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   :الممخص
لااااتذف التذا ااااه  س  اااا   اااا  هت ا س الت هلااااه العاهعاااا  لكااااافوة التفاصااااا سة التفاعاااا هذه ااااا تتناااا
اس لكااافوة  هف س العاهعاا س الا اا هة  مااتك اتف ا سا االتجاا ا  ا  ااا لااست لت تاا لااتذف ا االجتااهل  ذا
ه  اا  التاااه العاهعاا  اس اعااتجتا ال ه ااث الااانم  الاعاا    س ذاااتم واااااس ذجذتااا التفاصااا

تا لكااا  اال سة التفاعاااس اتتاااا س ال  اااث  ااا  اااا متاة لجاااا  ال اهناااهت اس تتا اااه لانااا ت اهد  ااا عااا
الجه س  هلتفاعس  هلنعهء الالت  اعتجتاد    هت التذا ه االجتاهل   اجتكاك ال ااهت 
ا  ت اهد  ااث تاا س لاعاا هفااماد لااد  فاام اا  اعاتاهفة االعا س ذالاعاتذاهت التتكاااا التافاا

ه  اااااد  422تذزااااا   لاااا   35/5/4243اعااااتاهفة  اااا  ال تاااافة ااااا ذتذ ااااكت   9/4243/:3ا
 التفاعس ال  لتت اد النتها   هد واامه : 

اتت ف اذص  انعتػفاا اذ ا  ف الاذاص  الت  تتتات لكامه الافوة  ا  اته تاس االج اهف ذ نعا س صات  كػات -3
8317% 

% اااد النعاااهء تت هلااه اااا  الماااهاه االجتاهلااااس التاا  تن اااف لكااا  7617ا  تاات ااااسة التفاعااس  اااهد  -4
    هت التذا ه 

 % اد النعهء ت ت    هال الع لك  الان ذفات العاهعاس تذد ا تو ت هله اس ف77 -5
% اااد النعااهء اتتمااتد  ااهد الااافوة التفاصاااس صااهتفة لكاا  النجااهح  اا  75تذ ااكت اااسة التفاعااس الاا  اد -6

 وتاء الامها العاهعاس 
االجتاااهل  % اااد النعااهء اتتمااتد  اامد  اا  هت التذا ااه 6: ااااه اجااي  فاااس التت اااف لااد الاافوت  -7

  ت ت  هب  فاس التت اف لد الفوت ااها الافوة
 % اد النعهء غاف فاااهت لد التا اه العاهع  لكافوة    التذلس التفاصاس8-6817
  اا ت اااسة التفاعااس  ااهد نعاا س النعااهء الالتاا  امااتاد  ااهال الع لكاا  الاعااهاه العاهعاااس لااا تتجااهذز -9

417 % 
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هعاااس اااد جاااله الان ااذفات التاا  تن ااف لكاا   اا  هت % اااد النعااهء و اا  ت لااتامد فىاااس عا63-:
 1التذا ه االجتاهل 
 (1   هت التذا ه االجتاهل ، لافوة التفاصاسا ،الت هله العاهع ال كاهت الا ته اس: )

The political interaction of Iraqi women in social networks 

Moayad Jabbar Salman Al-Shami 

Media monitor in the Media and Communications Authority 

Abstracts: 

This study deals with the political interaction of Iraqi women in the networks 

of the role of social communication and the role they played in this direction 

in order to know the political participation of Iraqi women and the extent of 

the importance of their presence in political work. With women who use 

social networks of different age groups and educational levels to survey their 

opinions by filling out the questionnaire, where 200 forms were distributed 

between 13/3/2021 to 18/7/2021. The study reached a number of results, the 

most important of which were: 

1- Instagram is the most reliable site for women to follow news, with a 

rate of 61.5%. 

2- This study proved that 54.5% of women interact with social issues 

that are published on social networks 

3- 55 % of women are satisfied with looking at political publications 

without ever interacting 

4- This study found that 53% of women believe that Iraqi women are 

able to succeed in performing political tasks 

5- With regard to freedom of expression, 84% of women believe that 

social networks have opened the door to freedom of expression for 

women 

6- 5.65 % of women are not satisfied with the political representation of 

women in the Iraqi state 

7- This study revealed that the percentage of women who are interested 

in learning about political issues did not exceed 2.5%. 

8- 54 % of women have a political vision through posts published on 

social networks. 

Keywords: (political interaction, Iraqi women, social networks). 
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 لمدراسةالمبحث األول / االطار المنيجي 
 مشكمة الدراسة : 

تتت الا هف س العاهعاس لكافوة التفاصاس ذا تة ااد و  اف المااهاه الجتلااس التا   اتوت ت  اذ 
لكااا  العااا ا   ااا ه  اااهفز  تااات اعاااتجتاا الاااافوة لذعاااهاه التذا اااه االجتااااهل  ذتت افااااه 
  اا ه ذااااا لااد فىاتمااه العاهعاااس اااد جاااله التتكااام لكاا  ار ااتاث العاهعاااس ذن ااف 

فاااه  ااااه اجااي الا ااه ه الاتتكمااس  اا  ذااا  ال كاات  ااهلفغا اااد اااتك ااتاااها الااافوة ا  ه
 التفاصاس  مسا الجهنب يال ود انهك  فا س   افة اد النعهء

ت هذه ود ت ذد  هلكس    الاجهه العاهع  إل  هت ود الاافوة صاهتفة لكا  انه عاس الفجاهه 
 اا   اات  الاجااهالت  ااهلفغا اااد التاااهفاا الااذلفة  اا  العاهعااس التفاصاااس يال ود سلااك لااا 
ااناا  الااافوة اااد التذاجاات العاهعاا  الااست  اافز   اا ه ذااااا  اا  الن ااها الااتاامفا   اااد 

التذلاااس يال ود وعاااهلاب الت ااا اك  ااا  صاااتفتمه لكااا  يتافة جااااله تعاااكامه اذاصااا  لتااااتة  ااا  
الاذاصاا  العاهعاااس  مااات ا اا  جااته اجتاااهل  ذااااا 1 لااسلك افتاا  ال ه ااث تفاعااس اااسة 

 المااس الجتلاس 
 التهلاس : األىدافلت مام 

 _اتف س الا هف س العاهعاس لكافوة التفاصاس ذاتم واااس ذجذتاه    التاه العاهع 3
الاست لت تاا ذعاهاه التذا اه االجتااهل   ا  جتاه الاافوة  تن ا    _ ال  اك لاد الاتذف4

    الاجهه العاهع 
 أىمية الدراسة : 

 ذت اد واااس التفاعس    :
_ ذنماه تتناهذه الاافوة التفاصاااس التا  تا اه ن ااك عا هد التافام تمفا ااه ذالتا   ممات  اا  3

صت ااااااهتاس العااااانذات ارجااااااافة  تمااااااتا ذااااااااا  اااااا   ااااات  اجااااااهالت ال اااااااهة العاهعاااااااس ذاال
ذاالجتاهلاااس ذال مه اااس ، فغااا اااه تتهناااا اااد ا اا الت ذت ااتاهت تتا ااه   اا س فااعااس  اا  

 ال مه س التفاصاس ذالتهتات ذالتمهلات ذن فة الاجتا  لمه الت  ال زالت صات الت تاث 1  
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_ اراااس اإللالااس ذالاجتاتاس ذالعاهعاس لذعهاه التذا ه االجتاهل   التا  اته ات 4
س التت اف لاد هفااماه العاهعااس  هل ا ه الاست جتاه لماه  تام اف اماا  ا  الاتاجه لكافوة  فا

االجتاااهل   ذالتاا  لااا ت ااد اذجااذتة اااد ص ااه  يس و اا  ت اااسة الذعااهاه اتاان ا وعهعاا   
 لكافوة التفاصاس    التت اف لد فوامه   اهد اعتمه صهاا   ت ساتا 1

 منيج الدراسة : 
 تفاعتا  التات ال ه ث لك  الانم  الاع     

الانم  الاع  : اتكجي  ا  جاا  وتاء اجاذلاس ااد اال افات  ا  اذااذع اذ صاااس ااه 
  اااػس لااتت اااد ارعاااكس الافت  ااس  هلاذاااذع، ذا هذلااس ال  ااذه لكاا  اإلجه ااهت ذاد 
الماااتك ارعاااها لكتفاعاااس الاعااا اس ااااذ ذ اااك اجتاااا  التفاعاااس، ذالت اااهناك الاجتك اااس 

 .)العمرانً(  فاهلكا فتات اد ص اه التاف، ذالنذع ذغا
 ادوات الدراسة : 

 التات ال ه ث لك  االعت اهد    اسة التفاعس لجا  الاتكذاهت الا كذ س
االعت اهد: ذاذ اجاذلس اد ارعاكس الت  اعجكمه ال ه ث   فامس اتانس،  ا اتاه لك  
 ف مااه لكاا  اجاذلااس اااد الا  ااذ اد  ل اا  ا  ااه لكاا  يجه ااس ذت عاااف  ااذه   اتااس 
المااااس التاا  اتاااه لكامااه  اا  ال  ااث التكااا ، ذ اا   تااال اال اااهد اااتا  اافح االعاات اهد 

 .(5002)الحمدانً،  ناس    ه ذفص  وذ لد  فام ال   هت االل تفذ 
 المبحث الثاني / االطار النظري

 الصورة النمطية لممرأة في المجتمع : 
ال فااااب  اااا  ود اإللااااالا لااااا تذف   اااااف  اااا  ت اااا اه الاااافوت التااااها ذف اااا  اعااااتذم الااااذل  
الجاهاافت ،  سلك لا تم اف لكا   ان  المافاف1 ذ اذفة الاجتاتاهت اإلعاالااس ذاإلعاالا 
ذالاعكااد ت اذفاه ذعاهاه اإللاالا الػف ا  عاااس  ا  اغك ماه ذا اذاس ذعا  اس ذنا ااس 

1 ذا ا ه التن اف النعاذت ا ات   (5002)عقيل،،   ذتت ك  هلجماه  ا  اغكاب ار ااهد 
ااا ال فااا االجتاهلاس    الاجتاا  اإلعاالا  ال ااتا تا اكماه   ا ه  ا اا  ا  اغكاب 
اال اااهد وذ ال اااتا تا اكمااه   اا ه  ااه    ااهاللالا، عااذاء الان مااس التف اااس ذاإلعااالااس وذ 
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اإللااالا الػف اا ، لااتامه ت ااذف غاااف  ماماا    اامد  تاا   اا  جااهفج الان مااس1 اد ذعااهاه 
الافوة اا َمتة    اإلعالا ذ   التهلا اإلعالا  ذامت  اسا الت ذف  ع ب اد التمهفاف 
اإللالااااس ت ماااف عاااكذ اهت عاااك اس اااامجذسة ااااد زاذاااس ا اااتتة لكااا  عااا اه الا اااهه جتاااهد 

تهت الا  مااس النعااهء ذالماااهاه الجه ااس  هل اافك ذزذاج المه اافات ذ ااسلك  عاا ب الت اافا
 ااا   تاااال ارن ااااس سات ال  اااا اإلعاااالا  لكااا  عااا اه الا اااهه انااا  النعاااهء ااااد عااااهصس 
العاهفة    العه م ذلتا ال هء جنعاس ال كات لذالاتة ر  اهه التا  تتازذج  ااد جاهفج ال كات 
ذ سلك ال اتا ت  ام لمذ اس لكت افا الجنعا  وذ التناك اات النعاهء يااه س الا   ا فاء 

نهاه اجهاا  ا تذتة اد الاعكااد   مد النعهء ذاا مهتاد لكا  اات الات ف س الت  تت 
اه اتفك  هلجاهلهت اإلفاه اس، ذالت  ت     تػ اس يلالااس   افة  ا  االلاالا الػف ا  

ال اا ننه اد نتجهاه ال اذفة الاامجذسة  ا   اهال اس  ذاعذصذنمه لك  انمه العذات االل ا1
    ه تذلاس،   تاامه ا نا  لكا  الذاصا  ذالا تال ال هلتاد عك اس اذ ياجه اس لد النعهء 

 .(5002)الكحلوت،  ا جف لك  اه اتا تعكا  الاذء لكاا    ذعهاه اإللالا 
 

 صورة المرأة في االعالم العربي : 
 ااتوت  ااذفة الااافوة تتػاااف   اا ه تااتفاج   اا  ذعااهاه االلااالا التف اااس لت اا ا اااد ف ااهت 
ال ااااذت الا اتاااهت يلااا  نعاااهء ا  اااف اعاااتماللاس اااا  ازتااااه الذعاااهاه االت اااهلاس عاااذاء لاااد 
 فاااام اإللاااالا التمكااااتت وذ لاااد  فاااام ان اااهت التذا اااه االجتاهلااااس1 ذتتااات ان ماااس 

د اد تتااااا  اماااه الاااافوة ااااد جهناااب لاااتا ال ااافم ارذعااا  ااااد افتء الاناااه م التااا  اا ااا
ذتاااااه انااهك  ااتاث  يل ااهء  ال مااذم ال هاكااس ذالا ااهف س ذالاعااهذاة  اااد الفجااه ذالااافوة 1

 ااذه ود النعاااهء التف ااااهت ات اااد  ااا  تااااافة جه ااس ااااد النااااهه ذالاااست ال اتنهعاااب اااا  
ال ااذفة الاذجاااتة  ااا  ذعاااهاه االلااالا1  اااسلك  اااهد اناااهك اى ااف  اااذه تػااااف االتجهااااهت 

إللالاااااس  اااذه المااااهاه التااا  تجاااي النعاااهء1   اااهلفغا ااااد التزااااات الاعاااتاف  ااا   ااافح ا
صاااهاه الااافوة التف اااس، ذافت ااهع تتااتات النعااهء الالتاا  اتاكااد  اا  ذعااهاه االلااالا، يال ود 
  اااف اااد الاتج  اااد  الااساد اااتا اعتاااه تما لك ااتاث  ااذه اااسة الماااهاه  اا  ذعااهاه 
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فوة التف ااس   ا   اذفة الاا اس وذ  اهاتة التاااهد1 االلاالا ااا ااد الفجاهه، ذت ماف  الاا
ل د االاه لا انم   جه س اا  التتاتات الاتزااات  ا  الااساتهت الا تف اهت الالتا  اماتاد 
 فاا  صذاس تى ف    الا مت التف    هإلاه س ال  لتت اد ال فاا  النعذاس التا  تت افم 

 ااااس )فاااذم ال اااف ان ( لماااهاه الااافوة اااد ذجماااس ن ااف نعااذاس ا ااه الاااست تمتاااا اإللال

 .(5002)سليمان، 
 دور شبكات التواصل االجتماعي في تغيير صورة المرأة : 

   الذصت الست ت مف  اا ذعهاه االلالا التمكاتاس ُاعتجا س لكتػافات الت  ت تث    
الاجتا  ذ الت  ت فو لك  ال ذفة النا اس لكنعهء    التهلا التف  ، ت م  ذعهاه 
التذا ه االجتاهل  الُا فك ار  ف صذة    تػااف اسة االتجهة، لد  فام التتتات 

 هت النعذاس الت  تعت  ال  فعا  ذفة اعتمكس ذات ففة الاتزاات    الا هتفات ذالت ف 
ا  ف اد ست ص ه1 ذاد الا هتفات الت  ف زت  ذه اسة المااس  هنت  تنذاد "انت هاس 

   ولمهب  ذفات الف ا   4234الافوة    التهلا التف  " الت   تو ا هع  اتمه    عنس
لاتمه    التهلا التف  "،  اه التف   "لانه فة  مذم الافوة االنعهناس ذ فاتمه ذاعتمال

  تتل  ال   س الجه س  مسة الا هتفة لك  ان هت التذا ه االجتاهلاس    اع ذك

 .(5002)الرفاعً، 

ذتمت  المذة الت  ت  ه لكامه    هت التذا ه االجتاهل  ذالتذف الست تكت ا اد  ذنا 
 ا  التت ااف لاد الاذااذلهت ذالمااهاه   هل فاماس التا  وذاًل ات ا  اعاه س ذاعاتس لكاافوة 

تفاااتاه ذ هل اا ه الااست اجتكمااه تااى ف  اا  الاافوت التااها، ذ تاات سلااك و اا  ت اااسة ال اا  هت 
تت هفم     ال فح ا  االلاالا التمكااتت  اه ا ا ا تات  ا  ا  ارذلذااهت  التا  ت ف ماه 

م ذاعا   ا   ا  هت  هل  ه الست اجتا الجامذف1 ذلته اد ا افز الا اهتفات اجاست  ات
التذا اه ا اه التناك اات الاافوة ذاالغت اهب الجنعا  تت ا  تلااه ذاااا لماذة االلاالا 
االجتاهل     ا تاث تػااف ذااا ذاهتك1 اس تتت ف الاافوة اا  ااد وااا الّ افااا التا  
اعاات هتت اااد ال اا  هت االجتاهلاااس اااسة،  ااه الاعااتجتاس لمااه ، ذالاتانااس لكامااه ا اهنااه ، 

%   عاااب ااااه  اااتف لاااد اف اااز 52س اعاااتجتاا الاااافوة لماااسة الاذاصااا   ااااث ذ اااكت نعااا 
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الااافوة التف اااس لكتااتفاب ذال  ااذث " ااذ ف"  تااذنا،  اا  تفاعااس  تنااذاد: الااافوة التف اااس  اا  
النمااها اال تفاااا : تفاعااس  اا  تا اااالت الااافوة  اا   اا  هت الااااتاه التمكاتاااس  اا  ال اااا 

  ذك1
ذ اا   ااه االعااتمفاِف  اا   اا  هت التذا ااه االجتاهلّاااس  مااَت   ااافر اااد الّنعااهء االعااتمفاَف 
الذاصت  ذَ َ ت لك  الّع ا عكذ ّاهت وجفجت الّعه د  ا  ولااهِم النو اذِا ِااَد الّ ا هت 
زت المااّا انمااه ذزاتت اعااه س العااك ّ  اااد التتهاااه ذالت  اااف لكاا  ذجااا  ذالا ااهلف، ذلاازا

ا اااهلف الاج ااااذءُة يلاااا  ا اااهاف عااااكذ ّاس ذلماااات تتّجكااا   اااا  الّ ااااذفة ت ّذلااات  اااااا اااااسة ال
 .(5050)منى،   الُانت عس لك  ذجا    هت اسة الذعهاه الاجتك س

 المشاركة السياسية لممرأة : 
ال زالت صااس ا هف س الافوة     نهلس المفاف العاهع  اذاذع جتل  ذ هاك اعت ذس 
لك   ااتاها الن  هء    اجهالت التااذصفا اس ذ مذم الافوة ذالاذا نس1 ذ   ه جهي 
 اا  التااهلا التف اا  الااست ا اامت ت ف ااهت عاهعاااس تاذاااس ذ ااهتة، ااااه اتذجااب اعااتن هف  ااه 

اف  اماه، ا اه ال هجاس لا اهف س الاافوة التا   اهد لماه تذف ال  هءات ال  فاس ل ن  االعتمف 
    تال الت ف هت العاهعااس  ا  الان ماس التف ااس1 تكاك الاتذه التا  ال زالات ت  اث  ا  
 اافالهت لنا ااس إلا هناااس  اان  العااالا ذالتاا  اجااب ود تتاات النعااهء    اتااتمد نه اا هت  

عاامد ت تااد  انااه غهلاااه  اا  وعهعاااهت ل اااد ذاالاااهد  امااه1 ااا  التكااا  اامد تكااك النعااذة ن 
ال فالهت العاهعاس لك   عاهب  افااتمد ذت تات اعافاد ذ ماتد اا هنااس التام اف ال هلاه 
 اا  اجفاااهت اال ااتاث التاا  تعااما  اا  ذاااتمد لكاا  المااهاا، ال  ااه االن اا  اااد سلااك 
تفاج    اف لتذف الافوة ا  ناذ الجاهلهت الات ف س سات ار  هف الات جفة1   هلفغا اد 

فم لااذ   ت ااذفات نعاا اس   ااتوت ت ااتث  اا   تااال الااتذه الان مااس التف اااس ال  ااه اااه جاا
اا د تجهاكمه1 انهك اجتاتهت لا ت د تمف   مت تذف عاهع  اا د اد تكت ا الاافوة اال 
انا  تو تذ اك النعهء    تذااف التذلس ذاااهتمه ذاجهلعمه  سلك    اجكا ال تب   تو 

زت ذنج اااذت، ذاا اااد الماااذه   ااا ه لاااها ود ا عاااا الاجاااهه لكنعاااهء ذاد  هنااات   ااا ه فاااا
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  تال التذاام الت   هنت صهااس انس اه امفب لاد ل افاد عانس صات  امتت ت عاد نعا   

 1.(5002)شلق، 
( اناااهك اااافذفة اك اااس  لا اااهف س 7;;3 ااااه وصاااف الااااىتاف التاااهلا  الفا ااا  لكاااافوة ) جااااد

ذالماها  ذ هاك عاهعاس ، ذ متت التتاات ااد الاتذه  الافوة    لاكاس  نهلس المفافات ،
التزااه  سلك1 ل د    الذاص  ال زالت اذااهع الاافوة  ا  الاتذه التف ااس  هلامهفناس اا  تذه 
التهلا وصه    اف اد يا هناس تاذل  الذ اهاك العاهعااس المهااس  ا  التذلاس  ذالا اهف س  ا  

هت ال كت ال الث الت فاتاس ذالتن اساس لاكاس  نهلس المفافات، ذاد  ه س الجذانب    عك 
 ذالماهااس  ت ذد  امه الافوة اصه واااس اد الفجه 1

اسا اجسنه لانس تا اه النعهء    ال فلاهد  عنجت ود نعا س تا ااكمد  ا  الان ماس التف ااس  
تتااات ااااد اصاااه اعاااتذاهت التا ااااه لكااا  اعاااتذم التاااهلا، ذل اااد اد اجاااسنه  تااااد االلت اااهف  
ال ذافم اه  اد التذه التف اس  مسا ال مد1   تال التذه التف   ال تم ه اد تتذل   الاافوة  

جه ااس  هلماااهء، ذانااهك تذه وجاافم لااا تعاات   اد ت ااه النعااهء يلاا   امااه الانه ااب ال
انه ااب  اا  الماااهء  امااه يال انااس زاااد صفاااب1  هإلاااه س الاا   ود تتااتات النعااهء الالتاا  
ا اػكد انه اب  ذزافاااس ف اتاس صكاااه جاتا، ذتج اي التذلااس  تاال الااذزافات ااد التفجااس 

ا اه  اد ا اهت ا اذد اتاتذاه ال هل س ل   ت ػكمه النعهء1  اه اد ذجذتااه  ا  انه اب ال
ذ سلك  ا  ارجمازة ارانااس ذالتعا فاس ال عهعاس 1 ال ان اف  اهد اناهك جماذت   ااف  اسلت 
جه اس  تات ااىتاف  جااد لف اا  ا هناس الاافوة  ا  ال ااهة العاهعاااس ، ذل نماه لاا ت اه الاا  

 المتف الست نعت  الاا 1
اتاد العاهع   هلفغا اد تتاا الافوة التف اس  فالهت  ماماس إل  هت ذجذتاه    الا

 ه التفاصاه الت  تذاجممه1 ذالجتاف  هلس ف اد اسة التفاصاه ع  مه اد الافوة تتاه لك  
ا  هت اعتماللاتمه ذاد جهنب هجف اع هب تت ه  آلاس التاه    العاهعس، ذاجفم 

 1(4239)لتل ،  تت ه  هل  اتس االجتاهلاس ذال مه س العهاتة  اا 
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 مواقع اتخاذ القرار لممرأة في مؤسسات الدولة العراقية :  
 52  اااكت الاااافوة ااااد الامهلااات النعاااذاس  ااا  الجاتااااس الذ نااااس التفاصااااس االنتمهلااااس ذ ااا  

( امتااات ااااد و اااه  9: ااااث  كاااع اجااااذع الامهلااات النعاااذاس )  4227/ اااهنذد ال اااهن  / 
النعاا س الاج  ااس لكنعااهء  اا  صااهنذد  امتاات وت اااه امااهفب ال كااث وت التااتت تجااهذز 497

 %1 47يتافة التذلس الاىصتس ذال هلع 
 كع و  ف  4232/هساف/ 9    4232ذ   انتجه هت اجكا النذاب    تذفتا ال هناس    

اف اا ًه  اا  لاااذا الااتذااف االنتجه اااس  اا  الاا الت اااسا  ;875( اااد و ااه  4222اااد ) 
( اااااد النعااااهء  اااا   2:ف اااااد ) ( امتاااات ذصاااات   ااااكت و  اااا 547التااااها تتنااااه ا لكاااا  ) 

 ال فلاهد1
صهااااااااس(  37 كااااااع ) 4233ذلااااااتت النعااااااهء  اااااا  العااااااك س الماااااااهااس  اااااا  التاااااافام لتااااااها 

 .)عبود( اافوة    العك س الماهااس  89اتل  لها( وت الاجاذع 74ذ)
تذفات  ااه لد الا هف س    اجهلا الا ه  اهت  مات جافت جااله التمات الان افا  االث

(1 ذصاااااات ت تاااااات  4235( ذ ) ;422( ذ )  4227انتجه اااااااس لاجااااااهلا الا ه  ااااااهت ) 
ان اااهت الاجتااا  الاااتن   ااافذفة اصاافاف ال ذتااه النعااذاس  اا  اجااهلا الا ه  ااهت صاهعااًه 

%  مااافاف  44لكااا  اجكاااا الناااذاب1 ذتاااا وصففااااه  تتااااست لكااا  وعاااها نعااا س ال تماااه لاااد 
 .(5002)عبد اهلل،  4229 ت/ 35الا  اس االت هتاس التكاه الافصا 

( ذزافات ااد 8) 4226    اد اد ا هف س النعهء    العك س التن اساس  كػت    عنس 
 ا تمكي التتت  4228( ذزافات      ذاس 6( ذزافة ذانج ال لتتاد ال  )58ا ه )

الاااافوة، ذاااا  و ااا ا  ان اااب ذزاااافة تذلاااس ل اااىذد  4232الااا  ذزاااافة ذا اااتة  ااا    ذااااس 
 ا تااب اعت ااهفت تااه   ل اهنااس التهاااس لاجكااا الااذزفاء ذامااف التمفاااف ال  ااذا     ااذه 
تفاجاا   اا  نعاا س تا اااه النعااهء  اا  العااك س التن اساااس اعاا  ًه سلااك  هلا ه  ااس ال ها اااس 

 .(5002)سيداو،  ذال ز اس ذالتاااز ات الافوة  ع ب النذع االجتاهل 
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 التفاعل السياسي لممرأة العراقية عمى شبكات التواصل االجتماعي : 
  كت لاكاس  مذف    هت التذا ه االجتاهل  ل فا جتااتا ذ  افة غااف اعا ذصس  ا  
لكا االت هه   اث ا نت ال فت اد االت اهه  م تات نم اس  ا  التاهلا  هل اذت ذال اذفة 

ة النمكااس النذلاااس  اا  لكااا االت ااهه  اا  غاااذد  ااذان  ذ تصااس ذذاااذح لااهل  لكػهاااس  اااس
 اه اعت هلت اد تػاف التتات  .(5002)زاهر،  المت  االلمه لك  جاا  تذه التهلا 

الااااساد  اااااد الا ااااهااا العاهعاااااس ذاالجتاهلاااااس ذاالصت ااااهتاس لااااد  فااااام التاااام اف  ااااهال فات
اتت فذد    هت التذا ه االجتاهل  ا  الاتن ا ارعهع  لما ذااه ال  ك  هد الافوة 
 ااهد لمااه ن اااب   ااااف اااد اااسة ال ااا  هت ذسلااك ل ااذد الاااافوة التفاصاااس  هلت تااات تجاااا  
ل ااافذك جه اااس تتاااذت الااا    اتاااس ال اااااس االجتاهلااااس الا ا اااس  ماااه  هلتاااهتات ذالتمهلاااات 

الاااافوة ذاصت ااافتمه   هاللااااهه الانزلااااس   ااااث و ااا  ت  ذارلااافاك التااا    ااافت ذ ا اااس
ت تف  هالا مهت ذاالجتنهم االجتااهل   تا  جاهء الااذا الاست غازت  ااا ااسة ال ا  هت 
التااهلا  فاتااا ذانااه  ااتو لمااتا جتاااتا لكنعااهء الالتاا  اتجااسد اااد  اا  هت التذا ااه ان الصااس 

ماااااه تجاااااهة المااااااهاه جتااااااتة إللاااااهتة تماااااااه الاااااافوة اجتاتااااااه ااااااد جااااااله التت ااااااف لاااااد فوا
االجتاهلاس ذالعاهعاس ذاالصت هتاس لد  فام ان هء ال ا  هت ذالن اف  ذالتتكاام  لكا  
 ه ااس الاذاصاا   ااااه   ااااه اجااست الان ااذفات النعااذاس تالصاا  ااتاهاااه ذاعاا  ذلكاا  اعااتذم 
التاهلا ذ اتوت لااكاس االلت اهك ال ات    اذه التتاات ااد النعاهء النه ا هت الالتا  ا اا ا 

  اااف  اا  ال ااهفع التفاصاا  ذاتااه تمد الاالااااد اااد اال اافات   اااث  ااتوت الااافوة  لمااد تاام اف
ت تف  هد لمه ا هنس اجتاهلاس  اماس ذتم افا  هلال    جاا  المااهاه التا  تجاي ال كات  
  ذفة لهاس  اال اد التذجا النعذت  هد  هغاه ا  ف    اراذف االجتاهلاس ذال ناس  ذال 

نااب العاهعاا  عااذم نعاا س صكاكااس  ذاااسا لهااات الاا    اتااس ت ااذاد نجاات ااتاااها  الااافوة  هلجه
الافوة الت  غهل ه ا  ان ب ااتاهامه    الجذانب االجتاهلاس ذال ناس  هرزااهء ذالااذتم 
ذالااتفااه ذال ااتف ذغافاااه اااد الاك مااهت   اااه ال نعاات ا  اد نجاازا  ااهد الااافوة التاا  تمااتا 

ذنعااات ا  اد ن ااافاد  . (5050)جبلللا ،   م ااسا وااااذف ال تت هلاااه ااا  المااااهاه العاهعااااس 
التاااا   اااا كت  ;423لكاااا  سلااااك اااااد جاااااله تذف الااااافوة التفاصاااااس  اااا  ت ااااهافات ت اااافاد 
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انت  اه جتااتا  ا   اااهة الاافوة لاا اعاا م لاا ا ااه اس  اتت اعااهااس الاافوة  ا  الت ااهافات 
اسة ال ف س اال تجهجاس الت   ػات الاتذا كس    التفام ال هافة ار  ف ل ته لكن ف    

لكاا   ااذافع الته اااس ذ تااال الاااتد التفاصاااس 1 اااث  ااهد  اااذفاه  هغاااه  اا  ال ااذف 
ذاماااه   ال ااااتاذ التااا  انت ااافت  ااا   ااا  هت التذا اااه االجتااااهل  لاااد ااااسة الا اااهافات 
ذان  تمه الاجتك س ، اس  هنت انهك تلذات اد ص ه نه ا هت ذالالاااهت لفاصااهت ل اف 

ا ااه لكجاافذج  اا  الت ااهافات لااد  فااام تن اااا ال اااالت ال تفذناااس  هلكااس  اا  هت التذ 
ااا   ااتو اال تجهجاااهت  اا   اامف ت ااافاد ااااه ول ااات اااسة الا ااهتفة النعاااذاس ت  اااز لك ااااس 
ال  ه اس    الجفذج ال  عه هت الت هاف ، ذلتكمه لاعت  هافة جتاتة  اعهااس ال ف س 

م  افز  هلتماتاد ارجااافاد   هنات ت اافز النعاذاس  ا  ال اافاك العاهعا  ذاالجتااهل   ااهلتفا
 4225 اا  ل  ااهت ا  ااكاس  اااه ااا  ال ااهه ااا  الا ااهافات النعااذاس ال ه ااتة  اا  لااها 

الت  اعم ت ا هذلس ار زاب التاناس تػااف صهنذد ار ذاه الاتناس ذاعت تالا  مهنذد اجف 
 (2019 ,اخبا ي) اعتنت ال  الت فاتهت التاناس    ال ذااك الاجتك س 

ياه س ال  سلك  م  تتتم تذف الافوة الان عاف لكا  الت هلاه ذال ااذف  ا  الت اهافات 
ال  ا  ف اد سلك لد  فام ا هتفات اماس ذاتنذلس وعمات  ا  تتزااز الت اهافات  ا  
التاافام لاذاااه ل ااف ت ااذع  فااام نعااذت  اا   اا  هت التذا ااه لجااا  الت فلااهت اااد اجااه 

اهء ذال تاها لكات اهافاد ،  ا   ااد ذ اف  فاام اجاف التذااس ذاعاتهك الجف ا  ، تذ اف ال
اس اد اااه صتاتااا الااافوة التفاصاااس  اا  الت ااهافات  اا ه تته  ااه لهلااااه اتمااه ج ذ ااه  تاات 
امااااه   ال اااااتاذ التاااا  انت اااافت لكنعااااهء ذاااااد ا ماااافد ال ااااجهلس الم ااااذم  اااا  الا هل ااااس 

اا ذاال فز    تهفاخ الافوة التفاصاس اه  تت   مذصمد الاعكذ س ذاتت ف اسا الت فك اذ ار
 .(5002)السبيدي،  4225لها 

 المبحث الثالث / االطار العممي : 
تلت ال هجس ال  االلتاهت لك  ذعاكس ا تتة لجاا  ال اهناهت الاتتكماس     ناه ذصات لجاناه 
ال  االعت اهد  ذعاكس لجا  الاتكذاهت ذلإلجه س لاد التعاهىالت الجه اس  هلماااس التا  
تنهذلنهاه  ذه الت هله العاهع  لكافوة التفاصاس       هت التذا ه االجتاهل  اس تتا ه 



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخبمس /المجلذ ال خبمسةال مجلة الذراسبت المستذامة . السنة

 
 

 

 
 1006 

س  هلتفاعااس  هلنعااهء الالتاا  اعااتجتاد  اا  هت التذا ااه االجتاااهل  لانااس ال  ااث الجه اا
 اجتكاااك ال ااااهت التافااااس ذالاعاااتذاهت التتكااااااس لاعاااا هفااماااد لاااد  فاااام اااا  اعاااتاهفة 

اعتاهفة ذلهتت جااتمه ااكىة ذصت تاا ت كاكماه  تات التم ات  422االعت اهد  اث تا تذزا  
 ااااتذت الزاهناااااس  اااا  ال تاااافة اااااه  اااااد اااااد  اااا س اإلجه ااااهت الااااذافتة  امااااه 1  اااااه تتا ااااه ال

 1  9/4243/:3ال   35/5/4243
 ( عمر المبحوثات1جدول )

 النع س الااذاس الت فافات ال اس التافاس
3:-47 :2 62% 
48-57 87 5417% 
58-72 69 4517% 
73-92 : 6% 

 %322 422 الاجاذع
 

( ات اد  مد ال اس التافاس اد النعهء ار  ف اعاتجتااه ل ا  هت 3اد جاله الجتذه فصا )
 ااا   47-:3التذا اااه االجتااااهل  اااا   ااااس ال اااه هت الالتااا  اتااافاذح الااااهفاد ااااه  ااااد 

  57-48الافت س ارذل  ذ   الافت س ال هناس ال اس التافاس اه  اد 
 ( الحالة االجتماعية لممبحوثات2جدول )

 النع س الااذاس الت فافات هلس االجتاهلاسال 
 %73 324 لز هء
 %6317 5: اتزذجس
 %7 32 ا كمس
 %417 7 افاكس
 %322 422 الاجاذع



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخبمس /المجلذ ال خبمسةال مجلة الذراسبت المستذامة . السنة

 
 

 

 
 1007 

( ت اااد لنااه اد النعااهء غاااف الاتزذجااهت اااد اال  ااف اعااتجتااه 4اااد جاااله الجااتذه فصااا )
%  ااا   ااااد اد الاتزذجاااهت جاااهاد  هلافت اااس 73ل ااا  هت التذا اااه االجتااااهل    نعااا س 

 % ااه االفااه ذالا كمهت  مت   كد النع س ارصه    اسة التفاعس 6317ال هناس ذ نع س 
 وثات( التحصيل الدراسي لممبح3جدول )

 النع س الااذاس الت فافات الت  اه التفاع 
 %3217 43 اتذع س
 %44 66 التاتاس
 %82 342   هلذفاذا
 %917 37 تفاعهت لكاه
 %322 422 الاجاذع

ال ه اااالت لكااا   ااامهتة  ( ت ااااد لناااه  اااهد نعااا س الا  ذ اااهت5ااااد جااااله الجاااتذه فصاااا )
% ذال ه اااااالت لكااااا  ال ااااامهتة 82ال  اااااهلذفاذا جاااااهءت  ااااا  الافت اااااس ارذلااااا   نعااااا س 

 %44اإللتاتاس جهاد  هلافت س ال هناس  نع س 
 ( يبين مينة المبحوثات4جدول )

 النع س الااذاس الت فافات الامنس
 %98 374 ف س  ات
 %64 :6 اذ  س
 %322 422 الاجاذع
( ت اد لنه  هد ف هت ال اذت ت  ه النع س ارلك  اد لانس التفاعس 6اد جاله الجتذه )

 % 64%      اد اد نع س الاذ  هت   كػت 98اس  كػت 
 

 ( يبين استخدام النساء لشبكات التواصل االجتماعي5جدول )
 النع س الااذاس الت فاف اإلجه س
 %3; 3:4 نتا
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 %; :3    ه ا تذت
 %2   ف  ال

 %322 422 الاجاذع
( ت اااد لنااه  ااهد الػهل اااس الت ااا  اااد النعااهء تعااتجتا  اا  هت 7اااد جاااله الجااتذه فصااا )

%     ااد اد النعاذة الالتا  اعاتجتاد 3;التذا ه االجتاهل     فة ذ نع س صت  كػت 
 تاااتا  %  اااااه لاااا تعاااجه وت  هلاااس ااااد الا  ذ اااهت;ال ااا  هت   ااا ه ا اااتذت صااات  كػااات 
 اعتجتاا    هت التذا ه االجتاهل 

 ( يبين المواقع التي تستخدميا المرأة في متابعة االخبار6جدول )
 النع س الااذاس الت فافات الاذص 
 %5717 93  اا  ذك
 %8317 345 انعتػفاا
 %517 9 تذاتف
 %322 422 الاجاذع

اااذ ا  ااف الاذاصاا  اعااتجتااه اااد  ( ت اااد لنااه اد اذصاا  انعااتػفاا8اااد جاااله الجااتذه فصااا )
%  ااا   ااااد اد اذصااا   ااااا  اااذك جاااهء  ااا  الافت اااس 8317ص اااه النعاااهء  نعااا س صااات  كػااات 

 % 5717ال هناس ذ نع س اعتجتاا صت  كػت 
 ( يبين تفاعل المرأة تجاه القضايا االجتماعية7جدول )

 النع س الااذاس الت فافات االجه هت
 %7617 ;32 نتا
 %717 33  ال
 %62 2: اهنذله 

 %322 422 الاجاذع
( ات ااد لناه اد غهل ااس النعاهء تت هلاه اا  المااهاه االجتاهلااس 9اد جاله الجاتذه فصاا )

%  اا   اااد اد نعاا س النعااهء 7617 اا   اا  هت التذا ااه االجتاااهل   نعاا س صاات  كػاات 
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%   ااه   كػات نعا س النعاهء الالتا  ال ات اهلكد 62الالت  ات هلكد    ه صكاه صت  كػت 
 %717  الماهاه االجتاهلاس ا

( يبين نوع التفاعل الذي تبديو المرأة تجاه القضايا السياسية في شبكات 8جدول )
 التواصل االجتماعي

 النع س الااذاس الت فافات نذع الت هله
 %62 2: التتكام لك  الان ذفات
 %7 32 الن ف لك  ال   س
 %77 332 ا ت    هال الع  م 

 %322 422 الاجاذع
( ت اد لنه  هد غهل اس النعهء ت ت    اهال الع لكا  الان اذفات :اد جاله الجتذه فصا )

%  اا   اااد اد النعااهء 77العاهعاااس  اا   اا  هت التذا ااه االجتاااهل   نعاا س صاات  كػاات 
% ااااه الكااذات  امااذاد  ن ااف 62الالتاا  اتكمااد لكاا  الان ااذفات العاهعاااس  كػاات نعاا تمد 

 %7 هد نع تمد  كػت  الان ذفات العاهعاس لك  ال   هت
 ( يبين اعتقاد المبحوثات بقدرة المرأة عمى النجاح في العمل السياسي9جدول )

 النع س الااذاس الت فافات االجه هت
 %75 328 نتا
 %9 36 ال

 %62 2: نذله اه
 %322 422 الاجاذع

اتتماتد  اهد الاافوة صاهتفة لكا   ( ت اد لنه اد غهل ااس الا  ذ اهت;اد جاله الجتذه فصا )
%   اا   اااد اد نعاا س النعااهء 75النجااهح  اا  ااهفعااس التاااه العاهعاا   نعاا س صاات  كػاات 

%  ااه الا  ذ هت 62الالت  اتتمتد  مد الافة تنجا    العاهعس    ه نع   صت  كػت 
 %9الالت  اتتمتد  هد الافوة غاف صهتفة لك  النجهح    التاه العاهع  صت  كػت 
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( يبين رأي اعتقاد المبحوثات تجاه حرية التعبير التي اتاحتيا شبكات 11ل )جدو
 التواصل االجتماعي لمنساء

 النع س الااذاس الت فافات اإلجه هت
 %617: ;38 نتا
 %7 32  ال

 %3217 43 نذله اه
 %322 422 الاجاذع

الا  ذ اهت اتتماتد  اهد ( ت ااد لناه  اهد الػهل ااس الت اا  ااد 32اد جاله الجتذه فصاا )
 اا  هت التذا ااه االجتاااهل  اته اات لكااافوة  فاااس التت اااف لااد الاافوت ذ نعاا س صاات  كػاات 

%  اا   اااد اد الا  ذ ااهت الكااذات  اتتمااتد  هنمااه اته اات  فاااس ا ااتتة   نعاا س صاات 617:
 %  م 7% ااه الكذات  اتتمتد  هنمه لا تتا وت  فاس  مت  هنت نع تمد 3217 كػت 

 
 

 بين رضى المبحوثات عن التمثيل السياسي لممرأة في الدولة العراقية( ي11جدول )
 النع س الااذاس الت فافات االجه هت
 %4917 77 نتا
 %6817 5;  ال

 %48 74 نذله اه
 %322 422 الاجاذع

غااااف فااااااهت لاااد التا ااااه  ( ت ااااد اد غهل ااااس الا  ذ اااهت33ااااد جااااله الجاااتذه فصاااا )
%  ااا   ااااد اد الا  ذ اااهت 6817العاهعااا  لكاااافوة التفصااااس  ااا  التذلاااس  نعااا س صااات  كػااات 

% ااااه لااد الا  ذ ااهت 4917الفاااااهت لااد التا اااه العاهعاا  لكااافوة صاات  كػاات نعاا تمد 
 %48الكذات  اتتمتد  مد التا اه العاهع  لكافوة افا     ه ا تت صت  كػت نع تمد 
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بين الموضوعات التي تثير اىتمام المرأة داخل شبكات التواصل ( ي12جدول )
 االجتماعي

 النع س الااذاس الت فافات الاذاذلهت
 %76 :32 الماهاه االجتاهلاس
 %39 56 الاذات التف اماس
 %32 42 الاذاس
 %3817 55 الاذات ال ناس

 %417 7 الاعهاه العاهعاس
 %322 422 الاجاذع

( ت اااد لنااه  ااهد الماااهاه االجتاهلاااس تعاات ذس لكاا  ا تاااها 34اااد جاااله الجااتذه فصااا )
%  اااا   اااااد اد نعاااا س 76الااااافوة  اااا   اااا  هت التذا ااااه االجتاااااهل   نعاااا س صاااات  كػاااات 

% اااااد 32%  ااااااه الاذاااااس  ت ااااػه ااتاااااها 39االاتاااااها  ااااهلاذات التف اماااااس صاااات  كػاااات 
% اااد الا  ذ ااهت ذ اا  اااه اجااي 3817الا  ذ ااهت  اااه اد الاااذات ال ناااس ت ااػه ااتاااه 

% ذاا  ارصاه 417الاعهاه العاهعاس  مت  كػت نع س االاتاها  مه اد ص اه الاافوة  نعا س 
 ااتاهاه اد  اد  ه س الاذات الت  تن ف       هت التذا ه االجتاهل 

 
( يبين الرؤية السياسية التي حصمت عمييا المرأة من خالل متابعتيا 13جدول )

 ياسية في شبكات التواصل االجتماعيلممنشورات الس
 النع س الااذاس الت فافات االجه هت
 %63 4: نتا
 %42 62  ال

 %;5 :9 نذله اه
 %322 422 الاجاذع



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخبمس /المجلذ ال خبمسةال مجلة الذراسبت المستذامة . السنة

 
 

 

 
 1012 

( ت ااد لناه اد الاافوة و ا  ت لاتامه فىااس عاهعااس ااد جااله 35اد جاله الجتذه فصا )
اال ااالع لكاا  اااه ان ااف  اا   اا  هت التذا ااه االجتاااهل   اااه اتتماات غهل اااس الا  ذ ااهت 

% اااه 42%     اد اد نع س الا  ذ هت الكذات  ال اتتمتد  سلك صت  كػات 63ذ نع س 
وة ا  ت لتامه فىااس عاهعااس   ا ه ا اتذت  نعا س صات الا  ذ هت الالت  اتتمتد  هد الاف 

 %;5 كػت 
 

( يبين تأثير شبكات التواصل االجتماعي عمى سموك المرأة في الحياة 14جدول )
 العامة

 النع س الااذاس الت فافات االجه هت
 %97 372 نتا
 %417 7  ال

 %4417 67 نذله اه
 %322 422 الاجاذع

 
( ت اااد لنااه اد الػهل اااس الت ااا  اااد الا  ذ ااهت اتتمااتد  ااهد 36اااد جاااله الجااتذه فصااا )

 اا  هت التذا ااه االجتاااهل  اعاات هلت اد تااى ف لكاا  عااكذك الااافوة  اا  ال اااهة التهاااس 
%     ااد اد نعا س الا  ذ اهت الالتا  اتتماتد  امد تام اف ال ا  هت 97 نع س صت  كػت 

%  اااااه الا  ذ اااهت الكاااذات  اتتماااتد  اااهد 4417لكااا  عاااكذك الاااافوة  اااهد ا اااتذت  كػااات 
 %417   هت التذا ه االجتاهل  لا تى ف لك  عكذك الافوة  كػت نع تمد 

 
( يبين تغيير الصورة السمبية التي يراىا المجتمع عن الناشطة المدنية في 15جدول )

 عصر شبكات التواصل االجتماعي
 النع س الااذاس الت فافات االجه هت
 %58 94 نتا
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 %917 37  ال
 %78 334 نذله اه
 %322 422 الاجاذع

( ت اد لنه اد غهل اس الا  ذ اهت اتتماتد  امد ال اذفة العاك اس 37اد جاله الجتذه فصا )
% 78الت  افااه الاجتا  لد النه  س الاتناس صت تػافت    ه ا تذت  نعا س صات  كػات 

% ااااااه 58ت نعاااا تمد  اااا   اااااد اد الا  ذ ااااهت الالتاااا  اتتمااااتد  هنمااااه صاااات تػااااافت  كػاااا
 %917الا  ذ هت الالت  اتتمتد  هنمه لا تتػاف صت  كػت نع تمد 

 
 نتائج الدراسة : 

 تذ كت اسة التفاعس ال  النتها  االتاس
غهل اااس النعااهء الالتاا  اعااتجتاد  اا  هت التذا ااه االجتاااهل  اااد اااد ال ه ااالت -3

 لك   مهتة ال  هلذفاذا
اعاتجتاد  اا  هت التذا ااه االجتاااهل  ااد اااد ف ااهت ال اااذت غهل ااس النعااهء الالتاا  -4

 %98 نع س  كػت 
 % اد النعهء تعتجتا    هت التذا ه االجتاهل     ه اعتاف ذا  ك3;-5
اتت ااف اذصاا  انعااتػفاا اااذ ا  ااف الاذاصاا  التاا  تتتااات لكامااه الااافوة  اا  اته تااس االج ااهف -6

 %8317ذ نع س صت  كػت 
% اااد النعااهء تت هلااه ااا  الماااهاه االجتاهلاااس التاا  7617ا  تاات اااسة التفاعااس  ااهد  -7

 تن ف لك     هت التذا ه 
 % اد النعهء ت ت    هال الع لك  الان ذفات العاهعاس تذد ا تو ت هله اس ف77 -8
% اد النعهء اتتمتد  هد الافوة التفاصااس صاهتفة لكا  75تذ كت اسة التفاعس ال  اد -9

 هح    وتاء الامها العاهعاس النج
% اد النعهء اتتمتد  مد  ا  هت التذا اه 6: ااه اجي  فاس التت اف لد الفوت  -:

 االجتاهل   ت ت  هب  فاس التت اف لد الفوت ااها الافوة
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 % اد النعهء غاف فاااهت لد التا اه العاهع  لكافوة    التذلس التفاصاس6817-;
النعااااهء الالتاااا  امااااتاد  ااااهال الع لكاااا  الاعااااهاه    اااا ت اااااسة التفاعااااس  ااااهد نعاااا س-32

 % 417العاهعاس لا تتجهذز 
% ااد النعاهء و ا  ت لااتامد فىااس عاهعااس ااد جاااله الان اذفات التا  تن ااف 33-63

 لك     هت التذا ه االجتاهل 
اد  ا  هت التذا ااه االجتااهل  اعاات هلت اد تاى ف لكاا  عاكذك الااافوة  ا  ال اااهة -34

 % اد النعهء97التهاس   عب اه تفاة 
ال ذفة العك اس الت  افااه الاجتا  لاد النه ا س الاتنااس صات تػاافت   ا ه ا اتذت  -35

 % اد النعهء78 تت تجذه    هت التذا ه االجتاهل    عب اه تفاة 
 التوصيات :

اذ   ال ه ث  هد ت ذد انهك  االت اجتاتاس تتزز التذف االجتااهل  ذالعاهعا  -3
عااات ا  ااااد جاللماااه الاااافوة النجاااهح  ااا  يتافة الاذاصااا  العاهعااااس لكاااافوة  ااا  التذلاااس ل ااا  ت

   ذفة عكااس 
لكاا  الاىععااهت الاتناااس  ماااهاه الااافوة اد تمااذا  ت ماااك التهاكااس التفاصاااس ل اا  تت اا  -4

 لكافوة  ممه    الاجتا   هلتفاعس ذالتاه ذالا هف س العاهعاس
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 المصادر : 
، تاف ;3ت1ل ت الػن  ا ات التافان  ،تلاه ال ه ث ال  الاتات ال  اث التكاا  ، ي-3

 ال تهب الجهات  ،  نتهء 
اذ اام ال اااتان  ، انااها  ال  ااث التكااا  ، اىععااس الااذفم لكن ااف ذالتذزااا  ، جهاتااس -4

 458، ي 4227لاهد لكتفاعهت التكاه ، 
 49 اا  جفاااتة ال اافم ارذعاا  ، امااه لماااه ،ال ااذفة النا اااس لكااافوة الاعااكاس ، امااهه-5

 [36435اا فصا التتت ] 4239و تذ ف 
 46اناااهء ال  كاااذت ،ال اااذفة النا ااااس لكاااافوة  ااا  اإللاااالا11  ااااد الجااااهه ذاإل اااهفة ، -6

 ، 4237  فااف 
تلااهء عااكااهد ، اذاصاا  التذا ااه االجتاااهل  ذتػااااف ال ااذفة النا اااس لكااافوة التف اااس -7

 4237 ف نذ ا bbc،52،تمفاف ن ف لك  اه 
تجكاااااهت التماااات النعااااهااس  اااا  اذاصااااِ  التذا ااااه االجتاااااهل  ،  اااا  س  لاكاااا  الف ااااهل  ،-8

  46/6/4239 الجزافة لكتفاعهت ،
اجكااااس  اعااااتجتااهت الااااافوة التهاكااااس لاذاصاااا  التذا ااااه االجتاااااهل  ،   كاااذا اناااا  ، -9

 4243تفاعهت ينعهناس ذاجتاهلاس ، الاجكت الته ف التتت ال هلث ، ذافاد ، 
 4239و فااه  27اتم الج اب  كم،واااس تذف الافوة     ان  المافاف العاهعا  ، -:

 ،ذ هلس  افذت
اذااااتا لاااتل ، الا اااهف س العاهعااااس لكاااافوة ، ماااذم الن اااف لاىععاااس  فااااتفاا يا ااافت  -;
 46، ا ف ،ي 4239،

صهعا ل ذت ،تذف الن اها االنتجاه    ا   ااهغس النااذسج الاتااذصفا    ا  التافام ، -32
 ، 4987الاتم ،التتت جفاتة
، اجكااس 4225 تفاااس  ااهلا ل اات اد ، الااتذف العاهعاا  لكااافوة  اا  التاافام  تاات لااها -33

 462، ي 4237التكذا المهنذناس ذالعاهعاس ، الاجكت الفا   التتت ال هن  
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، النعااااهء التفاصاااااهت  اااا   ااااه النزالااااهت الاعااااك س ذاااااه  تااااتاه  تمفاااااف لجنااااس عاااااتاذ-34
 4236،   ه   79،الجكعس 

، 37فاااااا  زااااااف ،اعااااتجتاا اذاصاااا  التذا ااااه االجتاااااهل  ، اجكااااس التف اااااس ،التااااتت-35
 37، ي4225جهاتس لاهد االاكاس ، ارفتد ، 

ا اا    ل ااها ج ااهف، و  ااهث  اا   اا  هت التذا ااه االجتاااهل  ، ا ت ااس االنااذاف -36
 47،ي  4242لكن ف ،  ػتات ، 

تمفاااف اج ااهفت ،ا ااهافات التاافام نعااهء الت فاااف ذ اامهتات اااد صكااب اال تجهجااهت -37
،bbc    423نذ ا ف  :لف; 

انهف الز اتت ، تمفاف ، لفاصاهت    الج ذ  االاهااس لكا اهافات ،  ا  س الجزاافة -38
 ،5/33 /423; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


