محايد تجاه

ضد الحقوق االقتصادية 

 واالجتماعية والثقافية للمرأة

 2.221 *2.881 مؤهل عالي متوسط

 فوق المتوسط
 2.222 *2.440 مؤهل عالي

 2.202 *2.280 دراسات عليا

االقتصادية الحقوق  محايد تجاه

 واالجتماعية والثقافية للمرأة
 2.220 *2.224 مؤهل عالي متوسط

 يتضح من الجدول السابق أن مصدر الفروق يرجع إلى:

الحاصلين عينة الرجال المصريين محل الدراسة  وجود فروق دالة إحصائيا  بين  -

بموقفهم المحايد  فيما يتعلقحصلوا على مؤهل عالي ومن  على مؤهل متوسط

الحاصلين على الرجال المصريين  عينةلصالح تجاه حقوق المرأة عامة، وذلك 

 .مؤهل متوسط

عينة الرجال المصريين محل الدراسة الحاصلين  وجود فروق دالة إحصائيا  بين -

ودراسات عليا على مؤهل متوسط وفوق المتوسط ومن حصلوا على مؤهل عالي 

االقتصادية واالجتماعية تجاه حقوق المرأة  رضالمعابموقفهم  فيما يتعلق

 الرجال المصريين الحاصلين على مؤهل متوسط عينةلصالح ، وذلك والثقافية

 .وفوق المتوسط

عينة الرجال المصريين محل الدراسة الحاصلين  وجود فروق دالة إحصائيا  بين -

بموقفهم المحايد  فيما يتعلقعلى مؤهل متوسط ومن حصلوا على مؤهل عالي 

الرجال  عينةلصالح ، وذلك االقتصادية واالجتماعية والثقافيةتجاه حقوق المرأة 

 .المصريين الحاصلين على مؤهل متوسط
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 ثالثا: العالقة بين نوعية تعليم الرجال المصريين محل الدراسة واتجاتهم نحو حقوق المرأة: 

 (05جدول رقم )

 للرجال المصريين محل الدراسة واتجاتهم نحو حقوق المرأةالعالقة بين نوعية التعليم 

 المتوسط العدد نوع التعليم الحقوق
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 مع حقوق المرأة عامة

 

 0.824 20.20 280 حكومي

2.202 2.222 

 0.122 20.82 20 خاص

 2.222 22.24 0 ديني

   20.22 2 اجنبي

 0.424 20.20 022 اإلجمالي

 

 

 ضد حقوق المرأة عامة

 0.844 04.02 280 حكومي

2.012 2.422 

 0.000 02.22 20 خاص

 0.884 02.24 0 ديني

   02.22 2 اجنبي

 0.808 04.00 022 اإلجمالي

حقوق محايد تجاه 

 المرأة عامة

 0.020 02.82 280 حكومي

0.402 2.220* 

 0.022 08.08 20 خاص

 2.221 02.24 0 ديني

   01.22 2 اجنبي

 0.011 02.20 022 اإلجمالي

مع الحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية 

 للمرأة

 2.411 00.42 280 حكومي

2.202 2.282 

 2.440 00.82 20 خاص

 2.400 00.22 0 ديني

   02.22 2 اجنبي

 2.822 00.40 022 اإلجمالي

ضد الحقوق 

االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية 

 للمرأة

 2.821 28.18 280 حكومي

2.102 2.200 

 2.002 28.00 20 خاص

 244. 28.00 0 ديني

   28.22 2 اجنبي

 2.442 28.10 022 اإلجمالي

الحقوق محايد تجاه 

االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية 

 للمرأة

 0.201 22.21 280 حكومي

0.020 2.202* 

 2.820 22.21 20 خاص

 2.400 22.22 0 ديني

   22.22 2 اجنبي

 0.222 22.22 022 اإلجمالي

مع الحقوق السياسية 

 والمدنية للمرأة

 0.022 00.84 280 حكومي

2.122 2.200 

 0.280 02.22 20 خاص

 244. 00.24 0 ديني

   04.22 2 اجنبي

 0.022 00.14 022 اإلجمالي

ضد الحقوق السياسية 

 والمدنية للمرأة

 2.202 22.20 280 حكومي
2.204 2.108 

 2.414 22.02 20 خاص
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 المتوسط العدد نوع التعليم الحقوق
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 0.021 22.00 0 ديني

   22.22 2 اجنبي

 2.220 22.22 022 اإلجمالي

الحقوق محايد تجاه 

السياسية والمدنية 

 للمرأة

 2.411 22.22 280 حكومي

0.012 2.282 

 2.422 20.21 20 خاص

 0.884 20.24 0 ديني

   22.22 2 اجنبي

 2.808 22.22 022 اإلجمالي

 يكشف الجدول السابق عن:

وجود فروق دالة إحصائيا  بين موقف عينة الرجال المصريين محل الدراسة  -

)مستوى المعنوية عامة ونوعية التعليم التي تلقتها العينة  المحايد تجاه حقوق المرأة

 (.0.402، قيمة ف =2.220=

وجود فروق دالة إحصائيا  بين موقف عينة الرجال المصريين محل الدراسة  -

ونوعية التعليم التي  االقتصادية واالجتماعية والثقافية المحايد تجاه حقوق المرأة

 (.0.020، قيمة ف =2.202)مستوى المعنوية =تلقتها العينة 

عرفة مصادر التباين بين المجموعات التى يوجد بها تتمكن الباحثة من م ولم

ألن المجموعات التي تلقت نوعية التعليم الديني فروق ذات داللة إحصائية، 

 .2واألجنبي أقل من 

نحو العالقة بين الحالة االجتماعية للرجال المصريين محل الدراسة واتجاتهم : رابعا

 حقوق المرأة:

 (06جدول رقم )

 العالقة بين الحالة االجتماعية للرجال المصريين محل الدراسة واتجاتهم نحو حقوق المرأة

 الحقوق
الحالة 

 االجتماعية
 المتوسط العدد

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 ف

الداللة 

 اإلحصائية

 مع حقوق المرأة عامة

 

 2.200 20.20 82 عازب

2.0

00 
2.828 

 0.022 20.22 222 متزوج

 0.482 20.02 22 ارمل

 2.222 22.22 0 مطلق

 0.424 20.20 022 اإلجمالي

 

 

 ضد حقوق المرأة عامة

 0.282 02.12 82 عازب

0.2

22 
2.221* 

 0.218 04.02 222 متزوج

 2.222 01.82 22 ارمل

 2.222 02.22 0 مطلق

 0.808 04.00 022 اإلجمالي

 *0.82.208 0.208 02.02 82 عازبحقوق محايد تجاه 
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 الحقوق
الحالة 

 االجتماعية
 المتوسط العدد

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 ف

الداللة 

 اإلحصائية

 20 0.022 02.42 222 متزوج المرأة عامة

 2.022 00.22 22 ارمل

 2.022 01.00 0 مطلق

 0.011 02.20 022 اإلجمالي

مع الحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية 

 للمرأة

 0.222 00.42 82 عازب

2.0

01 
2.821 

 2.288 00.40 222 متزوج

 2.222 02.22 22 ارمل

 2.222 00.22 0 مطلق

 2.822 00.40 022 اإلجمالي

ضد الحقوق 

االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية 

 للمرأة

 2.484 28.42 82 عازب

0.2

10 
2.220* 

 2.222 28.10 222 متزوج

 0.208 02.22 22 ارمل

 2.400 28.22 0 مطلق

 2.442 28.10 022 اإلجمالي

محايد تجاه الحقوق 

االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية 

 للمرأة

 0.242 22.82 82 عازب

0.1

40 
2.200* 

 2.102 22.24 222 متزوج

 2.284 24.82 22 ارمل

 0.021 22.24 0 مطلق

 0.222 22.22 022 اإلجمالي

مع الحقوق السياسية 

 والمدنية للمرأة

 0.404 00.20 82 عازب

2.2

22 
2.240 

 0.222 00.80 222 متزوج

 2.202 00.22 22 ارمل

 2.222 00.22 0 مطلق

 0.022 00.14 022 اإلجمالي

ضد الحقوق السياسية 

 والمدنية للمرأة

 2.004 22.02 82 عازب

0.4

10 
2.220* 

 2.202 22.20 222 متزوج

 0.242 22.22 22 ارمل

 2.222 1.24 0 مطلق

 2.220 22.22 022 اإلجمالي

محايد تجاه الحقوق 

السياسية والمدنية 

 للمرأة

 2.440 22.22 82 عازب

0.2

22 
2.222 

 2.824 22.20 222 متزوج

 2.242 22.22 22 ارمل

 2.222 20.24 0 مطلق

 2.808 22.22 022 اإلجمالي

 يكشف الجدول السابق عن:

فروق دالة إحصائيا  بين موقف عينة الرجال المصريين محل الدراسة وجود  -

)مستوى المعنوية عامة والحالة االجتماعية للعينة  المعارض لحقوق المرأة

 (.0.222=، قيمة ف2.221=
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وجود فروق دالة إحصائيا  بين موقف عينة الرجال المصريين محل الدراسة  -

)مستوى المعنوية والحالة االجتماعية للعينة عامة  المحايد تجاه حقوق المرأة

 (.0.820، قيمة ف =2.208=

وجود فروق دالة إحصائيا  بين موقف عينة الرجال المصريين محل الدراسة  -

والحالة االجتماعية  االقتصادية واالجتماعية والثقافية المعارض لحقوق المرأة

 (.0.210، قيمة ف =2.220)مستوى المعنوية =للعينة 

فروق دالة إحصائيا  بين موقف عينة الرجال المصريين محل الدراسة  وجود -

والحالة االجتماعية  االقتصادية واالجتماعية والثقافية المحايد تجاه حقوق المرأة

 (.0.140، قيمة ف =2.200)مستوى المعنوية =للعينة 

وجود فروق دالة إحصائيا  بين موقف عينة الرجال المصريين محل الدراسة  -

)مستوى والحالة االجتماعية للعينة  السياسية والمدنية المعارض لحقوق المرأة

 (.0.410، قيمة ف =2.220المعنوية =

ولمعرفة مصادر التباين بين المجموعات التى يوجد بها فروق ذات داللة إحصائية، 

 .LSDفقد تم إجراء االختبارات البعدية بطريقة أقل فرق معنوى 

 (02جدول رقم )

 للرجال المصريين محل الدراسة واتجاتهم نحو حقوق المرأة الحالة االجتماعيةالعالقة بين 

 الحقوق 
مجموعة 

(I) 

مجموعة 

(J) 

الفرق بين 

 مجموعتين

الداللة 

 اإلحصائية

 ارمل ضد حقوق المرأة عامة

 2.220 *0.882 عازب

 2.222 *0.202 متزوج

 2.201 *0.822 مطلق

 ارمل المرأة عامةحقوق محايد تجاه 
 2.222 *0.212 عازب

 2.222 *0.420 متزوج

ضد الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 للمرأة
 ارمل

 2.220 *2.821 عازب

 2.222 *2.282 متزوج

 2.202 *0.222 مطلق

محايد تجاه الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

 والثقافية للمرأة
 ارمل

 2.222 *2.118 عازب

 2.222 *2.402 متزوج

 2.224 *2.220 عازب ارمل ضد الحقوق السياسية والمدنية للمرأة

 يتضح من الجدول السابق أن مصدر الفروق يرجع إلى:

عينة الرجال المصريين محل من هو أرمل من  وجود فروق دالة إحصائيا  بين -

المعارض  بموقفهم فيما يتعلق وبين من هو عازب أو متزوج أو مطلقالدراسة 

 .األراملالرجال المصريين  عينةلصالح ، وذلك عامة لحقوق المرأة

من هو أرمل من عينة الرجال المصريين محل  وجود فروق دالة إحصائيا  بين -

بموقف العينة المحايد تجاه  فيما يتعلقالدراسة وبين من هو عازب أو متزوج 

 .الرجال المصريين األرامل عينةلصالح ، وذلك عامة حقوق المرأة



 تعرض الرجال المصريين لوسائل اإلعالم النسائي وعالقته باتجاهاتهم نحو حقوق المرأة

 55  السادس عشرالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

من هو أرمل من عينة الرجال المصريين محل  وجود فروق دالة إحصائيا  بين -

بموقف العينة  فيما يتعلقأو مطلق الدراسة وبين من هو عازب أو متزوج 

 عينةلصالح ، وذلك االقتصادية واالجتماعية والثقافية المعارض لحقوق المرأة

 .الرجال المصريين األرامل

من هو أرمل من عينة الرجال المصريين محل  وجود فروق دالة إحصائيا  بين -

بموقف العينة المحايد تجاه الحقوق  فيما يتعلقالدراسة ومن هو عازب أو متزوج 

الرجال المصريين  عينةلصالح ، وذلك االقتصادية واالجتماعية والثقافية المرأة

 .األرامل

من هو أرمل من عينة الرجال المصريين محل  وجود فروق دالة إحصائيا  بين -

بموقف العينة المعارض لحقوق  فيما يتعلقالدراسة وبين من هو عازب 

 .الرجال المصريين األرامل عينةلصالح ، وذلك السياسية والمدنية المرأة

خامساا: العالقة بين السفر للخارج واتجهات الرجال المصريين محل الدراسة نحو 

 حقوق المرأة:

 (08جدول رقم )

المصريين محل الدراسة اتجهات الرجال فيما يتعلق ب وعدمه السفر للخارجبين  الفروق

 نحو حقوق المرأة

 الحقوق
السفر 

 للخارج
 المتوسط العدد

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

درجة 

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

 مع حقوق المرأة عامة
 0.224 20.02 80 نعم

0.222 218 2.220 
 0.880 22.14 228 ال

حقوق المرأة  ضد 

 عامة

 0.222 04.22 80 نعم
-2.822 218 2.202 

 0.120 04.02 228 ال

حقوق محايد تجاه 

 المرأة عامة

 0.028 02.04 80 نعم
-2.822 218 2.081 

 0.202 02.41 228 ال

مع الحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية 

 للمرأة

 2.442 00.42 80 نعم
2.222 218 2.842 

 2.800 00.42 228 ال

ضد الحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية 

 للمرأة

 2.221 28.12 80 نعم

-2.220 218 2.118 
 2.842 28.10 228 ال

محايد تجاه الحقوق 

االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية 

 للمرأة

 2.102 22.12 80 نعم

-2.840 218 2.082 
 0.222 22.22 228 ال

مع الحقوق السياسية 

 والمدنية للمرأة

 0.024 00.20 80 نعم
0.222 218 2.222 

 0.000 00.22 228 ال

ضد الحقوق السياسية 

 والمدنية للمرأة

 2.042 22.04 80 نعم
-2.281 218 2.044 

 2.220 22.21 228 ال

محايد تجاه الحقوق 

السياسية والمدنية 

 للمرأة

 2.824 22.22 80 نعم

-2.200 218 2.202 
 2.828 22.20 228 ال

 :يكشف الجدول السابق عن

فروق دالة إحصائيا  بين من خاض تجربة السفر بالخارج ومن لم يقوم بها وجود   -
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لعينة المؤيد لحقوق فيما يتعلق بموقف ا عينة الرجال المصريين محل الدراسة من

، درجة 0.222، وقيمة ت = 2.220)مستوى معنوية = المرأة عامة 

 من العينة أكثر تأييدا لحقوق المرأة عامة من سافر للخارج(، أى أن 218الحرية=

     .ممن لم يسافر

فروق دالة إحصائيا  بين من خاض تجربة السفر بالخارج ومن لم يقوم بها وجود  -

موقف العينة المؤيد لحقوق فيما يتعلق ب عينة الرجال المصريين محل الدراسة من

، ودرجة 0.222، وقيمة ت=2.222المرأة السياسية والمدنية )مستوى معنوية =

(، أى أن من سافر للخارج من العينة أكثر تأييدا لحقوق المرأة 218الحرية=

أن السفر يكسب أن  وترجع الباحثة ذلك إلى السياسية والمدنية ممن لم يسافر.

، بالخبرات الجديدة المختلفة أحيانا  عما يعرفه الشخصاإلنسان تجربة مليئة 

اكتساب طرٍق جديدة في التفكير والسلوكيات ويساهم السفر للخارج في 

 والتصرفات، واكتساب الحكمة والتعقل في بعض األمور، ومن ضمنها موقف

 الرجل تجاه حقوق وقضايا المرأة.

المرأة على كافة حقوقها من المحور السابع: أهم العوامل التي  تحول دون حصول 

 وجهة نظر عينة الرجال المصريين محل الدراسة:

أهم العوامل الثقافية في المركز األول كأحد باستخدام الوزن المرجح جاءت 

المعوقات التي تحول دون حصول المرأة على حقوقها من وجهة نظر الرجال 

؛ حيث أن الثقافة السائدة، المصريين محل الدراسة، وهو ما أكدته العديد من الدراسات

وفهم المجتمع الخاطئ للدين اإلسالمي كرسا النظرة التقليدية للمرأة، وتسببا فى 

 35حرمانها من العديد من الحقوق حتى وإن وصلت المرأة إلى مستوى علمى متميز.

وبرزت األمية في المرتبة الثانية من وجهة نظر العينة كحاجز قوي يحرم المرأة 

نوع  حرمان المرأة من التعليموقها، وقد اعتبرت األمم المتحدة األمية ومن معرفة حق

زيادة الرصيد المعرفي بحقوق من العنف ضد المرأة، فاألمية تحرم المرأة من 

 اإلنسان وبحقيقة الدين الداعم للمرأة.

من وجهة نظر العينة كمعوق يحول  المرتبة الثالثة نظرة المرأة لذاتهاوتصدرت 

صنعت من نفسها عدوا  : المرأة ويمكن القول أنلمرأة على حقوقها، دون حصول ا

لذاتها، وهو األشد خطورة عليها فأعداء المرأة التقليديين ثالثة وهم: المجتمع الرجعي، 

والرجل غير السوي، وسوء تأويل النص الديني، والعدو الرابع واألخطر هو المرأة 

 وقبول النساء لمحاوالت القهر، البعضعدم مساندة النساء لبعضهن ، نتيجة ذاتها

وتقاعسهم عن المطالبة بحقوقها، واالعتقاد بأن موضوع حصول المرأة على حقوقها 

 محل صراع بين الرجل والمرأة.

واحتلت القوانين والتشريعات المركز الرابع كمعوق أساسي في طريق حصول 

فإن  نظر الباحثة ومن وجهةالمرأة المصرية على حقوقها من وجهة نظر العينة. 
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المعيار الحقيقي لتفعيل حقوق المرأة ال يتحدد بمجرد نصوص دستورية، أو قانونية، 

أو اتفاقيات ومؤتمرات دولية بقدر ما يتحدد بسير المجتمع في حركته العامة نحو 

تهيئة الظروف لممارسة هذه الحقوق، فالمشكلة ليست في إصدار القوانين وإنشاء 

ووجود نظام  تكمن في حركة المجتمع، وما فيه من قيم ومبادئ،المؤسسات بقدر ما 

 .ديمقراطي سليم كي يتمكن الناس من التمتع بالحقوق التي أقرها لهم الدستور والقانون

المعوقات أمام المرأة المصرية كأحد  عوامل اقتصاديةوجاء في المركز الخامس 

و الفقر وتحويلها إلى ، فمن خالل محللحصول على حقوقها من وجهة نظر العينة

كيان منتج يتم إحداث تنمية شاملة في المجتمع، وقد أكدت العديد من الدراسات أن 

 36التمكين االقتصادي للمرأة يعد الطريق األمثل لحصولها على كافة حقوقها.

 خاتمة الدراسة:

المقرؤ  االعالم النسائي وسائلتأثير  الكشف عن مدىسعت هذه الدراسة إلى 

وفي ، نحو حقوق المرأة الرجل المصري اتجاهات تشكيل والمرئي في والمسموع

 ضوء تساؤالت الدراسة يمكن بلورة مجموعة من النتائج العامة على النحو التالي:

على رأس وسائل  برامج المرأة المذاعة في الفضائيات المصرية جاءت -2

 بنسبةاالعالم النسائي التى يفضلها الرجال المصريين عينة الدراسة 

الصفحات المتخصصة فى شئون المرأة عبر وسائل التواصل ، يليها 22.4%

 المجالت المتخصصة فى شئون المرأة ،  وتأتي%22.8بنسبة  االجتماعي

 .%20.2في المرتبة الثالثة بنسبة 

العينة  الدافع األول الذي يحركيأتى  االهتمام بقضايا ومشاكل األسرة يعتبر -0

التعرف على ، ويليه دافع %12الستخدام وسائل اإلعالم النسائي بنسبة 

اكتساب ويأتى فى المرتبة الثالثة دافع ، %81بنسبة حقوق ومشكالت المرأة 

 .%84.8بنسبة  المهارات الالزمة للتعامل مع المرأة

الدراسة أن وسائل اإلعالم المصريين محل من عينة الرجال  %24 يرى -0

 %01ذكر وة على اتجاهاتهم نحو حقوق المرأة، تؤثر بحدود معين النسائي

أن معالجة اإلعالم النسائي لحقوق المرأة المصرية من جمعت بين  من العينة

 .اإليجابي والسلبياالتجاهين 

أنه ال يوجد تمييز على الدراسة المصريين محل  عينة الرجالمن  %04 أكد -2

 بين الرجال والنساء في مصر.

بوزن نسبي الدراسة حقوق المرأة المصريين محل  أغلب عينة الرجال أيد -2

الدراسة المحايدة تجاه المصريين محل  عينة الرجال، يلي ذلك %84.2بلغ 

المصريين محل  عينة الرجال، ثم %48.2حقوق المرأة بوزن نسبي بلغ 

 .%42.2الدراسة المعارضة لحقوق المرأة بوزن نسبي بلغ
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الدراسة المصريين محل  أغلب عينة الرجال يعتبرسبي باستخدام الوزن الن -2

عينة . يلي ذلك %82مؤيدة لحقوق المرأة المدنية والسياسية بنسبة بلغت 

الدراسة المحايدة تجاه حقوق المرأة المدنية المصريين محل  الرجال

المصريين محل  عينة الرجال، ثم %82حواليوالسياسية بوزن نسبي بلغ 

 . %42الدراسة المعارضة لحقوق المرأة المدنية والسياسية بوزن نسبي بلغ 

الدراسة مؤيدة لحقوق المرأة ل المصريين محل أغلب عينة الرجا كما يعتبر -4

 ، يلي ذلك% 88حوالي  بوزن نسبي بلغاالجتماعية واالقتصادية والثقافية 

مرأة االجتماعية الدراسة المحايدة تجاه حقوق الل المصريين محل عينة الرجا

ل المصريين عينة الرجا ، ثم%42.2 واالقتصادية والثقافية بوزن نسبي بلغ

الدراسة المعارضة لحقوق المرأة االجتماعية واالقتصادية والثقافية محل 

 .%42 بوزن نسبي بلغ تقريبا

موقف عينة الرجال المصريين محل دالة إحصائيا بين غير فروق  توجد -8

وكثافة الدراسة المؤيد أو المحايد أو المعارض لحقوق المرأة المختلفة 

موقف عينة الرجال المصريين التعرض لوسائل اإلعالم النسائي؛ أي أن 

ال يختلف باختالف كثافة التعرض لوسائل محل الدراسة تجاه حقوق المرأة 

 اإلعالم النسائي. 

فروق دالة إحصائيا  بين موقف عينة الرجال المصريين محل الدراسة  توجد -1

)مستوى عامة وطبيعة المرحلة العمرية للعينة  المحايد تجاه حقوق المرأة

 (.0.202، قيمة ف =2.221المعنوية =

فروق دالة إحصائيا  بين موقف عينة الرجال المصريين محل الدراسة توجد  -22

 وطبيعة المرحلة العمرية للعينة ياسية والمدنيةالس المحايد تجاه حقوق المرأة

الرجال  عينةلصالح وذلك ، (0.282، قيمة ف =2.222)مستوى المعنوية =

 .المصريين فوق الستتين عاما

عينة الرجال المصريين محل الدراسة  فروق دالة إحصائيا  بينتوجد  -22

 فيما يتعلقالحاصلين على مؤهل متوسط ومن حصلوا على مؤهل عالي 

الرجال  عينةلصالح بموقفهم المحايد تجاه حقوق المرأة عامة، وذلك 

 .المصريين الحاصلين على مؤهل متوسط

عينة الرجال المصريين محل الدراسة  وجود فروق دالة إحصائيا  بين -20

الحاصلين على مؤهل متوسط وفوق المتوسط ومن حصلوا على مؤهل عالي 

االقتصادية رض تجاه حقوق المرأة بموقفهم المعا فيما يتعلقودراسات عليا 

الرجال المصريين الحاصلين على  عينةلصالح ، وذلك واالجتماعية والثقافية

 .مؤهل متوسط وفوق المتوسط
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عينة الرجال المصريين محل الدراسة  وجود فروق دالة إحصائيا  بين -20

 فيما يتعلقالحاصلين على مؤهل متوسط ومن حصلوا على مؤهل عالي 

، وذلك االقتصادية واالجتماعية والثقافيةايد تجاه حقوق المرأة بموقفهم المح

 .الرجال المصريين الحاصلين على مؤهل متوسط عينةلصالح 

وجود فروق دالة إحصائيا  بين موقف عينة الرجال المصريين محل الدراسة  -22

)مستوى عامة ونوعية التعليم التي تلقتها العينة  المحايد تجاه حقوق المرأة

 (.0.402، قيمة ف =2.220ة =المعنوي

وجود فروق دالة إحصائيا  بين موقف عينة الرجال المصريين محل الدراسة  -22

ونوعية التعليم  االقتصادية واالجتماعية والثقافية المحايد تجاه حقوق المرأة

 (.0.020، قيمة ف =2.202)مستوى المعنوية =التي تلقتها العينة 

من هو أرمل من عينة الرجال المصريين  وجود فروق دالة إحصائيا  بين -22

بموقفهم  فيما يتعلقمحل الدراسة وبين من هو عازب أو متزوج أو مطلق 

 .الرجال المصريين األرامل عينةلصالح ، وذلك عامة المعارض لحقوق المرأة

من هو أرمل من عينة الرجال  وجود فروق دالة إحصائيا  بين -24

 فيما يتعلقالمصريين محل الدراسة وبين من هو عازب أو متزوج 

 عينةلصالح ، وذلك عامة بموقف العينة المحايد تجاه حقوق المرأة

 .الرجال المصريين األرامل

من هو أرمل من عينة الرجال المصريين  وجود فروق دالة إحصائيا  بين -28

بموقف  فيما يتعلقمحل الدراسة وبين من هو عازب أو متزوج أو مطلق 

، وذلك االقتصادية واالجتماعية والثقافية العينة المعارض لحقوق المرأة

 .الرجال المصريين األرامل عينةلصالح 

من هو أرمل من عينة الرجال المصريين  وجود فروق دالة إحصائيا  بين -21

بموقف العينة المحايد  فيما يتعلقمحل الدراسة ومن هو عازب أو متزوج 

 عينةلصالح ، وذلك االقتصادية واالجتماعية والثقافية تجاه الحقوق المرأة

 .الرجال المصريين األرامل

ن من هو أرمل من عينة الرجال المصريي وجود فروق دالة إحصائيا  بين -02

بموقف العينة المعارض لحقوق  فيما يتعلقمحل الدراسة وبين من هو عازب 

 .الرجال المصريين األرامل عينةلصالح ، وذلك السياسية والمدنية المرأة

فروق دالة إحصائيا  بين من خاض تجربة السفر بالخارج ومن لم يقوم وجود  -02

فيما يتعلق بموقف العينة  عينة الرجال المصريين محل الدراسة بها من

، 0.222، وقيمة ت = 2.220المؤيد لحقوق المرأة عامة )مستوى معنوية = 

(، أى أن من سافر للخارج من العينة أكثر تأييدا لحقوق 218درجة الحرية=
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     المرأة عامة ممن لم يسافر.

فروق دالة إحصائيا  بين من خاض تجربة السفر بالخارج ومن لم يقوم وجود  -00

فيما يتعلق بموقف العينة  عينة الرجال المصريين محل الدراسة بها من

، وقيمة 2.222المؤيد لحقوق المرأة السياسية والمدنية )مستوى معنوية =

(، أى أن من سافر للخارج من العينة 218، ودرجة الحرية=0.222ت=

 .أكثر تأييدا لحقوق المرأة السياسية والمدنية ممن لم يسافر

أهم المعوقات التي مل الثقافية في المركز األول كأحد العواجاءت  -00

تحول دون حصول المرأة على حقوقها من وجهة نظر الرجال 

المصريين محل الدراسة، وبرزت األمية في المرتبة الثانية من وجهة 

وتصدرت  نظر العينة كحاجز قوي يحرم المرأة من معرفة حقوقها،

من وجهة نظر العينة كمعوق يحول  المرتبة الثالثة نظرة المرأة لذاتها

 .دون حصول المرأة على حقوقها

 توصيات الدراسة:

 في ضوء نتائج الدراسة يمكن بلورة مجموعة من التوصيات على النحو التالي:

بالرغم من انتشار وسائل اإلعالم الموجهة للمرأة، إال أن هذا اإلعالم  .2

؛ وحقوق المرأة المصريةيبدو أنه لم يحقق النجاح المطلوب لدعم قضايا 

لذا يجب أن يكون دعم حقوق المرأة هدف أفقي يتم تناوله في كافة 

الوسائل والمواد اإلعالمية بدال من أن يكون هدف رأسي يتم تناوله في 

 .مواد إعالمية متخصصة

التركيز على الجوانب اإليجابية في عالقة الرجل بالمرأة بدال من التركيز  .0

عدم تصوير حصول المرأة على حقوقها ، وبينهما على الصراع والمشاكل

 .على انه انتقاص من حقوق الرجل

رفع الوعي لدى المجتمع بحقوق المرأة من خالل اختيار شخصيات مؤثرة  .0

تطوير المناهج الدراسية بما للحديث عن حقوق المرأة في وسائل اإلعالم، و

 يتالئم مع مفهوم النوع االجتماعي.

من ناحية أن الرجل يعاني في تفعيل حقوق المرأة عدم تعميم مسألة صعوبة  .2

هذا الشأن مثل المرأة، يؤدي إلى خلق حالة من الرضا باألمر الواقع دون 

، بالرغم من تفعيل حقوقهابذل مجهود لتغيير السياسات التي تمنع المرأة من 

 رار والسالم.هو استثمار في الرخاء واالستق اإلنسانأن االستثمار في 
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