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ــح  ــال وفت ــة إجنــاز األعم ــر يف كيفي ــى التغي ــي أدت إل ــع التواصــل االجتماعــي، والت ــد ملواق ــع االســتخدام املتزاي م
أســواق عمــل جديــدة يف مختلــف املجــاالت، حتــاول هــذه الدراســة معرفــة العالقــة بــن هــذه املواقــع ومعــدالت عمالــة 
املــرأة املصريــة، مــن خــالل دراســة وصفيــة باســتخدام منهــج مســح أســاليب املمارســة، ُطبقــت علــى عينــة قوامهــا 
)153( امــرأة ممــن يعملــن عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، بهــدف الكشــف عــن مالئمــة خصائــص مواقــع التواصل 
االجتماعــي لظــروف عمــل املــرأة املصريــة، والتحقــق مــن فاعليــة اســتخدامها كوســيلة تســويقية علــى نطــاق العمــل 
الفــردي، والوقــوف علــى أســباب توجــه املــرأة املصريــة للعمــل عبــر تلــك املواقــع، وحتديــد أهــم الدوافــع االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والذاتيــة أو الشــخصية لعمــل املــرأة املصريــة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، باإلضافــة إلــى رصــد 
عقوبــات العمــل، وتأثيــر نــاجت العمــل علــى الوضــع االقتصــادي والعالقــات داخــل األســرة املصريــة. تبــن مــن نتائــج 
الدراســة أن: أعلــى املواقــع املســتخدمة مــن قبــل املــرأة املصريــة العاملــة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي هوموقــع 
)فيســبوكFacebook( بنســبة )%88.9(.وأن أكثــر مــن نصــف العينــة ال يوجــد لديهــن مقــرات ثابتــة للعمــل، 
ويكتفــن بالعمــل عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي بنســبة )%51( مــن إجمالــي املبحوثــات؛ وذلــك بغــرض توفيــر 
نفقــات التأســيس والعمالــة. تصــدر الدافــع االقتصــادي دوافــع عمــل املــرأة املصريــة، كمــا ثبــت ارتباطــه بالعوامــل 
ــى  ــاء يف األســرة والســن والتعليم.أشــارت الدراســة إل ــة وعــدد األبن ــة االجتماعي ــل احلال ــة األخــرى مث الدميوغرافي
التغييــر العــام يف نظــرة املجتمــع لعمــل املــرأة بوجــه عــام؛ حيــث أصبــح مــن الضروريــات لتنميــة نــاجت الدخــل القومــي.

الكلمات املفتاحية: مواقع التواصل االجتماعي،عمالة املرأة، التغير االجتماعي.

With the increasing use of social media, which led to a change in the way business 
is done and the opening of new markets in various fields, this study tries to find out 
the relationship between these sites and the rates of Egyptian women’s employment 
through a descriptive study using the practice methods survey approach, applied to 
a sample consisting of(153)women who works on social media, in order to reveal 
the suitability of the characteristics of social media sites for the working conditions 
of Egyptian women, verifying the effectiveness of its use as a marketing tool on 
an individual basis, Determining the reasons for Egyptian women heading to work 
through these sites, and identifying the most important social, economic, personal 
motives for the work of Egyptian women through these sites, in addition of monitoring 
work trammels and the impact of work output on the economic situation and relations 
within the Egyptian family. The results of the study revealed that: The highest site 
used by Egyptian women is Facebook with a rate of (88.9%). More than half of the 
sample do not have Permanent headquarters in order to save rents, establishment, and 
employment expenses (51%) of the total sample confirmed. The economic motivation 
is the main motive for the work of Egyptian women associated with other demographic 
factors such as social status, number of children in the family, age, and education. The 
study indicated a general change in society’s view of women›s work, as it became a 
necessity, to develop the national income.

Keywords: Social media sites, Women›s employment, Social change.

ملخص الدراسة
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 مؤسسات كافة )؛ تسعى 2030مصر (املستدامة   التنمية  خطة أهداف حتقيق طاريف إ
ووضعها بحقوق مصر  التزام على التأكيد إلى - وشعًبا حكومة- الدولة  موضع املرأة، 
ته ملا وفًقا التنفيذ  واالتفاقيات ،2014 دستور رأسها: وعلى الوطنية،  املواثيق أقرَّ

 حيث األهداف؛ تلك حتقيق أجل من الدولة، بها التزمت التي ةوليالد واإلعالنات واملواثيق
التمكني  هى: رئيسة، محاور عدة من تتكون تنموية استراتيجية الدولة وضعت  محور 

 للمرأة السياسية املشاركة حتفيز خالل من القيادية أدوارها وتعزيز للمرأة السياسي
التشريعي،   املحور ، املرأة حماية محور   ،للمرأة االجتماعي  محور التمكني أشكالها، بكافة
التمكني املحور   لتوسيع املرأة قدرات تنمية خالل من  للمرأة االقتصادي  الثقايف، محور 

 توظيف يف الفرص  تكافؤ وحتقيق العمل، قوة  يف مشاركتها وزيادة أمامها، العمل خيارات
 مجال وهو  -عمالألا ريادة ويف اخلاص، القطاع ذلك يف مبا القطاعات كافة يف النساء

 ساعد  والذي جديدة؛ عمل أسواق فتح املحور هذا  حتقيق متطلبات ومن  - الدراسة هذه
 القرن ثمانينات  يف اإلنترنت بظهور اقترنت التي  الهائلة التكنولوجية القفزة خلقه يف

   .املاضي
 التي  االجتماعي  التواصل  مواقع أول تأسيس كان التكنولوجية  القفزة تلك نواجت ومن 

وهو تقنية على تعتمد  استند حيث ؛ (Classmates.com) كالسميت موقع الويب، 
 املرحلة طالب بني ما القائمة العالقة على  م1995 عام تأسيسه مت الذي املوقع مفهوم

وأماكن وخريجي الثانوية   six) ديجريز سيكس شركة أنشأت بينما العمل، اجلامعات، 
degrees) املوقع هذا شمل حيث م؛1997 عام يقيقح اجتماعي تواصل موقع أول 

 قائمة وإنشاء شخصي، تعريف ملف إنشاء من األعضاء متكني مثل: امليزات، من العديد
 ماليني ثالثة جذب من املوقع هذا الرسائل، ومتكّن خالل من  بهم واالتصال األصدقاء
 ذيل ا  (Facebook)فيسبوك موقع  إطالق مت  أن ، إلى )1(  م2000 عام بحلول مستخدم
 إطالقه منذ فيسبوك موقع واعتبر  كالسميت، موقع عمل  صيغة على  استولى

  . العاملي النطاق على واملؤسسات األفراد جلميع مفتوحة  شبكة م2004عام
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 الشرق منطقة فى املاضي العام خالل التواصل مواقع مستخدمي عدد أن القول ويكفي 
 . املنطقة سكان عدد من %53 نحو أي شخص، مليون )136.1إلى ( وصل األوسط
ملوقع   استخدامهن بلغ فقد املواقع لتلك فقط  املرأة استخدام إلى  وبالنظر

مليون4.6إلى( Instagram)(انستجرام  ملوقع اإلناث استخدام وبلغ مستخدمة،  ) 
 زيادة  (Twitter) تويتر  موقع شهد كما مستخدمة، ) مليون14( Facebook )(فيسبوك

) 1.2مصر(  يف مستخدميه عدد ليصبح ؛2019 ية عامها بن %36 بنسبة االستخدام يف
ا ) مستخدمة،495.6(  مليون منهم  على يعتمد والذي(Snap Chat) شات   سناب  أمَّ

 ثالثة مستخدمة؛ أي ) مليون2.22اإلناث(من   مستخدميه عدد وصل فقد الصور تبادل
  .)2( الذكور من مستخدميه أضعاف
 قائمة  اجتماعية تغييرات إلى أدى جديد؛ ادليوجتاري تب ثقايف واقع خلق على ما عمل

 ما املختلفة؛  الثقافات على واالنفتاح املستمر، التجدد األفراد بني  املقارنة، والعالقات على
 االفتراضي الواقع هذا  القتحام منهم النساء  :وخاصة العمل، ألصحاب صريحة دعوة مّثل

 جتنب للمرأة وفرت التي العمل ساعات يف املرونة: منها خاصة، مميزات من ميلكه ملا
 بالزوج العناية ترجح السائدة، التي واالجتماعية الثقافية والتقاليد العادات مع التعارض

 قلة  مثل: استثنائية، حاالت يف الذات، إال وحتقيق العمل حساب على واألطفال واملنزل
 لغياب األسرة يف رئيس لا املعيل هي  املرأة كون املعيشية، أو املتطلبات األسرة، وزيادة دخل

   العمل. يعيق مبا الزوج إصابة أو
أساليب االجتماعي، التواصل مواقع توفرها التي األخرى املميزات إلى  إضافة  مثل: 
 املباشر التعامل للعمل، وجتنب مقرات تأسيس تكلفة وجتنب  واجلذابة  املختلفة العرض

 احلمالت طريق عن دفستهامل اجلمهور  إلى الوصول  سهولة إلى إضافة العمالء، مع
 كبير بشكل  ساعدت والتي االجتماعية، العالقات شبكة طريق عن أو املخططة اإلعالنية

 عن  أو  العمالء تقييمات طريق عن إما الظهور؛ يف العملية املواهب من العديد إظهار يف
 . (WOM.)التوصيات طريق

 باملرأة االجتماعي صلالتوا مواقع عالقة على الضوء إلقاء إلى الدراسة هذه تسعى و
 يف النسيج تغيرات  من  عنه  نتج  وما بعمالتها  املواقع هذه عالقة دراسة خالل من املصرية

 . املجتمعي 
 مشكلة الدراسة:

التواصل  مع   ومواقع  عامة  بصفة  االجتماعي  التواصل  لشبكات  املتزايد  االستخدام 
ا تغير يف كيفية إجناز  املختلفة وفتح  االجتماعي بصفة خاصة، وما صاحبته من  ألعمال 
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أسواق عمل جديدة يف مختلف املجاالت، ميكن صياغة املشكلة البحثية يف دراسة عالقة  
مبع االجتماعي  التواصل  م مواقع  بهدف  دالت  العمل،  سوق  يف  املصرية  املرأة   شاركة 

والعوامل  الدوافع  هذه  بني  والعالقة  اإللكتروني،  للعمل  للتوجه  دوافعها  على  الوقوف 
غرافية، وتأثير هذا النوع املستحدث من العمل على أدائها لألدوار األخرى املنوطة  الدميو

العامالت عبر   النساء  عينة  بالتطبيق على  وذلك  وذلك مواقع  بها،  االجتماعي،  التواصل 
الوضع   على  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  العمل  لناجت  عامة  مؤشرات  إلعطاء 

  ة املصرية. االقتصادي، واالجتماعي داخل األسر
  أهمية الدراسة:

 وسلوكيات مواز واقع من  تخلقه وما  االجتماعي، التواصل ملواقع  املتزايد االستخدام -
  .االجتماعية التركيبة على  وتغيرات جديدة

 التواصل مواقع عبر  العمل  ملجال املصرية  املرأة  لدخول  أدت  التي العوامل بحث  -
 .االجتماعي

 وابتعادها اخلاصة، األعمال إدارة على وقدرتها املصرية، رأةامل  نحو املجتمع نظرة تغير -
 .الدوامية الوظائف تعسفية عن
 التواصل مواقع حتتلها  التي باملكانة تهتم  التي  احلديثة الدراسات من الدراسة هذه كون  -

 يف املواقع هذه اكتسبته الذي والدور  لألهمیة  نظرا  التسويقیة؛  املنظومة يف االجتماعي
 .الجامل هذا
 شبكات على املرأة عمالة بواقع تهتم التي الدراسات ندرة  ظل  يف الدراسة هذه تأتي -

كونه بصفة االجتماعي التواصل ومواقع عامة بصفة اإلنترنت  عمل مجال خاصة؛ 
 .حديث افتراضي

 :الدراسة أهداف
 املرأة عمالة  يف االجتماعي التواصل مواقع دور عن الكشف وهو  رئيس هدف للدراسة
  : ملعرفة السعي يستوجب فإنه  للدراسة الرئيس الهدف ولتحقيق املصرية،

 املرأة  عمل لظروف االجتماعي التواصل مواقع خصائص  مالءمة مدى على  التعرف-
 .املصرية

 نطاق على  تسويقية كوسيلة  االجتماعي التواصل مواقع استخدام فاعلية من  التحقق-
 .الفردية التجارة

 .االجتماعي التواصل مواقع عبر للعمل املصرية املرأة هتوج أسباب على  الوقوف-
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 كوسيلة االجتماعي التواصل مواقع الستخدام املصرية  املرأة  عزوف أسباب عن  الكشف-
 .للعمل

 .االجتماعي التواصل مواقع عبر املصرية املرأة لعمل االجتماعية الدوافع أهم حتديد-
 التواصل مواقع عبر املصرية أة املر لعمل االقتصادية  الدوافع أهم عن الكشف-

 .االجتماعي
 .جتماعياال التواصل مواقع عبر املصرية املرأة لعمل الذاتية الدوافع حتديد-
 التواصل مواقع عبر املصرية  املرأة عمل  على  الدميوغرافية العوامل تأثير  على  التعرف-

 .االجتماعي
 التواصل مواقع عبر رية ص امل املرأة  لعمل  جذبًا متثل التي  األعمال طبيعة استكشاف-

 .االجتماعي
 الدراسات السابقة:

االجتماعي وعالقتها بالترويج للمنتجات أوًال: محور الدراسات اخلاصة بشبكات التواصل  
  واخلدمات: 

 اإلنترنت  عبر  االجتماعي التواصل شبكات تأثير  )Darban( )3,2012فحصت دراسة (
 الغذائية، واخلطوات املواد بيع متاجر يف املستهلكني لدى الشراء قرار اتخاذ عملية حول
 مقابالت  خالل من وذلك املستهلكني، شراء قرار على االجتماعية الشبكات فيها  تؤثر التي

 القرار على املواقع تلك تأثير إلى الدراسة توصلت شخًصا، عشر أحد مع شخصية
 أصحاب ط غض عن واالبتعاد بالراحة الشعور  حيث اخلطوات؛ من خطوة كل يف الشرائي

 الوقت  يتيح  مما  الشرائي؛ القرار  التخاذ محدد بوقت  االلتزام عدم إلى  إضافة  العمل،
 مع التفاعل تتيح التي املواقع تلك خواص إلى إضافة إليه، احلاجة ومدى املنتج يف للتفكير

 السابقني املستهلكني من التعليقات على واالطالع اآلخرين واملستهلكني  العمل أصحاب
  .للمنتج

 ) دراسة   االجتاه  ثنائي  التفاعل أثر   )Chung&Aweaver,Lim()4,2012ناقشت 
 لدى التجارية  العالمة صورة على(الفيديو ) االجتماعي التواصل مواقع على املستخدم

)  91و( املستهلكني،  قبل من بثه مت  فيديو  )  107حتليل( خالل من وذلك املستهلكني؛
 الدراسة وانتهت كليهما، على والتفاعل لتعليقاتاو  املنتجة الشركات قبل من بثه مت فيديو

  . اآلخرين املستهلكني بآراء متأثًرا التجارية العالمة بتصور يقوم املستهلك أن إلى
 ) دراسة   يف ودوره  التفاعل على التركيز  مت  فقد  )Phillips,Shipps()5,2013ويف 

 TAM(theory of منوذج ُطرح حيث االجتماعي التواصل مواقع مستخدمي إرضاء



 

               979 

reasoned action) مت مستخدًما164( على إجراؤه ،  -Facebook )ملواقع ) 
LinkedIn-twitter)    ورضا بالتسويق املتعلقة والعوامل التكنولوجيا قبول بشأن 

 رضا على يؤثران التركيز ومستوى املدرك التفاعل أن إلى الدراسة وتوصلت املستخدمني،
 املرتبطة العوامل أن  إلى النتائج أشارت كما اعية،جتماال الشبكة عن النهائي املستخدم

 التواصل مواقع على املستخدم جتربة  على  تؤثر  (TAM ) التكنولوجيا قبول  بنموذج 
   االجتماعي.

 القرار على التأثير يف االجتماعية املواقع دور لقياس  )6()2015هدفت دراسة (العضايلة،
 طالًبا،  )524قوامها( عينة على ةالدراس طبقت القصيم، جامعة لطالب الشرائي
 التواصل مواقع عبر املعلومات تبادل  (بني: إيجابية عالقة وجود  إلى الدراسة وخلصت

 خاصية  تأثير (ضعف إلى الدراسة توصلت ، كما )املعروض  املنتج تقييم(و   )االجتماعي
 ).الشرائي القرار على والتأثير املستهلك دعم

 ) دراسة   الفعالية استكشاف مبحاولة   )Bai&Stahura,Leung()7,2015قامت 
 دمج  خالل من وذلك الفندقة،  مجال يف   (Facebook-twitter) ملوقعي التسويقية

 جتاه املوقف مفاهيم ) مع ( Attitude towards the ad اإلعالن جتاه املوقف منوذج
 من التسويق لفعالية نظري منوذج باقتراح الدراسة وانتهت االجتماعي، اإلعالم وسائل
 كال على التسويق أساليب تشابه على والتأكيد االجتماعي، التواصل وسائل خالل

 وثيًقا ارتباًطا ترتبط الوسائل تلك على الفنادق عمالء جتارب أن إلى إضافة املوقعني، 
  .به احلجوزات  نيات على بدوره  يؤثر والذي للفندق التجارية العالمة جتاه  مبواقفهم 

العساسى،  )  سلوك حتفيز يف اإللكترونية  اإلعالنات استخدامات  )8()2015درست 
 عبر ( top shop) ملتجر للجوء به أدت  التي األسباب عن والبحث  اجلزائري املستهلك 

 اإللكترونية املالحظة، واالستبانة :بأداتيه البحث منهج باستخدام وذلك الفيسبوك، موقع
 الفيسبوك،  موقع عبر  املتجر خدمات مستخدمي من  مفردة )176قوامها( عينة على

 تصل بينما  املتجر  يف اإلعالنية للعروض  يلتفنت اإلناث من %)88.23 (أن إلى  وتوصلت
  .للذكور %) 70.58إلى ( النسبة تلك

(الروابدة، دراسة   الرسالة مصدر  ومصداقية أثر على التعرف إلى  )9()2015سعت 
وأهمية التسويقية  مواقع خالل من ةويقيالتس الرسالة فاعلية على  املنتج ومحتواها، 
 وجود إلى  وخلصت ) مفردة،296من( عينة على  الدراسة طبقت  االجتماعي، التواصل

 التسويقية الرسالة ومحتوى  املنتج وأهمية الرسالة مصدر مصداقية بني طردية  عالقة
 .اليرموك جامعة طلبة  لدى االجتماعي التواصل مواقع خالل من وفاعليتها
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 اتخاذ  عملية على االجتماعي التواصل شبكات أثر  )10( )1520دراسة (الكيالني،كشفت  
 الشرائي، القرار مراحل من  مرحلة كل على أثرها ومعرفة للمستهلك،  الشرائي القرار
 يف منتجاتهم لشراء االجتماعي التواصل شبكات مستخدمي من الدراسة مجتمع  وتكون
 االجتماعي التواصل شبكات تأثير إلى الدراسة وخلصت مستخدًما، )423(  عمان مدينة
 .املنتجات لكافة الشرائي القرار مرحلة جميع على

) دراسة   التسويقية الدورة تفاصيل  )M.C. Corkles&Payan()11,2017قدمت 
 مالحظة خالل  من إليها  احلاجة ظهرت  )، والتي (twitter إدارة نفذتها التي  الرقمية 
 لتلبية الكافية غير ماعياالجت التواصل وسائل استخدامات يف الطالب مهارات  ضعف

ترًما15ل( الدورة استمرت  العمل، سوق يف التجارية  للعالمات املهنية االحتياجات  ( 
 فترة  خالل  الدارسني واجهت  التي والعقبات التطور  مراحل رصد خاللها مت دراسًيا،
 .مقبلة دورات يف أكبر بشكل لتعميمها الدورة

 إعالنات  نحو السعودي اجلمهور اهاتجتا على للتعرف  )12()2017دراسة (ناصر،هدفت  
 فاعلية ومدى الشرائي، للسلوك  الرئيس املؤشر باعتباره االجتماعي  التواصل مواقع

 باستخدام والدينية، الثقافية اخلصوصية ذات البيئة هذه يف للمسوقني  الترويجية اجلهود
 (حسب قةمنط لكل ) مفردة75إلى(  مقسمة مفردة  )400قوامها( عينة  على املسح  منهج

 ). للمملكة اإلداري التقسيم
 إقناع على  االجتماعي التواصل مواقع على اإلعالنات  قدرة  :إلى الدراسة توصلت

 مواقع قائمة   (snap chat )موقع تصدر مرة، من أكثر الشراء بتكرار السعودي اجلمهور
 هوراجلم تعرض معدل ارتفاع السعودي، اجلمهور لها يتعرض التي االجتماعي التواصل
 %). 73.5( االجتماعي بنسبة التواصل ملواقع السعودي

الدين،  على  املستخدم اإللكتروني اإلعالن أنواع  )13()2017استعرضت دراسة ( محيي 
 املعرفةمثل:   فيه، توافرها الواجب العناصر أهم  ورصدت االجتماعي، التواصل مواقع
 كما لإلعالن،  املستمر والتغير املستهلكني  باجتاهات واإلملام التجارية  بالعالمة التامة

 كاستراتيجية االجتماعي التواصل ملواقع  املعلنني  اختيار أسباب الدراسة استعرضت
 اإلعالن  تكلفة انخفاض -املستهلكني من عدد ألكبر الوصول منها: للشركات، تسويقية
– االجتماعي التواصل ملواقع املستهلكني تعرض مدة ازدياد- األخرى لبالوسائ مقارنة
  .اإلعالن يف املستخدمة التقنيات حداثة إلى إضافة

 التسويق يف االجتماعي التواصل مواقع لدور للتوصل  )14()2017سعت دراسة (فالق،  
 البيع، بهدف  املحتملني أو احلاليني سواءً  العمالء مع العالقات توطيد على  املبني  املعاصر
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 إلشهار املنظمات  جهود  لتقوية التسويقية  االستراتيجيات أحدث املواقع تلك تعتبر حيث
 من العديد حتليل خالل من وذلك العمالء، أوساط بني ونشرها التجارية العالمات

  .اجلزائر  يف الشركات لبعض املستخدمة االستراتيجيات
ودراسة   )16( )2017ودراسة (املوسوي،    )15()2017هدفت  كل من دراسة (سيد محمد،  

واألمني،    التواصل شبكات تطبيقات أهمية على  فالتعر  إلى    )17()2017(بشير 
ومدى اخلدمات  مجال يف املختلفة االجتماعي  شبكات استراتيجيات دمج املكتبية، 

وطبقت بشكل التسويق  خطط يف االجتماعي التواصل  مرتادي على الدراسات فعال، 
 نتائج اجتمعت مصر، والبحرين، واخلرطوم، وقد يف العامة املكتبات ومستخدمي وموظفي 

 شبكات عبر املكتبات خلدمات استخداًما األكثر العمرية الفئات  أن على اتراسالد
 كما عاًما)، 43من ( عاًما) واألكبر20من ( األقل  الشباب فئة  هي االجتماعي التواصل

 خالل من املستفيدين احتياجات على والرد اآللية اإلعارة خدمة بتفعيل الدراسات أوصت
 االجتماعي التواصل مواقع ترتيب  اختلف  بينما االنتقائي،  والبث املباشرة الرسائل خدمة
 املواقع كأكثر   (Facebook)ال موقع  ظهر واخلرطوم مصر  ففي استخداًما؛ األكثر

 يف دولة استخداًما املواقع  كأكثر (What'sApp, Instagram) ظهر  استخداًما، بينما
 . البحرين

) دراسة   التواصل شبكات عبر  التسويق آثار  لكشف  )Hanaysha( )18,2017سعت 
 آراء مسح مت حيث العمالء، برضا وعالقته  السريعة الوجبات ألسعار والترويج االجتماعي

 ملاليزيا، الشرقى الساحل يف الدولية السريعة الوجبات مطاعم عمالء من ) عميًال 293(
  .الدراسة متغيرات بني العالقة إيجابية على النتائج وأكدت

 الكتب ناشري استخدامات يف التطورات  )eNolan&dan  ()19,2018استعرض مقال (  
 للخطاب املختلفة األمناط املقال واستعرض  تسويقية، كأداة االجتماعي التواصل لشبكات

تبني   املحتوى، مقابل الدفع شملت  التي  وتغيراتها  الشبكات تلك على املستخدمالتسويقي  
 الناشرين وكبار صغار بني تزايدةمل ا الفجوة املقال يوضح كما البيانات، لتحليالت الصناعة

 الفرص بتكافؤ االدعاء كذب يؤكد ما والثقافية، وهو املالية االستثمارات  قيمة: حيث من
  االجتماعي. التواصل شبكات على

 ملنتجات التسويقية االستراتيجيات فعالية لتقييم  )20( )2018هدفت دراسة (عبد املنعم،  
 ملجموعة حتليلية دراسة خالل  االجتماعي، من صلالتوا مواقع عبر الصغيرة  املشروعات

 من الصفحات  لتلك األفراد استخدام ، ومدى (Facebook) موقع على الصفحات  من
 تصدر إلى الدراسة توصلت  الصفحات، لتلك مستخدم )400على(  ميدانية دراسة خالل
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 أسباب عن اأمَّ  واحللوى؛ املأكوالت صفحات تليها املنزلية، والديكورات املالبس صفحات 
التعليقات،   قراءة ثم منتجات، من الصفحات تلك تقدمه ما على  للتعرف فهو االستخدام

أعرب( شراء ثم  عن الصفحات  تلك عبر  املنتجات بشراء قاموا ممن %)84.2املنتج؛ 
 .أخرى مرة الشراء تكرار يف رغبتهم 

(فولي،   دراسة   قسويالت  أنشطة به  تقوم الذي الدور  ملعرفة  )21( )2019تعرضت 
 التجارية العالمة قيمة بتدعيم ومعلومات، وعالقتها خدمات من  حتتويه وما اإللكتروني،

 للعالمة املدركة اجلودة املشاعر، الوالء، الوعي، بناء طريق عن مصر يف املحمول لشركات
عمالء مفردة )450قوامها( عينة  على بالتطبيق وذلك التجارية، املحمول   شركات  من 

(Vodafone-Orange-Etisalat)خلصت  التواصل مواقع صدارة إلى الدراسة ، 
 الصوت مبثابة اجلمهور اعتبرها حيث اإللكتروني؛ التسويق أنشطة كأحد االجتماعي

 ملا نظًرا  األعمال؛ لرجال التابع التجاري واإلعالم للدولة التابع اإلعالم مابني الثالث
  .لروادها تفاعلية من  تتيحه

  ضاعها يف املجتمع: اخلاصة بعمل املرأة وأوثانًيا: محور الدراسات 
بوبوفا،  بانزيكا،  (اليكزار،  دراسة   باملعوقات والوعي املعرفة زيادة  )22( )2009سعت 

 والسياحة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا  قطاعي يف النساء لتوظيف املتاحة والفرص
 من العاملة  القوى يف املشاركات الفتيات من عينة على وتونس مصر، واألردن، من  كل يف

 وباكستان  األوسط الشرق بأن التنبؤ إلى الدراسة  وخلصت ، )عاًما29:15(  سن
 عام بحلول التكنولوجية املهارات ذوي  من ) شخص64200عدد(  يف نقًصا سيواجهان

 على  املطبقة األبحاث قلة  %)،37.1(  منها مصر  نصيب  %)40.9( يعادل  مبا ، أي 2010
 أجل من قطاع كل يف املتبعة السياسات وحتليل الشركات وىمست  وعلى القطاعي املستوى
  . العمل مجال يف النساء تواجهه ملا حقيقي واقع على الوقوف

 طريق عن اجتماعية برؤية  االقتصادي الواقع قراءة  )23()2013حاولت دراسة (عطوة،  
 أثرت ماعيةجتوا مادية  آثار من ومالها املالية، باألزمة تأثرها ومدى العربية باملرأة ربطه
 تداعياته له كانت  اقتصادي حلدث تفسيرية  وصفية دراسة  يف األسري الكيان وعلى عليها

 سيدات  لعشر  املتعمقة الشخصية  املقابالت خالل من الدراسة نتائج  جاءت االجتماعية،
 محافظات يف رسمية غير بأعمال يعملن ) أخريات5و( أسرهن، يعولن خمس  )5(منهن

 وتدبير املنزل مسئولية السيدات تولي  إلى  الدراسة والبحيرة، وتوصلت  واملنوفية القاهرة
 املالية لألزمة  كتداعيات املرأة تعولها التي األسر عدد ارتفاع الزوج،  وجود مع حتى شئونه

 هامشية وظائف إلى وجلوءهن التوظيف من  املرأة استبعاد العمالة،  من العديد وتسريح 
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 وتزايد املرأة تعليم انخفاض بني العالقة تشابك ،التعليمي املستوى عن النظر بغض
 .واالقتصادي االجتماعي االرتقاء فرص ونقص الفقر  معدالت

) دراسة   والتعاطف العمالء مع العالقات تكوين أهمية على  )Kylie()24,2013أكدت 
 التجارة  مجال  يف فقط وليس اإلنترنت، عبر  واالقتصاديات املمارسات  من للعديد معهم

 صفحات مسئولي   مثل:  العامة اإللكترونية، العالقات مجال يف أيًضا ولكن؛   ونيةااللكتر
 كون من الرغم على أنه النتائج أظهرت  االجتماعي، التواصل مواقع ومؤثري  املوسيقيني

 اإلناث، من بها العاملني  معظم أن إال التفاصيل ملموسة وغير مادية غير الوظيفة تلك
 بني املساواة دملع الدافعة القوة هو اجلنس أن إلى جةالنتي  هذه الدراسة وأرجعت
 إلى إضافة  كأم، األسري  الدور يف النساء انخراط املادية، نتيجة وغير املادية الوظائف

  .األسري التكوين يف لدورها املصاحبة املنزلية األعباء

(عثمان، دراسة   الدور  بني  املرأة  جمع يطرحها التي التداعيات  )25()2014ناقشت 
 العمل يف املتمثل  احلديث والدور ،) .....املنزلية، األعباء- واألبناء الزوج  رعاية(تقليدي  لا

 املنوطة  املتزايدة  واملسئوليات الواجبات ظل  يف االدوار صراع  حالة على  مركًزا  املنزل  خارج 
 صغار، أطفال  لديهن الالتي  العامالت النساء من  )120قوامها( عينة  اختيرت باملرأة،

 درجة وترتبط املرأة بعمل  األطفال تأثر  الدراسة إليها  توصلتالتي   النتائج م أه ومن
يف  مكانتها وتطور العاملة  للمرأة الدونية النظرة تراجع العمل، ساعات بعدد التأثير

 املجتمع يف السائدة واالجتماعية الثقافية املوروثات أهمية على النتائج وأكدت املجتمع،
 .العمل ةإعاق أو التشجيع حيث من

 املخفي  العمل على الضوء  )Macdonald&Nitsou,Boler()26,2014دراسة (سلطت  
 والطبيعة االجتماعية، للحركات  والعاطفي  االجتماعي البعد على احلفاظ يف للنساء

 ،  (leaderless occupation) قيادة بال  عمل حركة  تناصره والذي للعمل اجلندرية 
( الدراسة طبقت ناشطة75على   املتحدة  الواليات وعبر بكندا تورنتو من ركة حلا  يف ) 

 يف االجتماعي اإلعالم عنوان: "وسائل حتت سنوات )3( ملدة الدراسة استمرت االمريكية،
 احلركة  تلك  يف للمرأة رئيسة  أدوار ثالثة  وجود إلى  الدراسة خلصت  الشباب"، أيدي

 متت التي  أو  لوجه، وجًها متت التي احلركة اجتماعات يف سواء  أفقية بطريقة منظمة
 ملشاركة كأسلوب املباشر  البث خاصية باستخدام االجتماعي التواصل مواقع عبر

 (admin)االجتماعي اإلعالم وسائل مميزة، مثل: مدير  أدوار تطوير مت حيث الناشطني،
 املقرب أو املوصل  وأخيًرا ، (documentarian) احلركة وفعاليات ألحداث ، واملوثق
ومن(connector) النظر لوجهات  جديدة منطقة  يتضح األدوار هذه دراسة خالل ، 
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للحركات االجتماعي البعد على يف احلفاظ للنساء اخلفي للعمل  واملنظمات والعاطفي 
  .االجتماعية

دراسات   إحدى   مواصفات  ماهية استكشاف استهدفت  التي  )27((Duffy.2015)ويف 
 )150( حتليل خالل من وذلك  مل؛الع أصحاب  نظر وجهة  من  املثالي  الرقمي املوظف
ا إعالًنا  املوظف  مواصفات إلى  الدراسة توصلت  االجتماعي، التواصل مواقع على  توظيفّيً

 مع وحتدًثا استجابة أكثر – بالتفاصيل يهتم – يكون: عاطفًيا أن وهي املثالي، الرقمي
 البيع، ات صفق إمتام إلى بالعميل الوصول   -العمل أوقات حيث من  املرونة - العمالء
 سن  يف اإلناث من املوظف هذا كون إلى الكفة متيل املواصفات هذه كل إلى وبالنظر
 ترصد حني يف االجتماعي، التواصل مواقع على والتعامل العمل يجدن ممن الشباب
 املعروضة األجور زهادة  يف يتمثل والذي املواقع تلك عبر للعمل اآلخر الوجه الدراسة

 .مةعا بصفة الرقمي للعمل
)  على وتأثيراتها االجتماعي  التواصل قضايا مناقشة يف  )Duffy()28,2015تستمر 
-The post )الذاتية النسائية التجارية العالمة بدراسة  الدراسة هذه وتقوم السيدات،

feminist self-brand )طريق عن املرأة متكني يف كوسيط املواقع تلك تعمل ، حيث 
 حتقيق من لإلفادة االجتماعي التواصل منصات إلى فقنيتد الالتي الشابات املدوِّنات
 إلى املحتوى مقدمي مع املتعمقة املقابالت خالل من الدراسة وتوصلت بالشهرة، أحالمهن

 واملوروثات والثقافات التواصل وسائل على تقدميه يتم ما بني كبير ثقايف تعارض وجود
 على احلصول بغرض املواقع تلك ىعل أفعالهن يف تتمادين قد الشابات نوأ االجتماعية،

  . املعاصرة اإلعالمية بالثقافة حقيقي وعي دون عالية  ومتابعة مشاهدة نسب
(سكران،   دراسة  للمرأة الدور  )29( )2015تستعرض   املجتمع يف ووضعها التاريخي 

 الرؤى  تشكيل يف الهامة والتصورات  الرؤى  بعض  الدراسة طرحت حيث املصري،
واملؤشرات السكانية، املؤشرات تعراضسا خالل من املستقبلية  العملية والتعليمية، 

 حتد  التي املعوقات بعض الدراسة استعرضت كما املصرية، للمرأة والسياسية واملهنية، 
 التنموي الناجت يتغير منها باحلد والتي التنمية يف املصرية املرأة إسهام إمكانات من

 منزل  ربة كونها على للمرأة االجتماعية ة النظر جور املعوقات هذه أهم ومن  .املستقبلي
 تعليم  بأن  االعتقاد التعليم، ومسئوليات أعباء حتمل على قدرتها بعدم االعتقاد راعية، وأم

 من  وتهربهم الرجال لدى والتراخي االتكال قيم  سيادة عنه ينتج سوف وعملها املرأة
 .املسئولية
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) دراسة   استخدام على تؤثر التي العوامل الكتشاف  )Patterson( )30,2016سعت 
 الدراسة طبقت االستخدام، هذا مجاالت وحتديد االجتماعي، التواصل لوسائل  النساء

سيدة107قوامها( عينة على  التشريعي، املجال يف يعملن ممن  مختلفة  بلدان من ) 
 مع بالتواصل يقمن اإلناث املشرِّعات من %)85من( أكثر أن إلى الدراسة وتوصلت
 استخدام معدل يزيد  كما االجتماعي، التواصل مواقع طريق عن  خابيةاالنت  دوائرهن

تدير احلمالت أثناء االجتماعي التواصل مواقع  الدراسة عينة املشرِّعات االنتخابية، 
واستخدمت( أحد مع اإلدارة جهد بتقسيم أو بأنفسهن صفحاتهن  من %)70املوظفني، 

 معظم أن النتائج من  واتضح ي، االجتماع للتواصل كوسيلة الفيسبوك موقع العينة
 مواقع استخدام وارتباط عاًما، )50عن( أعمارهم تقل الصفحات تلك على املتجاوبني
  .بالدخل طردًيا ارتباًطا التواصل

 بصفة  املرأة  قضايا يف إجنازه مامت  )31( )2018، يستعرض تقرير ( املجلس القومي للمرأة  
ومدى  خطة يف التنمية رؤيا لتحقيق قهاحتقي املطلوب األهداف مع متاشيها عامة، 

  :رئيسة محاور أربعة خالل من تنفيذها مت التي احلمالت التقرير وقسم )،2030مصر(
 – االجتماعي التمكني محور  – االقتصادي  التمكني محور – السياسي التمكني (محور 
 قنوات عبر عامة بصفة  املرأة مع التواصل على  املجلس عمل  حيث  احلماية)، محور

          موقع على املجلس  صفحة  متابعي عدد  بلغ حيث  املباشر غير  صال االت
(Facebook) االجتماعي التواصل مواقع إلى إضافة متابًعا، )1.038.814( إلى 

 . االجتماعي التواصل مواقع عبر إذاعتها متت حملة  عشرة ثالث  بلغت  والتي  األخرى
الدولي،   يطرح و  (البنك   البيانات عبر للمرأة  االقتصادي التمكني  )32()2018تقرير 

، 2016 لعام واإلحصاء العامة للتعبئة  املركز للجهاز  السنوي العاملة القوى ملسح الكمية
 2011مصر يف والشباب النشء ومسح ،2012املصري العمل لسوق التتبعي واملسح

 اخلاص،  القطاع مبنشآت اخلاصة  2013/  2012 االقتصادي املسح ، وبيانات2014و
 ، ومسح2015 الصحي السكاني ، واملسح2016و  2013االستثمار مناخ تقييم ومسوح

 واألمناط االجتماعية األعراف بشأن متنوعة ورؤى أفكارًا  2015 الوقت استخدام
 من نظرائهن  مع متساو بقدر املنافسة  على املرأة  قدرة تعوق والتي السلبية والقوالب

 كما يوضح االقتصادي، النشاط يف اءنسال مشاركة عدم مايؤدي إلىالعمل،   يف الرجال
 أغلب يف التفرقة هذه جتاوز يف  االقتصادية  والظروف االجتماعية الشبكات دور التقرير

التقرير  األحيان،  لوظائف أنسب الرجال أن  على اجلنسني بني العمل تقسيم ويصور 
ا شاًقا؛ بدنًيا مجهوًدا وتتطلب  املنزل، خارج العمل تتطلب  التي تلك مثل: معينة،  النساء أمَّ
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 االهتمام تتطلب التي الدقيقة احلساسة لألعمال أنسب أنهن على إليهن  فينظر
 هناك  أن على وأدلة شواهد إلى  إضافة كبيرة كمية نتائج التقرير ويقدم ،بالتفاصيل

ويأتي على مالئمة  أكثر  معينة قطاعات  ما وهو الرعاية  اقتصاد القائمة رأس للنساء، 
   اخلاص. القطاع السيما النساء فوظائ  ثلث  ميثل

 التدريب  ودعوات الوظيفية املنشورات حتليل إلى  )Hempel( )33,2018عمدت دراسة (
 وتوصلت  االجتماعي، التواصل شبكات عبر العاملني وضع على للوقوف الكبرى بالشركات

 هوايات أنها على وظيفية  غير صورة يف املتاحة الوظائف عرض مت : أنه إلى الدراسة
 تدريب، وأغلب  شهادة مقابل  أو رمزية أجور مقابل عليها  الناس حصول تصادف تعةمم

والترفيه،   العمل بني  الفاصل  احلد يطمس  مما اجتماعية؛  وظائف  املطروحة  الوظائف
اخلصومات كمكافآت، املغريات بعض املنشورات وشملت  الدراسية الفصول على مثل: 

(Equinox) ، شركة يف كما مجانية تدليك جلسات (Ranker) كما   .الرقمية للوسائط
 اإلشراف على االجتماعي التواصل وسائل إخصائي دور اقتصار عدم على الدراسة أكدت
 يتم  فال ساعة، )24( مدار على العالمة لتلك كسفير العمل وإمنا  التجارية، العالمة على

 حتت  شربالن يقومون حيث  االجتماعي؛ التواصل وسائل إخصائيي هوية على التعرف
يقوم الصحفي عكس على التجارية، العالمة مقبض  وأغلبباسمه،   بالنشر  الذي 

 التوزيع مسئولية من  الرغم على النساء، من االجتماعي التواصل وسائل إخصائيي
 الوظيفية املكانة بذات حتظني ال أنهن إال االجتماعي التواصل وسائل إلخصائيي املتزايدة 
 التواصل  وسائل عبر  للعاملني واألجور الرواتب يدنوت العامة، العالقات ملديرى

  .االجتماعي
( ويف    شبكات عبر  العاملني حال رصد يتم  )Schwartz,Duffy()34,2018دراسة 

 املجال على  عامة بصفة الرجال استحواذ من  الرغم فعلى  االجتماعي، التواصل
 االجتماعي لالتواص شبكات عمل %) من80:70 من (أن على الدراسة تؤكد التكنولوجي؛ 

متطلباته،   وضوح  عدم حيث  من العمل من  النوع هذا تهميش إلى  إضافة النساء، به تقوم
 وضوح عدم مع عامة بصفة التكنولوجي املجال يف منه والتقليل أجوره، وانخفاض
 .مهني كمجال فيه والتقدم الترقي محددات

 التعقيب على الدراسات السابقة:
 االجتماعي، التواصل مواقع انتشار  مدى على  ةالسابق الدراسات غالبية أكدت-

 لإلعالم كبديل عليها االعتماد وازدياد اإلنترنت، استخدامات لصدارة واحتاللها
  .التقليدي
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 التواصل ملواقع الفكرية وانتماءاته الدميوغرافية  عوامله باختالف  اجلمهور متابعة-
 لها ملا ذلك املجاالت؛ كافة يف اجتاهاته حتديد يف مؤثًرا مصدرًا واعتبارها االجتماعي،

 .متنوعة  عرض خصائص من
 التطبيق إهمال مت حني يف اجلمهوراملستقبل، على  تطبيقها مت  العربية  الدراسات أغلب-

 التواصل مواقع تأثير  بني الوسيط باعتباره املواقع تلك على  باالتصال القائم على
 القائم على تطبيقها مت األجنبية الدراسات أغلب بينما املستهدف، واجلمهور االجتماعي
  .املتعمقة املقابالت  بأسلوب باالتصال 

 العمل، مجاالت  معظم يف االجتماعي التواصل مواقع تأثير  السابقة الدراسات تناولت-
  .الشرائي القرار على وتأثيراتها  معها  اجلمهور تفاعل ودراسة

 االطالع مت التي دبياتألا أغلب يف والتحليلي الوصفي  بشقيه املسح منهج استخدام مت-
 .عليها

 من املختلفة  املجتمعات يف املرأة دور ومكانة بأهمية  العربية الدراسات معظم اهتمت-
 بالقرارات عالقتها على  املادية مشاركتها  وتأثير واالقتصادي،  االجتماعي املنظور  حيث

  .األسرية والعالقات
 االجتماعي التواصل ملواقع رأةملا استخدام كيفية بدراسة األجنبية الدراسات اهتمت-

 ركزت بينما القومي، بالناجت االستخدام هذا وعالقة  العمل، مجال يف أهدافها لتحقيق
 التي  والصعوبات  الدخل محدودات من باليومية العامالت على العربية  الدراسات معظم

 .العمل يف تواجههن
 الواقع لوصف كوسیلة يتماعاالج التواصل مواقع تناولت التي والدراسات األبحاث قلة-

  .تأثيرها ودراسة املختلفة  االجتماعية بالفئات  ربطه  طريق عن االجتماعي
 مواقع تأثير  دراسة يف السابقة األدبيات يف واضح نقص الباحثة، يوجد اطالع حدود يف-

  .خاص بوجه املرأة عمالة  وعلى عام، بوجه املرأة على االجتماعي التواصل
  راسة: النظري للداملدخل 

 املوضوع  هذا نال وقد الزمن،  مبرور  مقرونة عملية االجتماعي التطور  أو التغير  يعتبر 
 الكرة سطح  على موجود هو  ما كل  له  يخضع  حيث  املجاالت،  شتى  من  الباحثني اهتمام

  .األرضية
 لبنية يتعرض  مفاجئ دخيل أي  وجود مع للدفاع آليات  تنهض  للمجتمع  السوية احلالة يفو

 أولى أن ُيالحظ  لذلك جتديًدا، أو  مباشًرا تهديًدا ميثل الدخيل هذا كان اءً وس املجتمع، 
  :)35( هي االجتماعي التغير خصائص
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تعايش -1 التي  فئاته  بعض  أو  نفسه  املجتمع  من  ينبع  حيث  ذاتي:  االجتماعي  التغير 
التدخل تستدعي  ما  مشكلة  بوجود  تشعر  أو  املجتمع  تدخًال  ؛مشكالت  يكون  قد  والذي 

 ...ذلك غير أو بيئًيا أو جمالًيا أو اقتصادًيا  أو سياسًيا أو أخالقًيا أو فًيامعر
 أو  تغيرات من به ما ورصد الواقع بوصف يختص أنه أي وصفي؛ االجتماعي التغير  -2

 ذلك  تعدي دون التغير إحداث على املساعدة العوامل إطار يف تفسيره ويتناول تطورات
 .والتفسير الوصف

 يقوم على أسباب واقعية بأسلوب منهجي ومخطط؛ بهدف تماعى علمي: التغير االج-3
 .معطيات العصر مع يتناسب مبا االجتماعية البنية صياغة إعادة

 سلًفا،  معروفة غير نتائجه  االجتماعي التغير  خصائص  من  :النتائج معروف غير   -4
 املجتمع  راصعن أحد يف طارئ تطور أو لدخول تكيفية أو تعايشية كنتيجة يحدث  فالتغير

  :ذلك  على  مثال  ...حدوثها  حلني التنبؤ أو التوقع إطار  يف احلدث  هذا نتائج  وتظل  ،
 فشله؛  أو  اللقاح جناح إقرار  أو إقراره،  ميكن  ال  التجربة  فواقع اجلديدة  اللقاحات اختبار

  للتجربة. مسبقة وافتراضات  وأبحاث جتارب إطار يف فشله أو بنجاحه التوقع ميكن إمنا
وأن   تميزي  -5 ،البد  مثًال  االقتصادي  املستوى  فالتغير احلادث على  النسبية:  بالشمولية 

  يصاحبه تغير على املستوى االجتماعي والثقايف. 
تتميز كل مرحلة بالسرعة وعدم  مراحل على ويحدث عميق األثر: االجتماعي التغير    -6

 على نفسه، مثال املجتمع  ةثقاف من كجزء هو انتشاره الناجت العام للتغيرالتردد، ويكون  
 عملها  آلية من كبيًرا تخوًفا بدايتها يف القت التي املحمولة  التليفونات صدور عند   :ذلك

 ومبرور واألطباء األعمال رجال كبار  على استخدامها واقتصر الصحة على وخطورتها
 .هطبقات  مبختلف االجتماعي النسيج من يتجزأ  ال جزًءا املحمول التليفون بات  الوقت

 التي تأثيره  قوة من االجتماعي التغير تأثير قوة ويتضح   االجتماعي جذري: التغير   -7
 السائدة الثقافة من يتجزأ ال جزًءا يصبح بحيث االجتماعي؛ النسيج يف تغلغله عنها ينتج

  والتقاليد. كالعادات املجتمع  يف
وتيرة احلياة يف املجتمع    التغير االجتماعي تقدمي: بحيث يكون متواكًبا ومتماشًيا مع    -8

 ذلك: تواجد على ومثال مسبباته، بوجود مرتبط التغير فوجود وطرق معيشته احلديثة،
 اجلاليات وتواجد 1956 مصر  على  الثالثي  العدوان قبل مصر يف اليهودية املعابد

 أصبح1956 نهاية يف اجلاليات تلك طرد قرار وبعد املصري، املجتمع فئات بني اليهودية
  .معظمها وهدم غلق ومت  مقبول، غير املعابد تلك تواجد يةتبعبال
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  :أبعاد التغير االجتماعي
املعريف:  ما    البعد  ضوءه  يف  يتحدد  بحيث  التراكمي،  املعريف  املخزون  على  يرتكز  والذي 

 يجب دراسته أكثر من غيره، وما لم يتم دراسته، ومامت التوصل إليه، ومن هذا الُبعد فقد
 وعملية جوهر وتفسير لفهم  النظرية  والنماذج واملقاربات النظريات من العديد  ظهرت
 على  االجتماعية العلوم يف الباحثون يتفق ؛ حيث  ياالجتماع والتكيف  التطور أو التغير
 تفسير  طرق يف اختالفاتهم تظهر بينما مسلَّمة، كحقيقة االجتماعي التغير حدوث

 إلى االجتماعي  التغير أرجع من نهممف  التغير، هذا حلدوث أدت التي العوامل وحتديد
 من للموجودات  العضوي أو احليوي التطور غرار على  للمجتمع، الوظيفي التصور  تطور 

مثل  التطور مبادئ استخدم الذي)  Herbert Spencer )36سبنسر هربرت :حولنا، 
 التغير أرجع من االجتماعي، ومنهم  والتغير التطور يف نظريته شرح أجل من البيولوجي

 من  عليه يترتب وما املجتمعات، الندماج املصاحب الدميوغرايف العامل إلى تماعيجاال
مثل املجتمعات  حجم اتساع عن الناجت العمل تقسيم  وجوب  كامي دور إميل: وكثافتها، 

Emile Dur Kheim عليه تفرضه  وما العمل  جماعة يف الفرد اندماج عن ينتج حيث 
 انتمائه متطلبات عن االختالف متام تختلف قد محددة وعقلية جسدية متطلبات من

 كامي  دور  أسماه ما وهو وأفعاله، الفرد تفكير يف وتطورًا تغيًرا األصلي، للمجتمع
 الفعل  نظرية  أن حني يف  ،)  37(  احلديثة  املجتمعات مييز  ما وهو العضوي،  بالتضامن

 ثنائية ى لإ االجتماعي التغير ترجع  MAX Weber  )38(  ويبر ماكس ملؤسسها االجتماعي
والتي  -(الفعل  يتأثر بدوره والذي املوقف، ذلك من كجزء الفاعل  بيئة تضم املوقف) 

  االجتماعي،  التغير  إحداث  يف تسهم السياسية أو  االقتصادية األنشطة  من  مبجموعة
بارسونز  تالكوت  قدم   "النسق الوظيفية نظريته  )Talcott Parson's   )39وكذلك 

 والنظام والشخصية  الثقافة بني  املوضوعي  املتكال على تقوم التي االجتماعي"
 بينهم  فيما يرتبطون األفراد الرئيس؛ وهؤالء الدور  األفراد  فيه  يؤدي  الذي االجتماعي،

 إلى يعود الذي االجتماعي البناء استمرار إلى تؤدي  بحيث متكاملة؛ اجتماعية بعالقات
 النظرية  تنطلق  بينما بها، ونوميق التي واألدوار الوظائف خالل من  األفراد بني التفاعل

 للحياة املوجه هو االقتصادية البنية  واستقرار االقتصادي العامل كون من)40(  املاركسية
ا أمَّ وليام االجتماعية،   العوامل على  فترتكز)  William Ogbern  )41أوجبرن نظرية 

 يف تراكم  ث يحد فعندما االجتماعي، التغير  إحداث إلى  تقود التي  والتكنولوجية الثقافية
 بوتيرة  وذلك االنتشار، وعامل واالكتشاف  االختراع لعامل نتيجة  املادية الثقافة مجال
 على الالمادي اجلانب تخلف إلى يؤدي الذي األمر للثقافة؛ الالمادي اجلانب من أسرع
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 عوامل ألربعة  االجتماعي التغير    Lazarevالزاريف  أرجع حني  يف املادي، اجلانب
  :)42( هي أساسية،

 عن يعبر الذي الشامل والعاطفي الفكري النظام تعني والتي األيدلوجية الظواهر -1
      واإلنسان. واملجتمع العالم  حول األفراد  موقف

  .      القروية املجاالت يف وانتشاره احلضري  الفكر تغلغل   -2 
      الدميوغرافية. بالزيادة  املرتبطة املشاكل -3
 اقتصاد إلى واالنتقال النقدية املعامالت ثقافة وانتشار االقتصادية هيماملفا سيادة  -4

 .السوق
 التغير إلحداث بينها فيما تتكامل العوامل من أخرى مجموعة الباحثة إليهم  وتضيف

  وهي: االجتماعي
 والظواهر املناخية والظروف الطبيعية املوارد ويشمل البيئي أو اإليكولوجي العامل  -5

 ومعايير إجراءات اتخاذ أو العمل معايشيها على  تفرض قد  والتي ألوبئة، او الطبيعية
 للتأقلم.  معينة

 إلى منطقة من تختلف التي واملعتقدات والعادات بها: الِفكَر وُيقصد  الثقافية اخللفية -6
 انفتح  وكلما أخرى، إلى طبقة  من الواحد  يف املجتمع تختلف  األحيان بعض  ويف بل أخرى؛

 كانت كلما احلديثة؛ كاإلنترنت والتقنيات التعلم بفضل اخلارجية املجتمعات ىعل معتنقيها
 .أخرى ثقافات وتبني واستقبال للتغير عرضة واملعتقدات األفكار تلك

 -الدراسة هذه يف األساسي  العامل وهو – التغير عوامل أهم من  ويعد التقني: العامل -7
 اجتماعية عالقات تظهر  احلديثة تقنية لا واالبتكارات لتكنولوجيا بالتقدم وإنه  حيث

 أدى سريع إجتماعي تغير إيجاد يف ساعدت جديدة اجتماعية وقيم أفراده بني جديدة
 . جديدة عمل فرص  إتاحة وبالتبعية جديدة عمل ملتطلبات بالتبعية

 تؤثر الدول بباقي الدولة وعالقة مبواطنيها، الدولة فعالقة السياسي: العامل-8
  . االجتماعية وعالقاته املجتمع أفراد  على ًياكروف اقتصادًيا

 . مواطنيها على تلقائًيا تنعكس التي للدولة  الفكرية  األيديولوجية إلى  إضافة-9
التنظيري: نقطة    البعد  النظري  املدخل  يعد  وتعقدها،  اإلنسانية  الظواهر  لتشعب  نظًرا 

إطار   لوضع  األولى  واالبدء  األبعاد  حتديد  يف  للمساعدة  يجب  تصوري  التي  لعالقات 
ا ومتهيد  من  دراستها،  بينها  ما  وحتديد  وتصنيفها،  وتنظيمها  املعطيات  جلمع  لطريق 

وتداخالت أن  ارتباطات  وحيث  إال التغير،  ماهو   املجتمع لظروف انعكاًسا االجتماعي 
 كم إلى بالنظر أبعاده واجتاهاته، وذلك  استنباط السهل من يجعل ما املحيطة، والعوامل
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 الدراسة هذه تأتي املنطلق هذا من معينة،   زمنية فترة خالل الواقع االجتماعي التغير
 أسباب على والوقوف املرأة، عمل قضية متابعة خالل من االجتماعي التغير  لرصد
 بدأ الذي االجتماعي التغير ملفهوم واقعًيا تطبيًقا تعد حيث العمل، لسوق اقتحامها ودوافع

 املرأة  لعمل  املؤدي التغير أسباب وبتفنيد العربي، العالم هتأثير طال  ثم  أوًال  الغرب يف
 :  )43(  يف أسبابه وتتحدد خاصة، بصفة املصرية واملرأة  عامة، بصفة العربية

  . عليه مفاهيمه فرض  ومحاولة العربي العالم دول من للعديد الغربية  األمم استعمار-أ
 . مباشر غير أم مباشر بطريق ذلك كان سواءً  اإلعالمية األجهزة  على الغرب سيطرة -ب
 املرأة وعمل لتعليم ودعوتهم الغربية بالثقافة العلم تلقوا الذين من املجتمع أفراد تأثير -ج
. 
 . عليها املفروضة االجتماعية والتقاليد القيود من التخلص  يف نفسها املرأة  رغبة -د
 تفرقة دون املنتج العامل  اإلنسان بدور بالقيام واملطالبة املجتمع يف جديدة قيم ظهور -ه

 .اجلنس أساس على
تفرقة   دون  املنتج  العامل اإلنسان بالقيامبدور واملطالبة املجتمع  يف جديدة قيم ظهور-و

  .اجلنس أساس على
 من الكثير  تطلب  مما  عسكرية قواعد وجود اقتضت  والتي العاملية،  احلروب أثر  -ز

 دفع مما  األصلية أعمالهم  خللو ج نتااإل على  مباشر بشكل أثرت  والتي املحلية العمالة
  .بالتجارة والعمل باملصانع العمل مثل:  األعمال، تلك  بعض يف النساء بإحالل

منها اجتماعية  قيًما بدورها حملت والتي  األجنبية اجلاليات وجود  -ز  عمل: جديدة، 
   املرأة.

 رغبة إلى  أدى  جل،للر تابع  كونها  والطمأنينة  باألمن الشعور النساء من  الكثير افتقاد  -ح
 . االجتماعية واملكانة املادي االستقالل حتقيق يف النساء

 من بدًال  الصناعة إلى العربي  العالم  بلدان من  الكثير وحتول الصناعي  التطور  -ط
  . األرباح من ملزيد حتقيًقا بالنساء االستعانة إلى  املصانع بأصحاب دفع والرعي الزراعة

 واألدباء، مثل  واملفكرون املصلحون بها قام التي اعيجتماال اإلصالح دعاوى تعدد -ي 
 السيدة النساء، ودعوة  لتعليم  الطهطاوي رفاعة ودعوة  املرأة، لتحرير  أمني قاسم  دعوة :

 . الدعوات من وغيرها  ناصف، حفني ملك
 والذي مطالبهم، وزيادة األسرة حاجات تعدد إلى أدى مما االستهالكي السلوك تبني -ك

 ثم ومن األسرة، دخل زيادة طريق عن االحتياجات هذه مقابلة ضرورة يف األثر غأبل له كان
 . لألسرة املعيشية املصاريف  يف وإسهاماتها املرأة نزول  تقبل
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 ظهور  من  تبعها وما االجتماعي، التواصل  وشبكات اجلديدة االتصال  وسائل ظهور -ل
 الوطنية احلكومات ىلع السلطة ذات اجلهات من العديد وإنشاء اجلديدة األسواق
   العاملية. التجارة كمنظمة

 املرأة عمل دوافع  وتلخيص االستدالل ميكن  فإنه األسباب؛ تلك على  االطالع  خالل  ومن
 املصرية  املرأة بعمالة عالقتها ملعرفة امليداني التطبيق يف إحصائي كمقياس واستخدامها

 :كالتالي
 األول الدافع أن على واألجنبية العربية  الدراسات معظم أجمعت : االقتصادي الدافع  -1

 إلى األول املقام يف احلاجة هذه وترتبط املال، إلى احلاجة هو العمل سوق املرأة القتحام
 لألسرة، األساسية املتطلبات وتفاقم املعيشية التكاليف ارتفاع فمع االجتماعية، الطبقة

ألف58.9املصرية( لألسرة السنوي الدخل متوسط وصل حيث  لعام جنيه  ) 
 بلغ كما ،2018/ 2017 لعام جنيه ألف )30.4( األقل وللشرائح ،2017/2018
الريف(   ) ويف%40.80 (احلضر يف املصرية  لألسرة  السنوي  االستهالكي  اإلنفاق متوسط
 السلع على االستهالكي اإلنفاق بني  ما املصرية األسرة  متطلبات وتتنوع %)،29.58
 وبالتبعية  وغيرها، السكنية واإليجارات واملواصالت لبسوامل والصحة والتعليم الغذائية

 . للعمل املرأة نزول إلى احلاجة وزادت  متطلباتها زادت األسرة أفراد عدد زاد كلما فإنه
 العمل، سوق اقتحام يف املصرية للمرأة االجتماعية الدوافع تتنوع االجتماعي: الدافع -2

 املرأة  أعداد  ازدادت السكانية، للشرائح ليميوالتع والثقايف االجتماعي  التركيب فبتغير
 إصابة أو الهجر  أو الوفاة  بسبب الزوج  أهمها: غياب متعددة، لعوامل كبير بشكل املعيلة
 والتي املصرية  املرأة لصالح  القانونية الطفرة كذلك عجز،  أو  إعاقة أو مبرض  الزوج 

 التعليم يف واحلق املبكر  جوالزوا األسري  العنف رفض كثيرة، منها: حقوًقا املرأة أعطت
 .وغيرها اخللع يف واحلق
 املنوط االجتماعي الدور  لتغير للعمل؛ املرأة نزول يف الرئيسة األسباب من أيًضا وهي

 من %) 18احلضر( يف املعيلة  املرأة نسبة بلغت حيث فاعل، إلى  به مفعوًال  كونها بهامن
  .)44( املصرية األسر إجمالي من يف الريف %)16.8و( املصرية األسر  إجمالي

 عن ناًجتا فرعًيا دافًعا يعد وإمنا بذاته،  مستقًال  دافًعا  يعد ال وهو  الذات: إثبات  دافع  -3
االجتماعي ارتفاع نتيجة  احلادث التغير  عدد بلغ  حيث  والتعليمي، والثقايف الوعي 

 متوسط وبلغ ،2018 عام %) يف52.1بنسبة ( 296.441)عالي تعليم (على احلاصالت
ا العمل إلى الفتيات من الكثير دفع ما وهو سنة،    )25املصرية ( لألنثى الزواج سن  إمَّ

 اجتماعية عالقات لبناء كوسيلة أو والشخصية،  املعيشية النفقات  يف لإلسهام كوسيلة
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 نسبة تؤكده ما وهو جديدة، مهارات واكتساب الفراغ أوقات لشغل كوسيلة أو جديدة،
 لـ  الفعلية العمل قوة  على  هن ومن %)68.95إلى( للتص 2018 عام يف املشتغالت

)24.1(% )45(.  
 وانتشار تطور ومع االجتماعي، والتعامل العمل لسوق الدخول من الرهبة حاجز كسر ومع

 إلكترونية أسواق فتح من صاحبه اإلنترنت، وما يف واملتمثلة احلديثة االتصال تكنولوجيا
التي  التواصل شبكات انتشارها يف ساعدت جديدة  رغبة  تنامي مع توازت االجتماعي، 
 كيان  تكوين  يف والرغبة والعالقات، املعارف دائرة وتوسيع بالذات  الشعور يف النساء

 الشبكات تلك  فباتت -األسرة دخل زيادة  يف وإن أسهمت – األسرة عن منفصل اقتصادي
 مواقع على وءالض الدراسة وتسلط  األعمال، يف تسيير  وسيلة أساسية املختلفة بأنواعها
ملا الشبكات أشكال كأحد االجتماعي التواصل  التواصل مواقع به تختص االجتماعية، 

   مميزات. االجتماعي من
  متغيرات الدراسة: 

مواقع   - الدراسة  هذه  يف  وهو  التابع،  باملتغير  يتأثر  وال  يؤثر  الذي  املستقل:  املتغير 
  التواصل االجتماعي.

ال  - يتم  الذي  التابع:  املتاملتغير  أو  املتغير  من  عليه  هذه تأثير  يف  وهو  املستقلة،  غيرات 
  املرأة املصرية.الدراسة عمالة 

املستقل   - املتغير  بني  العالقة  على  تؤثر  التي  العوامل  أو  العامل  الوسيطة:  املتغيرات 
العوامل   الدراسة  هذه  يف  وهو  تأثيره،  جتنب  أو  ضبطه  ميكن  وال  التابع،  واملتغير 

  املستوى االجتماعي).   –املستوى االقتصادي –التعليم  -لعمرالدميوغرافية (ا
 ة: تساؤالت الدراس

  املصرية؟ املرأة  قبل  من استخداًما االجتماعي التواصل مواقع أكثر ما -
 االجتماعي؟  التواصل مواقع عبر األعمال إلدارة  الالزم الساعات عدد ما متوسط -
 االجتماعي؟ التواصل مواقع عبر التالعام للسيدات جذبًا العمل مجاالت أكثر ما -
 وظيفة؟  من بأكثر املصرية املرأة  عمل معدالت ما -
 االجتماعي؟  التواصل مواقع عبر للعمل املصرية  املرأة دوافع ما -
 االجتماعي؟  التواصل مواقع عبر العمل عن املصرية املرأة عزوف أسباب ما -
 االجتماعي؟  التواصل مواقع عبر العمل مميزات ما -
 االجتماعي؟  التواصل مواقع عبر العمل معوقات ما -
 االجتماعي؟ التواصل مواقع عبر العمل جناح محددات ما -
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 فروض الدراسة:  
 التواصل مواقع عبر املصرية  املرأة عمل بني إحصائية داللة ذات  عالقة توجد -1

   الدميوغرافية. والعوامل االجتماعي
 والعوامل وظيفة من  بأكثر  املرأة عمل  بني إحصائية داللة ذات عالقة توجد -2

  الدميوغرافية. 
 عبرمواقع وعملها للعمل املصرية املرأة دوافع بني إحصائية داللة ذات عالقة توجد -3

 االجتماعي. التواصل
 بوجود  إيجابًيا ارتباًطا االجتماعي التواصل مواقع عبر املرأة عمل ساعات عدد ترتبط-4

 .للعمل ثابت  مقر
 الدراسة:  نوع ومنهج

 تدرسها  التي  الظاهرة وصف  إلى تتجه التي الوصفية الدراسات إلى الدراسة هذه تنتمي
 على التعرف إلى الوصفية البحوث وتهدف عليها، التي تتواجد الظروف ظل يف هي كما

 الذي املسح منهج على الدراسة هذه وتعتمد ومالبساته،  ظروفه احلالي مبختلف املوقف
 أساليب  مسح أداة خالل من وذلك الوصفية، للدراسات العلمية هجاملنا أنسب  من يعد

 أكبر بجمع  تسمح  أداة  وهي  االجتماعي، التواصل مواقع عبر  للعمل  املصرية  املرأة  ممارسة
 استمارة وتعتبر الدراسة، محل الظاهرة حول واملعلومات البيانات من ممكن قدر

  .للتطبيق الوسائل أهم من االستبانة
 للدراسة:ملنهجية اإلجراءات ا

  :الدراسة وعينة مجتمع - 
 يف االجتماعي التواصل مواقع عبر العامالت السيدات جميع الدراسة مجتمع  يشمل
  . العربية مصر جمهورية نطاق

 االجتماعي التواصل مواقع عبر عاملة امرأة  )153 من( املكونة الدراسة عينة سحب  مت
 من وهي   ( random sample )البسيطة ةالعشوائي العينة أسلوب باستخدام بأنواعها
 مجتمع أفراد من فرد أي اختيار احتمالية تساوي تضمن التي االحتمالية العينات

 ساعد ما وهو اختيار اآلخرين، على يؤثر  ال العينة  يف فرد أي اختيار أن كما الدراسة،
 .العينة اتبيان جلمع كوسيلة الباحثة عليها اعتمدت التي اإللكترونية االستبانة  عليه

 :اإللكترونية  االستبانة أداة جمع البيانات: - 
 ميكن التي  الطرق إحدى ،(Online Questionnaire)اإللكترونية االستبانات
 على  منشورة  غالًبا وتكون  -اإللكترونية االستبانات وتتميز  االستبانات لتوزيع  استخدامها
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 االستبانة من املستهدف أو ئر زالل املعلومات لعرض جًدا سريعة طريقة  بأنها -ما موقع
 مميزات  بعدة اإللكترونية االستبانات وتتميز قصيرة، مدة يف منه  إجابات على واحلصول

   منها:  أخرى،
 .   االستبانة تعبئة يف سرعة و سهولة-1
 .النتيجة على احلصول يف وسرعة  سهولة-2 

 .    الورقية التقليدية الطريقة من أقل تكلفة  -3
 املستهدفة املواقع  على  نشره ميكن رابط  عن  عبارة إنه حيث االستبانة؛  رش ن سهولة -4 

  الدراسة. من
 تطبيق وهو ،( google docs )طريق عن االستبانة استمارة بتصميم الباحثة قامت وقد

 حصول ثم  اإللكترونية، املواقع على  ونشرها إلكترونية،  استبيانة إعداد بواسطته  يتم  
 االستبانة،  تعبئة يف مشاركني  خالل من عنها  مجاب  اإللكترونية االستبانات على الباحث

 عنها واإلجابة  االستبانة لرؤية األفراد دعوة جوجل منوذج  خالل من  باحث أي  ويستطيع
 .طرق بعدة الدعوة  وتتم

النسائية  الباحثة بنشر رابط االستبانة اإللكترونية على صفحات املشروعات  وقد قامت 
سيدة   400واالنستجرام والواتساب، كما قامت بإرسالها ألكثر من    على مواقع الفيسبوك

االجتماع التواصل  مواقع  عبر  يعملن  الشخصي  ممن  اإللكتروني  البريد  طريق  عن  ي 
استج أن  إال  الشخصية،  استجابت  والرسائل  حيث  جاءت ضعيفة  املبحوثات   153ابات 

أو خوًفا من مبحوثة خوًفا من كون رابط االستبانة وسيلة لسرقة حساباته الشخصية  ن 
  املنافسة يف سوق العمل.

  :الدراسة عينة خصائص*
 :االجتماعي التواصل مواقع عبر العمل تأسيس وقت السن

  ل عينة الدراسة وفًقا للسن وقت البدء بالعمالتوزيع التكراري لتوصيف  )1جدول رقم (

السن وقت تأسيس العمل عبر مواقع  
  التواصل االجتماعي

 % العدد

 26.8  41 ا عامً  25:18من 
 41.8  64 عاًما  35:25من 
 23.5 36 ا عامً  45:35من 

 7.8 12 ا عامً  45أكبر من 
 100 153 اإلجمــــــــــــــــــــالي 
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 العمرية الفئة يف االجتماعي التواصل مواقع عبر العمل يف بدأن العينة مفردات أغلب-
 عبر العمل إلى  الشابات توجه ى لإ يشير  ما وهو %)،41.8( بنسبة عاًما)، 35:25 (من

توفر   عدم منها: سبب، من ألكثر  أسبابه تعود قد والذي االجتماعي  التواصل مواقع
 أهميته الباحثة  ماترى وهو العمل، ساعات مرونة  أو مقوماتهن  تناسب  أخرى  وظائف
 الفئة يليها واألبناء)، األسرة وتأسيس الزواج (مرحلة العمرية املرحلة هذه يف خاصة

 يف الشابات بانشغال الباحثة تفسره والذي %)26.8( بنسبة عاًما) 25:18 (من العمرية 
 أن  إلى عملي مجال من  أكثر وجتريب مواهبهن وصقل بالدراسة العمرية املرحلة هذه

 بنسبة  عاًما) 45:35 (من  العمرية الفئة الحتياجاتهن، ثم مناسبة األكثر على  يستقررن 
 %). 7.8( بنسبة عاًما) 45 من  (أكبر ةمري الع الفئة  وأخيًرا %)،23.5(

  احلالة االجتماعية:

 االجتماعية التوزيع التكراري لتوصيف عينة الدراسة وفًقا للحالة  )2جدول رقم (

 % العدد  احلالة االجتماعية
 58.2 89 متزوجة

 7.8 12 مطلقة 

 - - أرملة 

 34 52 لم أتزوج بعد

 100  153 اإلجمــــــــــــــــــــالي

 أغلبية أن إلى " االجتماعية احلالة"ملتغير  وفًقا الدراسة عينة مفردات  توزيع من يتضح  -
 األول التفسير على يؤكد ما وهو %)، 58.2( بنسبة )متزوجة ( االجتماعية الفئة من العينة

 الدوامية، الساعات روتني جتنب مع لألسرة املادي الدخل زيادة إلى  الفئة هذه وهو حاجة
 الشابات رغبة إلى يرجع  والذي %)34( بنسبة املتزوجة) (غير االجتماعية فئةلا من يليها 

 عن فضًال  املناسب، املجال  على االستقرار  قبل العمل  مجاالت مختلف  جتريب  إلى
 %)،7.8( بنسب (مطلقة) االجتماعية الفئة وأخيًرا زواجهن، تكاليف يف اإلسهام رغبتهن

  .الدراسة عينة  مفردات لردود وفًقا
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  :التعليمى ستوىملا
 التوزيع التكراري لتوصيف عينة الدراسة وفًقا للمستوى التعليمي  )3جدول رقم (

 % العدد  املستوى التعليمى 

 10.5 16 حاصلة على مؤهل أقل من اجلامعي 

 85.6 131 حاصلة على مؤهل جامعي 

 3.9 6 حاصلة على املاجيستير أو الدكتوراه 

 100 153 اإلجمــــــــــــــــــــالي 

 العينة أغلبية أن إلى " التعليمي  املستوى  "ملتغير وفًقا الدراسة عينة  مفردات  توزيع يشير  -
 على يدل  ما %) وهو85.6( بنسبة جامعي)، مؤهل على (حاصلة التعليمية الفئة  يف تقع

عام،  بوجه  الرقمي العمل  مع للتعامل والتأهيل التعليم  من معني قدر  على احلصول  لزوم
 (حاصلة التعليمية الفئة  ثم %)،10.5( بنسبة اجلامعي)  من أقل  (مؤهل تعليمية فئة يليها
 مواقع عبر  العمل أغلبيتهن متارس حيث %)،3.9( بنسبة الدكتوراه) أو  املاجيستير على

 من  اخلوف  أو االجتماعية العالقات دائرة لتوسيع أو الهوايات لعرض االجتماعي التواصل
 .الدراسة عينة مفردات  لردود وفًقا العمل، مسار تغيير

  :املحافظة

  لتوصيف عينة الدراسة وفًقا للمحافظةالتوزيع التكراري  )4جدول رقم (

 % العدد  املحافظة 

 55.6 85 القاهرة

 38.6 59 اجليزة

 3.3 5 االسكندرية 

 1.3 2 اإلسماعيلية 

 1.3 2 الشرقية 

 100  153 اإلجمــــــــــــــــــــالي 
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 وفًقا الدراسة عينة  مفردات بتوزيع اخلاص )4( رقم اجلدول إلى بالنظر -
أن   "املحافظة"ملتغير  (القاهرة)  محافظة من الدراسة عينة مفردات  من األغلبية جند 
 بنسبة (األسكندرية) ثم %)،38.6( بنسبة (اجليزة) محافظة يليها  ،%)55.6( بنسبة

   .%)1.3( متساوية بنسب ، و (الشرقية))اإلسماعيلية (محافظتي  وأخيًرا %)،3.3(
  : العينة مفردات بيانات من يتضح كما
 أعلى أن  إلى يشير   األسرة" يف األبناء  ملتغير"عدد وفًقا الدراسة عينة مفردات توزيع أن -

حيث يوجد األبناء(ال فئة أطفال،   ثالثة األبناء فئة  ثم  %)،37.3( نسبة يُحْزنَ  أطفال) 
 واحد  طفل لديهن من ونسبة التوالي، %) على20.3( %)،22.2( متقاربة بنسب طفالن

 عينة مفردات لردود وفًقا %)2( بنسبة  أطفال ثالثة  من أكثر األبناء فئة %)، وأخيًرا17(
 .الدراسة

 التواصل مواقع عبر العمل مجال يف خبرة لديهن كن الدراسة عينة مفردات أغلب -
من  ثالث من اخلبرة فئة ايليه %)،38.6( بنسبة سنوات، ثالث إلى سنة االجتماعي 

 بنسبة سنة، من أقل إلى شهر من  اخلبرة فئة وأخيًرا %)34.6( بنسبة فأكثر،  سنوات
وهو26.8(  التواصل مواقع عبر للعمل التوجه يف النسبية احلداثة  إلى يشير  ما %)، 

 التسوق مفهوم وانتشار الرقمي العمل ثقافة انتشار  إلى يرجع قد والذي االجتماعي،
 إلى اإلنترنت لدخول االجتماعي التغيير آثار وهو من (online shopping) ياإللكترون

ساعد حياتنا  املجتمع  بها  مر  التي واألمنية السياسية الظروف انتشاره  على  اليومية، 
  .كبيرة واقتصادية سياسية تقلبات من األخير يف العقد املصري
 املنزل  مصروفات  يف) ًناياأح (ُيسهمن  ممن العينة غالبية أن االستبانة نتائج توضح

 التواصل مواقع عبر للعمل االقتصادي الدافع إلى  يشير ما وهو %)،42.5( بنسبة واألبناء
 بنسبة ،)النادرة املساهمة( وأخيًرا %)،45.8( بنسبة- دائًما– املساهمة  ثم االجتماعي،

  .الدراسة عينة مفردات لردود وفًقا %)،11.8(
 جنيه)  3000:1000 مندخل" ( "متوسط االجتماعي   لواصالت مواقع عبر العمل وفَّر -
 %)17ل(  نسبتها بلغت ، )جنيه 5000:3000 من( يليه   العينة، مفردات من %)75.2( ل

 وأخيًرا %)، 5.9( بنسبة  ،)جنيه 8000:5000 من(دخل   فئة  تليه العينة، مفردات  من
 وذلك العينة، مفردات من %)2( بنسبة    جنيه) 8000 من أعلى(الدخل   فئة نسبة بلغت
  .الدراسة عينة  مفردات لردود وفًقا
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  املستوى االقتصادي: 

  ) يوضح توزيع مفردات العينة وفًقا للمستوى االقتصادي5جدول رقم(

 %  تكرار   املستوى االقتصادي

 48.4 74 متوسط 

 36.6 56 مرتفع 

 15 23 أقل من متوسط 

 100 153 اإلجمــــــــــــــــــــالي 

 ،الدخل متوسط  :من مكون العينة ملفردات االقتصادي  للمستوى  اسمقي وبتصميم 
 - (أحياء السكن خاصة)، ومقر سيارة -شاليه  -بنكي حساب  -فيال- واملمتلكات (شقة

 إلى يشير  العينة ملفردات االقتصادي املستوى أن اتضح فقد سكنية)،  كومباوندات   -قرى
 وهي %)48.4( بنسبة ، )املتوسط( صادياالقت املستوى إلى العينة  مفردات انتماء غالبية
 والالتي إليها الرفاهية بعض  وإضافة  املعيشية احتياجاتها تلبي  أن حتاول التي  الفئة 

 يف األحدث عرض على  تعتمد التي املواقع تلك خالل من دورية  بصورة إليها  يتعرضن
بنسبة  املستوى  فئة  يليها  املجاالت، مختلف   تعتمد  تي لا الفئة  وهي %)36.6( (املرتفع) 

 الطلبات طريق  عن األجنبية املنتجات لتوفير  أسفارها وتعدد اخلارجية عالقاتها  على
 ذهنية صورة  إلعطاء العاملية  املاركات وانتشار  االستهالكي  انتشار السلوك بعد اخلاصة،
 .ملرتديها مسبًقا مرسومة

 متطلبات توفير يعتستط ال والتي %)15( بنسبة ،)متوسط من املستوى (األقل فئة وأخيًرا 
 اإلنترنت  خدمات توافر  يتطلب والذي االجتماعي، التواصل مواقع عبر املستمر  العمل

 األجهزة  إحدى أو بعض  وتوافر العمالء،  مع الرئيسة التواصل وسيلة كونه  املستمرة
 الشخصية الكمبيوتر أجهزة أو الذكية األجهزة مثل: املنتجات، لعرض التكنولوجية

 . عرضها قبل املنتجات لتصوير  كاميرات ودجو إلى باإلضافة

  اإلحصائي: التحليل وأساليب إجراءات-
 اإلحصاء من: كل يف الباحثة اتبعتها التي اإلحصائي التحليل وأساليب إجراءات حتددت
 االنحراف املرجحة،  احلسابية املتوسطات املئوية، والنسب يف: التكرارات متمثًال  الوصفي
 يف: متمثًال  التحليلي  اإلحصاء الدراسة،  عينة سمات لتحديد لك وذ والترتيب املعياري،
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(Pearson Correlation) بني  العالقة واجتاه قوة  لقياس ارتباط (سبيرمان) معامل 
 لقياس    (One Way ANOVA)  االجتاه "ف" أحادى التباين الدراسة وحتليل متغيرات

  العلمي واملستوى ر عم ال يف متمثلة مستقلتني  عينتني من أكثر  بني  الفروق مدى
 )،22crosstabs  كا (معامل الدراسة، استخدام ملتغيرات  وفًقا واالجتماعي؛ واالقتصادي

 العالقة وقوه استقاللية مدى إليجاد (Contingency Coefficient) االقتران ومعامل
  ". املصرية املرأة وعمالة االجتماعي التواصل مواقع "ملتغيرات وفًقا

  : البيانات جلة عاوم إدخال مرحلة-أ
 إلدخال وصالحيتها اكتمالها  من  للتأكد االستبانة استمارة  مبراجعة  الباحثة  قامت

 الشروط بها تتوافر ال التي االستمارات استبعاد مت حيث اإلحصائي، والتحليل البيانات
 وفقا اآللي  باحلاسب تفريغها ثم والبيانات املتغيرات )ترميز(  بتكويد قامت ثم الالزمة،

  Statistical Package for     االجتماعية للعلوم اإلحصائية احلزمة جناملبر
Social Science  (SPSS)  20إصدار.  

 :والثبات الصدق معامالت- ب

 الثبات معامل قياس بهدف(Alpha Cronbach) كرونباخ ألفا معامل على االعتماد مت-
 االجتماعي التواصل مواقع"متغيرات   جميع مستوى على وذلك االعتمادية)، (درجة

  ". املصرية املرأة وعمالة
 الثبات على  يدل  ما ،)0.875( بلغ  قد املتغيرات إلجمالي   الثبات معامل أن تبني  وقد 

 الثبات)، ملعامل التربيعي اجلذر ميثل (الذي الذاتي الصدق على أثره انعكس الذي املرتفع
تلك االعتماد على  القدرة يعني مما )0.0935( فبلغ   مايوضحه وهو املقاييس، على 

  :التالي  اجلدول
معامل الثبات والصدق الذاتي ملتغيرات "دور مواقع التواصل االجتماعي يف تدعيم مفهوم   )6جدول رقم (

 Alpha Cronbachاملساءلة االجتماعية لدى الشباب اجلامعي" باستخدام معامل ألفا كرونباخ"  

 متغيرات الدراسة
معامل ثبات ألفا  

 كرونباخ 
 امل الصدق عم

 0.935 0.875 االجتماعي وعمالة املرأة املصرية إجمالي: مواقع التواصل  
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 الدراسة:  تعريفات
  مواقع التواصل االجتماعي:

تعرف مواقع التواصل االجتماعي بأنها: "منظومة من الشبكات اإللكترونية التي تسمح   -
ام اجتماعي إلكتروني مع للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به، ومن ثم ربطه خالل نظ

  .)46(آخرين لديهم االهتمامات وامليول والهوايات نفسها، أو جمعه مع أصدقائه"أعضاء 
مــنــظــات    - أو  أفــــراد،  مــن  مـكـونـة  اجـتـماعـيـة  بنية  هــي  االجتماعي  التواصل  مواقع 

بــأ االتصال  طــريــق  عـــن  تـرتـبـط  والــتــي  (الــعــقــد)،  واحــــد متسمى  نـــوع  مــن  ــن  كـثـر 
املالية،   املعامالت  وتبادل  املشتركة،  واملصالح  والصداقة  الـقـرابـة  مـثـل  الـــرابـــط،  أنــــواع 
أو عالقات املعرفة واملعتقدات، فهي إذن مواقع مت تأسيسها ألناس بأعينهم، لـهـم رابــــط  

  .)47( ليهمــشتــرك وهــــدف يـــريـــدون الــوصــول إ
تصال اإللكتروني (مثل مواقع الويب للشبكات االجتماعية واملدونات  شكل من أشكال اال  -

ينشئ   التي  املعلومات   املستخدمونالصغيرة)  لتبادل  اإلنترنت  من خاللها مجتمعات عبر 
  .)48(واألفكار والرسائل الشخصية وغيرها من املحتويات (مثل مقاطع الفيديو)

بأنها: "مجموعة من الصفحات التي يتم إنشائها   إطار هذه الدراسة  وتعرفها الباحثة يف  -
وميكن الوصول إليها عن طريق صفحة رئيسة   Domainعلى شبكة الويب بنطاق واحد  

(موقع مركزي)، ويتمتع مشتركو كل موقع من املواقع مبميزات تفاعلية مختلفة، تعمل على  
ماعية، ثقافية،  لك إلشباع حاجات اجت، أو مقابل مادي، وذجذب أعضائها من دون إجبار

    دينية، تسويقية، تدريبية، ترفيهية، وظيفية، وغيرها...، دون اإلضرار مبصالح الدولة".
  عمالة املرأة: 

املرأة التي تعمل خارج املنزل وحتصل على أجر مقابل عملها وهي تقوم بوظيفتني يف    -
  .)49( املوظفةاحلياة، دور ربة بيت ودور 

شاًطا عقلًيا أو فكرًيا مأجورًا خارج املنزل يف أي مجال اقتصادي،  لتي تبذل نهي تلك ا  -
املستوى   رفع  بقصد  مادًيا  أجًرا  ذلك  مقابل  وتتلقى  خدماتية،  أو  اجتماعية،  مؤسسة  أو 

واالجتماعي   زوجها  ألسرتهااالقتصادي  عن  باالستقالل  لها  يسمح  ما  وهو  اقتصادًيا،  ، 
  .)50(  ا وربة بيت ومهتمة باملحيط العائلي لهاباإلضافة إلى كونها زوجة وأمً 

  :)51(بينما يقسم محمد عبد املولى عمل املرأة إلى نوعني
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داخل    -1 بشئون  املنزلالعمل  القيام  حيث  من  أسرتها  يكون ضمن  املرأة  عمل  أن  أي   :
ب والعناية  األبناء،  وتربية  الزوج، وكل ما يتطلب ذلك من رعاية لشئون  املنزل، ومتطلباته، 

  جر مادي. سرة، وعمل املرأة يف هذه احلالة يتم دون أاأل
: ويقصد به العمل الذي تقوم به املرأة خارج املنزل ويكون مبقابل  املنزلالعمل خارج    -2

  أجر تتقاضاه نتيجة عملها خارج بيتها.  
"أ  - بأنها  الدراسة  هذه  إطار  الباحثة يف  املرأة  وتعرفها  تبذله  بدني  أو  ذهني  مجهود  ي 

الجتماعية أو الشخصية باستخدام واحد خارج املنزل؛ لتلبية حاجاتها املادية أو ا  داخل أو
  ". االجتماعيأو أكثر من مواقع التواصل 

  التغير االجتماعي: 

ره حاله، عن الشيء تغير  :يعني لغة التغير    .)52(كان ما غير جعله  كأنه وبدله حوله :وغيَّ

 مجتمع  يف احلاصل التغير يختلف حيث  ن؛واملكا الزمن  لعاملي يخضع  االجتماعي والتغير
  .)53(مجتمع  كل يف الثقايف واالنفتاح االختالف نتيجة  آخر عن

 مختلف يف التغير مفهوم يتشعب حيث  الدراسة؛ مجاالت بتعدد التغير تعريفات تتعدد
والذي نواحي  وهو – اجتماعي وآخر  عضوي تطور أو تغير إلى بدوره انقسم احلياة، 
الثقايف والتكنولوجي والسياسي،   -الدراسة هذه مجال التطور  وميكن تعريفه بأنه: "نتاج 

السائدة األخالقية  نسبًيا  -والقيم  طويلة  زمنية  فترة  األدوار   -خالل  توزيع  على 
واالجتماعية   األسرية  الروابط  تشكيل  إعادة  إلى  بدوره  يؤدي  والذي  داخل  االجتماعية؛ 

  األسرة املصرية". 
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  نتائج الدراسة: 
  الدراسة:   تساؤالتأوًال: 

  مواقع التواصل االجتماعي األكثر استخداًما من قبل املرأة املصرية  -

 ) التوزيع التكراري لعينة الدراسة 7جدول رقم (
 وفًقا ملتغير "مواقع التواصل االجتماعي املستخدمة يف مجال عملك"

 الترتيب % العدد التوزيع م

 Facebook 136 88.9 1فيسبوك 1

 Instagram  72  47.1 3انستجرام 2

 twitter 10 6.5 7تويتر  3

 linked in 15 9.8 6لينكد إن 4

 What's app 99 64.7 2واتساب 5

 - - -  Pinterestبينتريست 6

 YouTube 38 24.8 4يوتيوب 7

 - - - google plusجوجل بلس 8

 Telegram 34 22.2 5تليغرام 9

 Tumbler 5 3.3 8متبلر   10

 Flicker 5 3.3 8فليكر 11

 Vine 5 3.3 8فاين 12

إلى أن أعلى املواقع املستخدمة من قبل النساء املصريات العامالت    )7يتضح من جدول (
التواصل   %) وهو 88.9) بنسبة (Facebookهو موقع (فيسبوك  االجتماعيعبر مواقع 

إن األقدم  هو  الفيسبوك  موقع  كون  السابقة،  العربية  األدبيات  معظم  مع  يتفق  شاًءا  ما 
(واتساب موقع  يليه  املختلفة،  الشعب  فئات  بني  انتشارًا  بنسبة    What's app)واألكثر 

االجتماعي مجموعة  64.7( التواصل  مواقع  العامالت عبر  السيدات  تستهدف  %) حيث 
م إليها مستهدفة  االنضمام  ويكون  االهتمام  لذات  خاصة  مجموعات  وإنشاء  العمالء،  ن 

)  Instagramيق أدمن املجموعة، يليه موقع (انستجراممبوجب لينك اشتراك أو عن طر
) إضافة  47.1بنسبة  مع  كبيرة  بصورة  الصور  على  االنستجرام  موقع  يعتمد  حيث   (%

م ثم  املقدمة،  اخلدمة  أو  املنتج  عن  مختصر  (يوتيوب توصيف  بنسبة  YouTubeوقع   (
ريقة استخدامه %) وهو موقع يعتمد على الفيديو كتقنية لتوضيح املنتج وأبعاده وط24.8(

ة إنشاء قناة خاصة على  دون اللجوء لكتابة بياناته، كما ظهرت يف اآلونة األخيرة إمكاني
بع يقوم  الذي  اخلدمي  أو  البيعي  املحتوى  بعرض  منشؤها  يقوم  اليوتيوب  رضه  موقع 
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صالحية   الباحثة  وترى  التعليم    هذاوتقدميه،  مجال  يف  العامالت  للنساء  خاصة  املوقع 
%) حيث يجمع هذا املوقع يف خصائصه بني  22.2ليه موقع (تيليغرام) بنسبة (والتدريب، ي

؛ بحيث يكون االنضمام لقناة البائع اختيارًيا عن طريق لينك موقعي الواتساب واليوتيوب
للجم إرساله  ويتم عليه  يتم  املستهدف  املنتجات عن طريق فيديوهات قصيرة    عرضهور 

 وتعليقات مختصرة. 
أقل  - كانت  ا  بينما  التواصل  (لينكد مواقع  العمل  مجال  يف  املستخدمة  الجتماعى 
%)، وأخيًرا أقل املواقع 6.5) بنسبة (twitterتويتر%)، ثم (9.8) بنسبة (linked inإن

  %). 3.3)، بنسب متساوية (Vine)، (فاينFlicker)، (فليكر Tumbler(متبلر  
) أي  google plus)، (جوجل بلسPinterestولم يسجل كل من موقعي: (بينتريست  -

 . الدراسةإجابات وفًقا لردود مفردات عينة 
 متوسط عدد الساعات الالزم إلدارة األعمال عبر شبكات التواصل االجتماعي  -2

 
  لعينة الدراسة وفًقا ملتغير ) التوزيع التكراري 8جدول رقم (

  "عدد الساعات التي تقضينها يف إدارة عملك عبر مواقع التواصل االجتماعي"  
 الترتيب %  العدد التوزيع  م

 1 39.9 61 من ساعة إلى ثالث ساعات   1

 2 30.1 46 من ثالث إلى خمس ساعات  2

 3 13.7 21 من خمس إلى ثمان ساعات  3

 4 13.1 20 يومًياأكثر من ثمان ساعات  4

5 
ال أتعامل معها مطلًقا ...يوجد شخص  

 مسئول للتعامل مع مواقع التواصل 

5 3.3 5 

 - 100 153 املجموع 

إلى أن متوسط عدد الساعات التي تقضيها النساء العامالت عبر    )8جدول رقم (يشير  
أعملهن   إلدارة  االجتماعي  التواصل  َيُحْزن  مواقع  حيث  ساعات)  ثالث  إلى  ساعة  (من 

) املنتجات  39.9نسبة  وعرض  العمالء  استفسارات  على  والرد  للمتابعة  ولذلك   (%
لعمالء، يليها معدل ساعات ل العمالء ومراجعة تقييمات ااجلديدة، إضافة إلى حل مشاك

%) والذي قد يتفاوت بتفاوت مواسم الطلب  30.1(من ثالث إلى خمس ساعات) بنسبة (
ثمان  إلى  خمس  (من  ساعات  معدل  ثم  جديدة،  أعمال  مجموعات  تقدمي  أو  والشراء 
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ثمان ساعات   (أكثر من  (يومًياساعات)،  بنسب متساوية  وأخ13.7)،  أتعامل %)،  يًرا (ال 
%)، والذي 3.3...يوجد شخص مسئول للتعامل مع مواقع التواصل) بنسبة (  معها مطلًقا

من  أكثر  يف  العامالت  السيدات  النشغال  أو  التعامل  كيفية  معرفة  عدم  إلى  يرجع  قد 
 وظيفة؛ مما اليتيح لهن التعرض واملتابعة املستمرة ألعمالهن. 

 تواصل االجتماعي:سيدات العامالت عبر شبكات المجاالت العمل األكثر جذبًا لل -3
  ) التوزيع التكراري لعينة الدراسة وفًقا ملتغير 9جدول رقم (

  " "مجال العمل عبر مواقع التواصل االجتماعي 

 الترتيب % العدد التوزيع م
 1 23.5 36 األزياء واملوضة   1

 6 7.8 12 املأكوالت واملخبوزات اجلاهزة   2

 2 15.7 24 الشخصيةاية  مستحضرات التجميل والعن 3

 9 3.3 5 اإلكسسوارات والفضة والذهب  4

 5 10.5 16 األدوات املنزلية  5

6 
  –الريزن –الرسم باخليوط  –الديكوباج –الفنون (الرسم

 الكروشيه ..........)  –التطريز

22 14.4 3 

7 
رية  استشارات نفسية وأس –برامج تغذية  –خدمات طبية (أدوية

 (....... 

6 3.9 8 

8 
  –تعليم الطهي  –تنمية بشرية  –التدريب ( تدريب على احلرف

 الزومبا ...............)  –اليوجا

11 7.2 7 

9 
 –البالونات –إعداد وتنظيم املناسبات –خدمات أخرى (الزهور

 املجسمات ..............) 

21 13.7 4 

( يشير   تت    )9جدول  التي  املجاالت  أكثر  أن  مواقع إلى  عبر  العامالت  النساء  إليها  جه 
التواصل االجتماعي هي (األزياء واملوضة)، (مستحضرات التجميل والعناية الشخصية)،  

(الرسم باخليوط  –الديكوباج  –الفنون  بنسب    –التطريز   –الريزن  –الرسم  الكروشيه...) 
)23.5 )  ،(%15.7) مجاال%14.4)،  فجميعها  باختال %)،  النساء  أغلب  بها  تهتم  ف ت 

مستوياتهن االقتصادية وبخاصة الشابات منهن؛ حيث يحرصن على اتباع أحدث خطوط  
يف   فهن  الفنون  مجاالت  يف  العامالت  فأغلب  الفنون  عن  ا  أمَّ األلوان،  وصيحات  املوضة 

مواقع   بفضل  والتي  هواياتهن  إلى مصدر    التواصلاألساس ميارسن  االجتماعي حتولت 
 عمل. لل
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ا أقل مجاالت العم  - ل عبر مواقع التواصل االجتماعي على الترتيب: التدريب (تدريب  أمَّ
برامج    –الزومبا...)، خدمات طبية (أدوية –اليوجا –تعليم الطهي –تنمية بشرية –احلرف

وأسرية...)  –تغذية نفسية  (  استشارات  (7.2بنسب  أغلب  %3.9)،  تفضل  حيث   ،(%
األدا تقنيات  وجتربة  املباشر  التواجد  للخدمة  لتجنب  الطالبات  احلريف  التدريب  يف  ء 

حدوث أخطاء يف التنفيذ والرغبة يف التوجيه والتفاعل املباشر، (اإلكسسوارات والفضة  
) بنسبة  اإلكسسور3.3والذهب)  أثمان  بارتفاع  الباحثة  تفسره  ما  وهو  الفضية  %)،  ات 

تقفيل والذهبية والتي تستدعي املعاينة واملراجعة للمنتج من حيث املقاسات واألحجام، ال
 النهائي ووجود الدمغات وفواتير الشراء والضمانات إن وجدت.

 وجود مقر ثابت للعمل:   -4
  ) التوزيع التكراري لعينة الدراسة وفًقا ملتغير 10جدول رقم (

  "وجود مقر ثابت للعمل"  
 الترتيب % العدد التوزيع م

 2 22.9 35 نعم لدي مقر ثابت  1

 1 51 78 ال أحتاج إلى مقر ثابت  2

3 
كنت أمتلك مقًرا ثابًتا ومت إغالقه واالكتفاء بالعمل عبر  

 مواقع التواصل االجتماعي 
13 8.5 4 

4 
مواقع  أنوي افتتاح مقر ثابت بعد فترة من العمل عبر 

 التواصل االجتماعي
27 17.6 3 

 - 100 153 املجموع 

من   (يتضح  ث  )10اجلدول  مقرات  لديهن  يوجد  ال  العينة  نصف  من  أكثر  للعمل  أن  ابتة 
) نسبة  َيُحْزن  حيث  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  بالعمل  ما 51ويكتفني  وهو   (%

املقرات ومصاريف التأسيس والعمالة،  يحسب لصالح تلك املواقع من حيث توفير إيجار  
%) وهو ما كان له  أبلغ األثر خالل الفترة املاضية  22.9يليها (وجود مقر ثابت) بنسبة (

معظم اضطر  عن    حيث  الين  األون  من خالل  للبيع  التوجه  إلى  األعمال  وسيدات  رجال 
ثم (أنوي    طريق مواقع التواصل االجتماعي أو موقع خاص بالشركة على شبكة اإلنترنت،

التواصل االجتماعي) بنسبة ( العمل عبر مواقع  %)  17.6افتتاح مقر ثابت بعد فترة من 
 بعض املجاالت تطلب العميالت معاينة  العمل، حيث إنه يف  مبجالوالذي تربطه الباحثة  

إغالقه   ومت  ثابًتا  مقًرا  أمتلك  (كنت  وأخيًرا  الشراء،  عملية  إلمتام  مباشرة  املنتجات 
 %). 8.5العمل عبر مواقع التواصل االجتماعي) بنسبة (واالكتفاء ب
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 معدل عمل املرأة املصرية بأكثر من وظيفة:  -5

 الدراسة وفًقا ملتغير ) التوزيع التكراري لعينة 11جدول رقم (
  "العمل يف وظيفة أخرى بخالف العمل عبر مواقع التواصل االجتماعي" 

 % العدد التوزيع م

 42.5 65 نعم 1

 57.5 88 ال 2

 100 153 املجموع 

املبحوثات   إجابات  عبر  يتضح من  العمل  أخرى بخالف  تعمل يف وظيفة  (ال  األغلبية  أن 
%) والذي يتضح أسبابه يف اجلدول رقم  57.5ن نسبة (مواقع التواصل االجتماعي) وَيُحزْ 

التواصل (العامالت يف وظيفة أخرى بخالف العمل عبر مواقع    نسبة)، بينما تصل  13(
 ). 12%) والذي يتضح أسبابه باجلدول رقم(42.5االجتماعي) إلى (

 :  أسباب العمل يف بأكثر من وظيفة  -6
 

  دراسة وفًقا ملتغير ) التوزيع التكراري لعينة ال12جدول رقم (
  "أسباب العمل يف وظيفة أخرى بخالف العمل عبر مواقع التواصل االجتماعي"  

 التوزيع م
العد

 د
 الترتيب %

 1 26.1 40 أفضل أن يكون لي دخل ثابت معروف  1

2 
أعتبر العمل عبر مواقع التواصل االجتماعي مجازفة قابلة للفشل  

 والنجاح 
23 15 2 

 4 13.1 20 االجتماعي مجال لعرض هوايتي واإلفادة منهاالتواصل العمل عبر مواقع   3

 - - - career shiftأخاف من تغيير مجال العمل  4

 3 14.4 22 ال أستطيع ترك منصبي بعد كل سنوات العمل هذه 5

 6 2 3 عملي يسهل لي النجاح يف العمل اخلاص عبر مواقع التواصل االجتماعي   6

 5 8.5 13 يح العمل يف أكثر من وظيفة لدي من الوقت ما يت 7

أن أهم أسباب العمل يف وظيفة أخرى بخالف العمل عبر مواقع   )12اجلدول رقم (يشير  
لي    االجتماعيالتواصل   يكون  أن  (أفضل  الترتيب:  معروف)على  ثابت  بنسبة   دخل 

املعيشة واألبناء خ26.1( وارتفاع متطلبات  الباحثة بدخل األسرة  والذي تربطه  اصة  %) 
رئيًسا يف   املرأة مصدرًا  املختلفة؛ مما يجعل دخل  الدراسة  أبناء يف سنوات  لديهن  ممن 

للف  التواصل االجتماعي مجازفة قابلة  العمل عبر مواقع  يليها (أعتبر  شل دخل األسرة،  
%) وهو ما يدل على عدم الثقة يف النجاح، وتذبذب العرض والطلب  15والنجاح) بنسبة (
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كبي بشكل  أستطيع املرتبط  (ال  يليها  ككل،  للمجتمع  والسياسية  االقتصادية  بالظروف  ر 
 ) بنسبة  هذه)  العمل  سنوات  كل  بعد  منصبي  على  14.4ترك  تأكيًدا  يعد  حيث   (%

للح ا  إمَّ السابقتني  أو  االستجابتني  للدخل  بالفشل وخسارة    عدماجة  املجازفة  الرغبة يف 
 رها...املنصب وما يشمله من تأمينات اجتماعية وصحية وغي

ا أقل أسباب العمل يف وظيفة أخرى بخالف العمل عبر مواقع التواصل االجتماعي   - أمَّ
  %) وهو ما يؤكد على 8.5ف(لدي من الوقت ما يتيح العمل يف أكثر من وظيفة) بنسبة (

تعدد األدوار املنوطة باملرأة مما يترك لها أو ال يترك وقت فراغ، (عملي يسهل لي النجاح  
اخل العمل  ( يف  بنسبة   االجتماعي)،  التواصل  مواقع  عبر  بتلك  2اص  واملقصود   ،(%

االستجابة هو العمل يف شركات الشحن أو اإلملام بخطوات التعامل مع املصدر اخلارجي  
 وبالتالي احلصول على املنتجات بأنسب األسعار.أو املستورد الداخلي، 

 تماعي: دوافع املرأة املصرية للعمل عبر شبكات التواصل االج -7

ميكن تقسيم الدوافع املرأة للعمل إلى ثالث أنواع من الدوافع وهي: الدوافع الذاتية (أو  

 الشخصية)، الدوافع االقتصادية، والدوافع االجتماعية.
  املقاييس الوصفية (املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري) ) 13جدول (

 ماعي" "أسباب ودوافع التوجه للعمل عبر مواقع التواصل االجت
املتوسط  العبارات  م

 احلسابي
االنحراف 

 املعياري 
 الترتيب

  دوافع ذاتية
احلرية    1 أعطتني  العمل  مواعيد  مرونة 

 الختيار الوقت الذي يناسبني
2.69 0.55 1 

عمل   2 إنشاء  على  واألصدقاء  األهل  تشجيع 
 خاص بي لتميزي يف مجاله 

2.54 0.67 2 

تأسيس   لم أجد الوظيفة املناسبة لي فقررت 3
 عملي اخلاص

1.98 0.81 4 

 3 0.83 2.02 أعمل لتسلية الوقت وملئ الفراغ 4
 - 0.42 2.30 املتوسط العام 

 دوافع اقتصادية 
بنفقات    1 االلتزام  مقر عدم  إيجار  مثل  ثابتة 

وضرائب   وكهرباء  وعمالة  تراخيص  إصدار 
 وغيرها

2.62 0.60 3 

  التنوع يف أساليب عرض املنتجات واخلدمات 2
احلي   والبث  والفيديوهات  الصور  مثل 

)live واملحادثات وغيرها ( 

2.69 0.61 2 
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هي   3 االجتماعي  التواصل  مواقع  أصبحت 
والشراء دون حتمل  الوسيلة األسرع يف البيع  

الفتح   مبواعيد  وااللتزام  االنتقال  أعباء 
 واإلغالق

2.77 0.51 1 

لي  4 املادية  االحتياجات  تخفيف  أو  لتلبية 
 وألسرتي

2.41 0.70 4 

 - 0.37 2.62 املتوسط العام                            
 دوافع اجتماعية 

االجتماعي   1 التواصل  مواقع  خالل  من 
على أستطيع   خدماتي  أو  منتجاتي  تسويق 

العربية  الدول  مثل  أوسع  جغرايف  نطاق 
 واألجنبية 

2.39 0.75 1 

واخلروج   2 العالقات  دائرة  توسيع  يف  الرغبة 
 العزلة االجتماعيةمن 

2.25 0.76 2 

إلى   3 النزول  يف  األهل  أو  الزوج  رغبة  عدم 
 العمل واالحتكاك املباشر مع الناس

1.58 0.74 3 

 - 0.54 2.07 املتوسط العام 
  - 0.35 2.33 املتوسط العام إلجمالي اُلبعد                       

 من اجلدول السابق يتضح: 

 على إجمالي لدراسة قد أظهرت اجتاًها عاًما نحو املوافقة  أن اجتاهات مفردات عينة ا-
) ودوافع  بُعد  التواصل    التوجهأسباب  مواقع  عبر  مبتوسط  االجتماعيللعمل  وذلك   ،(

 ) مما يدل على جتانس اآلراء. 0.35)، وانحراف معياري (2.33حسابي قدره (
 الدوافع ذاتية (أو الشخصية): 

والتي تشير إلى الدافع لتحقيق الذات فقة املبحوثات  حازت على موا  التيأكثر العبارات    -
العمل   العمل أعطتني احلرية الختييف  يناسبني)،  عبارة  (مرونة مواعيد  الذي  الوقت  ار 

مبتوسطات  مجاله)،  يف  لتميزي  بي  خاص  عمل  إنشاء  على  واألصدقاء  األهل  (تشجيع 
 ). 2.54)، (2.69حسابية (

التي حازت على عدم مو العبارات  املبحوثات وأقل  الذاتية  افقة  الدوافع  إلى   والتي تشير 
اخلاص)، عملي  تأسيس  فقررت  لي  املناسبة  الوظيفة  أجد  (لم  مبتوسط حسابي   عبارة 

 ). وفًقا لردود مفردات عينة الدراسة.1.98(
أظهرت اجتاهات مفردات عينة الدراسة اجتاًها عاًما نحو املوافقة واملوافقة حلد ما،   -

بُعد   إجمالي  (على  قدره  حسابي  مبتوسط  وذلك  الذاتية)،  وانحراف  2.30(الدوافع   ،(
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)     2.69حتى      1.98ية من ()، هذا وقد تراوحت املتوسطات احلساب0.42معياري (
  مما يدل على جتانس اآلراء. 

 دوافع اقتصادية: -2

الدوافع االقتصادية  أكثر العبارات التي حازت على موافقة املبحوثات والتي تشير إلى    -
البيع والشراء دون  ع الوسيلة األسرع يف  التواصل االجتماعي هي  بارة  (أصبحت مواقع 

)، وعبارة(التنوع يف أساليب عرض  واإلغالقم مبواعيد الفتح  حتمل أعباء االنتقال وااللتزا
) واملحادثات وغيرها)،  liveاملنتجات واخلدمات مثل الصور والفيديوهات والبث احلي (

 ). 2.69)، (2.77مبتوسطات حسابية (
موافقة   عدم  على  حازت  التي  العبارات  إلى    املبحوثات وأقل  تشير  الدوافع  والتي 

لي وألسرتي)، مبتوسط حسابي   االقتصادية  املادية  االحتياجات  أو تخفيف  (تلبية  عبارة 
 ).  وفًقا لردود عينة الدراسة.2.41(
افقة، على إجمالي بُعد أظهرت اجتاهات مفردات عينة الدراسة اجتاًها عاًما نحو املو  -

مبتوسط   وذلك  االقتصادية)،  (  حسابي(الدوافع  مع2.62قدره  وانحراف  ياري )، 
املتوسطات احلسابية من (0.37( ) مما يدل 2.77حتى      2.41)، هذا وقد تراوحت 

  على جتانس اآلراء.
 دوافع اجتماعية:-3

لى الدوافع االجتماعية والتي تشير إ  أكثر العبارات التي حازت على موافقة املبحوثات  -
عبارة  (أستطيع تسويق منتجاتي أو خدماتي على نطاق جغرايف أوسع مثل الدول العربية  

التواصل   مواقع  خالل  من  العالقات  االجتماعيواألجنبية  دائرة  توسيع  يف  (الرغبة   ،(
 ).2.25)، (2.39واخلروج من العزلة االجتماعية)، مبتوسطات حسابية ( 

الت  وأقل إلى العبارات  تشير  والتي  املبحوثات  موافقة  عدم  على  حازت  الدوافع    ي 
إلى العمل واالحتكاك املباشر مع    النزول عبارة (عدم رغبة الزوج أو األهل يف    االجتماعية

 ). وفًقا لردود عينة الدراسة.1.58الناس)، مبتوسط حسابي ( 
عينة    - مفردات  اجتاهات  عاًما    الدراسةأظهرت  املوافقة  اجتاًها  على  نحو  ما،  حلد 

) قدره  حسابي  مبتوسط  وذلك  االجتماعية)،  (الدوافع  بُعد  وانحراف  2.07إجمالي   ،(
) مما  2.39حتى   1.58)، هذا وقد تراوحت املتوسطات احلسابية من (0.54معياري (

  يدل على جتانس اآلراء.
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  ) املقاييس الوصفية (املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري) 14جدول (
 لتوجه للعمل عبر مواقع التواصل االجتماعي لبعد دوافع ا

 العبارات م
املتوسط  
 احلسابي

االنحراف  
 املعياري 

 الترتيب

 2 0.42 2.30 دوافع ذاتية  1

 1 0.37 2.62 دوافع اقتصادية  2

 3 0.54 2.07 دوافع اجتماعية  3

 - 0.35 2.33 املتوسط العام إلجمالي الُبعد

أكثر    - عبر  دوافع  من  للعمل  االجتماعيالتوجه  التواصل  (دوافع    مواقع  الترتيب:   على 
 ) وذلك    دوافعاقتصادية)،  اجتماعية)،  (دوافع  ثم  حسابية  ذاتية)،  مقدارها  مبتوسطات 

 )، وفًقا لردود عينة الدراسة. 2.07)، (2.30)، (2.62(
األسر   الكثير من  املرأة يف  االعتماد على عمل  إلى  يشير  ما  املصرية كمصدر دخل  وهو 

االجتماعية   رئيس يف مثل احلالة  األخرى  الدميوغرافية  بالعوامل  يرتبط  والذي  األسرة، 
أو    األبناءوعدد   األسرة  مساعدة  يف  الرغبة  أو  والتعليم،  الدخل  ومتوسط  األسرة  يف 

التعليمية  اخلبرات  من  واإلفادة  الذات  حتقيق  دافع  يليه  املعيشي،  مبستواها  االرتفاع 
درة على إمتام املسئولية واملساواة باجلنس اآلخر، وأخيًرا ياتية يف إجناز العمل والقواحل

الدافع االجتماعي الذي عاصر التغيير من كون املرأة مفعوًال به إلى فاعل رئيس يف عملية  
 التنمية الشاملة.

(   بياناتأظهرت    - (  )14اجلدول  على  املوافقة،  نحو  عاًما  للاجتاًها  التوجه  عمل  دوافع 
مواقع   (جتماعياال  التواصلعبر  قدره  حسابي  مبتوسط  وذلك  )،وانحراف 2.33)، 

  .) مما يدل على جتانس اآلراء0.35معياري (
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 أسباب عزوف املرأة املصرية عن العمل عبر شبكات التواصل االجتماعي:  - 8
  ) املقاييس الوصفية (املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري) 15جدول (
 " مواقع التواصل االجتماعي"العوائق أو املساوئ للعمل عبر لُبعد 

املتوسط   العبارات م
 احلسابي

االنحراف  
 الترتيب املعياري 

صعوبة التوفيق بني أعباء العمل وإجنازه يف املواعيد املطلوبة وبني   1
 10 0.74 2.01 متطلبات األسرة واألبناء 

التغير املستمر يف أسعار املنتجات أو املواد اخلام املستخدمة مما    2
 4 0.63 2.41 إلى تقليل الربح أو زيادة األسعاريضطرني 

عدم التزام بعض العمالء وتهربهم بعد تأكيد الطلب مما يجعلني   3
 6 0.75 2.37 أحتمل اخلسارة 

عدم التزام بعض شركات الشحن أو املوردين مما يضعني يف موقف    4
 7 0.75 2.26 سيئ مع عمالئي 

ام عملية الشراء دون املعاينة  مازال الكثير من الناس يتخوف من إمت  5
 2 0.60 2.44 الفعلية للمنتج 

 1 0.67 2.48 املنافسة الشرسة وسرقة األفكار وصور املنتجات ومضاربة األسعار  6

عدم تقدير بعض األشخاص للعمل املقدم والتعرض لالنتقادات    7
 8 0.74 2.25 والتعليقات الالذعة  

العمل عير مواقع التواصل االجتماعي   صعوبة التواجد املستمر ملتابعة  8
 11 0.80 1.93 واضطراري لالستعانة باآلخرين  

موسمية الطلب على املنتج أو اخلدمة املقدمة وبالتالي عدم وجود    9
 5 0.72 2.39 مكسب ثابت 

10 
ضعف احلماية املقدمة من إدارات مواقع التواصل االجتماعي   

ادة  بيانات العمالء مرة  وسهولة سرقة احلسابات الشخصية واستع
 أخرى 

2.24 0.74 9 

عدم وجود قوانني مفعلة حلماية التجارة اإللكترونية والنصب   11
 3 720. 2.42 اإللكتروني  

 - 0.42 2.29 املتوسط العام إلجمالي الُبعد

املبحوثات حول وجود    - تعبيًرا عن رأي  العبارات  أكثر  للعمل عبر من  أو مساوئ  عوائق 
الت االجتماعيمواقع  وصور    واصل  األفكار  وسرقة  الشرسة  (املنافسة  الترتيب:   على 

) حسابي  مبتوسط  األسعار)  ومضاربة  بظهور  2.48املنتجات  الباحثة  تفسره  والذي   ،(
على   احلماية  برامج  الختراق  بعض    الصور برامج  انتشار  أيًضا  املعروضة،  واملنتجات 

أقل جو  املنتجات األصلية بخامات  لتقليد  ُيعرض  الورش  املُنِتج األصلي لتضارب  دة، مما 
إمتام   من  يتخوف  الناس  من  الكثير  (مازال  عبارة  يليها  وتكبد خسائر جسيمة،  األسعار 

) وذلك للتخوف من 2.44عملية الشراء دون املعاينة الفعلية للمنتج) مبتوسط حسابي (
معروفة لبعض سوء اخلامات املستخدمة يف املنتج، إضافة إلى عدم وجود مقرات ثابتة و

 ُ أوعدم امل املنتج  مالئمة  عدم  أو  الصناعة  يف  عيب  وجود  حالة  يف  إليها  للرجوع  نِتجني 
مطابقته للبيانات الواردة يف وصفه على املوقع، وأخيًرا عبارة (عدم وجود قوانني مفعلة  
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وذلك   اإللكتروني)  والنصب  اإللكترونية  التجارة  حسابي  حلماية  )،  2.42(مبتوسط 
إل معباإلضافة  إملام  عدم  السرقة  ى  بالغات  توجيه  وكيفية  القوانني  بتلك  األفراد  ظم 

 والنصب اإللكتروني. 
عوائق كما يتضح من اجلدول أن العبارات التي حازت على أقل نسب للتعبير عن وجود    -

كانت عبارة (ضعف احلماية املقدمة من    أو مساوئ للعمل عبر مواقع التواصل االجتماعي
واصل االجتماعي وسهولة سرقة احلسابات الشخصية واستعادة بيانات  إدارات مواقع الت

)، (صعوبة التوفيق بني أعباء العمل وإجنازه  2.24العمالء مرة أخرى) مبتوسط حسابي (
)، (صعوبة  2.01يف املواعيد املطلوبة وبني متطلبات األسرة واألبناء) مبتوسط حسابي (

مواقع  املستمرالتواجد   عير  العمل  لالستعانة    ملتابعة  واضطراري  االجتماعي  التواصل 
) املرأة  1.93باآلخرين) مبتوسط حسابي  السابق لدوافع  نتائج اجلدول  تؤكده  ) وهو ما 

 الذاتية من حيث قدرتها على إجناز العديد من املهام يف الوقت نفسه. 
لى بعد  اجتاًها عاًما نحو املوافقة واملوافقة إلى حد ما، عبق  تظهر بيانات اجلدول السا  -
)، وذلك مبتوسط حسابي قدره للعمل عبر مواقع التواصل االجتماعي  املساوئالعوائق أو  (
  1.93) هذا وقد تراوحت املتوسطات احلسابية من ( 0.42)، وانحراف معياري (2.29(

  ) مما يدل على جتانس اآلراء.   2.48حتى  
 ددات جناح العمل عبر شبكات التواصل االجتماعي:مح -9

  " )  التوزيع التكراري لعينة الدراسة وفًقا ملتغير "كيفية احلكم على جناح عملك16قم (جدول ر
 الترتيب % العدد التوزيع م
 1 78.4 120 من خالل حجم الطلب على املنتج أو اخلدمة ( املبيعات) 1
 4 23.5 36 االستفسارات عن املنتج أو اخلدمة املقدمةمن خالل عدد  2

 5 22.9 35 ابعني للحساب اخلاص بالعمل من خالل عدد املت  3

 2 58.8 90 من تقييمات العمالء للمنتج أو اخلدمة املقدمة  4

 3 26.1 40 عدد اإلعجابات باملنتج أو اخلدمة املقدمة 5

التواصل االجتماعي ملنتجي أو  اقتناء النجوم ومؤثري مواقع   6
 6 19.6 30 خدماتي 

كيفية احلكم على  دات عينة الدراسة وفًقا ملتغير "أن توزيع مفر  )16جدول(تظهر نتائج    -
عملك وسائل جناح  عبر  العمل  على جناح  احلكم  كيفية  حول  اآلراء  أهم  أن  إلى  يشير   "

االجتماعي   (املبيعات)    عبارةالتواصل  اخلدمة  أو  املنتج  على  الطلب  حجم  خالل  (من 
من خالل78.4بنسبة( فشله  أو  العمل  على جناح  احلكم  يتحدد  حيث  املادي   %)  العائد 

إلى محدودي والذي قد يرجع  الربح فقط؛  العمل وهامش  لتأسيس  املرصود  املال  ة رأس 
املقدمة) بنسبة ( أواخلدمة  للمنتج  العمالء  تقييمات  %) وهو 58.8واالستمرار فيه، (من 
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حيث   فشله،  أو  العمل  جناح  على  احلكم  يف  األهم  العامل  يعد  الباحثة  نظر  وجهة  من 
وهو ما يؤدي  ميًال مستمًرا( الوالء للمنتج) أو يخسره من خالل التعامل؛  يكتسب البائع ع

إلى استمرارية العمل حتى وإن انخفضت وتيرة عمليات البيع والشراء والتي تكون مرتبطة  
 بعوامل خارجية أخرى مثل اإلجراءات االحترازية ملواجهة جائحة كورونا.

على جناح    - احلكم  كيفية  حول  اآلراء  أقل  االجتماعي أما  التواصل  وسائل  عبر  العمل 
%) والذي ميكن  22.9تابعني للحساب اخلاص بالعمل) بنسبة ((من خالل عدد امل  عبارة

من   مالية   خاللزيادته  مبالغ  نظير  املتابعني  من  كبيرة  أعداد  شراء  أو  البرامج  بعض 
الت مواقع  ومؤثري  النجوم  (اقتناء  اخلدمة،  أو  املنتج  على  باإلقبال  واصل لإليحاء 

تلف معه الباحثة إلى حد ما؛ %)، وهو ما تخ19.6االجتماعي للمنتج أواخلدمة) بنسبة (
حيث أصبح مؤثرو مواقع التواصل االجتماعي من أهم وسائل التسويق احلديث عن طريق  
تداول املنتج خالل استخدامه وفق منط حياة محدد، ويتم عمل إشارة باملنتج وتكون هذه 

 ع أو صفحة بائعها أو منتجها. اإلشارة مرتبطة مبوق
 تواصل االجتماعي: نتائج العمل عبر مواقع ال -10

 ) التوزيع التكراري لعينة الدراسة وفًقا ملتغير 17جدول رقم (
  "نتائج دخول مجال العمل عبر مواقع التواصل االجتماعي"                                

املتوسط  العبارات  م
 احلسابي

االنحراف 
 الترتيب ري املعيا

 3 0.61 2.41 املجتمعأصبحت أكثر استقاللية وانفتاًحا على  1

سهلت مواقع التواصل االجتماعي دخولي إلى سوق العمل دون  2
 1 0.52 2.66 حتمل تكاليف ضخمة 

أصبحت مستقلة على املستوى املادي وساعدت على ارتفاع  3
 6 0.75 2.12 دخل األسرة ومستواها املعيشي 

أكثر ثقة وأكثر قدرة على اتخاذ القرارات وحتمل  أصبحت  4
 2 0.65 2.55 تبعاتها

 7 0.80 2.11 تغيرت نظرة األهل واألصدقاء لي  5
 10 0.69 1.55 تأثرت عالقتي بزوجي وأبنائي وأصدقائي النشغالي بعملي  6

7 
تشجعت على الدراسة مجدًدا إلجناح عملي عبر مواقع  

سة أساليب التسويق  التواصل االجتماعي من خالل درا
 التكنولوجية اجلديدةودراسة التقنيات 

2.14 0.77 4 

أتعرض للكثير من الضغط العصبي وأفكر يف االنسحاب من   8
 8 0.78 2.01 سوق العمل 

 5 0.67 2.13 ازدادت قدرتي على تنظيم الوقت والتنسيق بني املهام املتعددة  9

باء واملجهود استعنت مبساعدات خارجية للتخفيف من األع 10
 9 750. 1.74 املهام املنزلية ومتابعة دراسة األبناء) البدني (مثل 

 - 0.38 2.14 املتوسط العام إلجمالي البعد 



 

               1015 

بيانات   (تشير  التواصل    )17اجلدول  مواقع  عبر  العمل  يف  االنخراط  نتائج  أكثر  إلى 
إل  االجتماعي من خالل عبارة االجتماعي دخولي  التواصل  العمل  (سهلت مواقع  ى سوق 

) حسابي  مبتوسط  ضخمة)  تكاليف  حتمل  الدافع 2.66دون  بتحقيق  يرتبط  وهو   (
أكثر قدرة على  االقتصادي وحتقيق هامش ربح متزايد، يليها عبارة (أصبحت أكثر ثقة و

) حسابي  مبتوسط  تبعاتها)  وحتمل  القرارات  الدافع 2.55اتخاذ  بتحقيق  يرتبط  وهو   (
الت اخلبرات  واستغالل  عبارة الذاتي  يليها  العمل،  يف  واالجتماعية  واحلياتية  عليمية 

) املجتمع) مبتوسط حسابي  على  وانفتاًحا  استقاللية  أكثر  أيُضا  2.41(أصبحت  وهو   (
 الذات والقدرة على حتمل املسئولية.  حتقيقفع مرتبط بتحقيق دا

مجال نتائج دخول  كما يتضح من اجلدول أن العبارات التي حازت على أقل موافقة على  -
عبارة (أتعرض للكثير من الضغط العصبي وأفكر    العمل عبر مواقع التواصل االجتماعي

) والذي من وجهة نظر الباحثة 2.01يف االنسحاب من سوق العمل) مبتوسط حسابي (
نفسه   العمل  مجال  إلى  إضافة  حدة،  على  فرد  لكل  الشخصي  باالستعداد  يرتبط 

عبا يليها  املجال،  يف  النجاح  من  ومتطلبات  للتخفيف  خارجية  مبساعدات  (استعنت  رة 
حسابي  مبتوسط  األبناء)  دراسة  ومتابعة  املنزلية  املهام  مثل  البدني  واملجهود  األعباء 

) وهو مرتبط بالدافع االجتماعي وذلك حني يستحوذ العمل على األدوار األخرى،  1.74(
لق املشاكل االجتماعية والتي تعتبر ثقافًيا ودينًيا أهم من حتقيق الذات مما يعمل على خ

وأ األسرة،  النشغالي وتفكك  وأصدقائي  وأبنائي  بزوجي  عالقتي  (تأثرت  عبارة  خيًرا 
 ) ما يؤدي بالنهاية إلى نتيجة العبارة نفسها.  1.55بعملي) مبتوسط حسابي (

نتائج  أظهرت عينة الدراسة اجتاًها عاًما نحو املوافقة واملوافقة الى حد ما، على بُعد (  -
االجتماعيدخول   التواصل  مواقع  عبر  العمل  قدره مجال  حسابي  مبتوسط  وذلك   ،(

(  وانحراف)،  2.14( من  0.38معياري  احلسابية  املتوسطات  تراوحت  وقد  هذا؛   ،(
  ) مما يدل على جتانس اآلراء.2.66حتى    1.55(
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 ثانًيا:اختبار فرضيات الدراسة:   
األول:   اخلالفرض  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  للمرأة  توجد  الدميوجرافية  صائص 

املرأة    -العمر -االقتصادي(املستوى   عمل  وبني  االجتماعية)  واحلالة  التعليمي  املستوى 
 املصرية عبر شبكات التواصل االجتماعي.  

ا  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني العوامل الدميغرافية للمرأة وعملهالفرض الثاني:  
 . وظيفةبأكثر من 

جد عالقة ذات داللة إحصائية بني دوافع املرأة املصرية للعمل وعملها  توالفرض الثالث:  
 عبر شبكات التواصل االجتماعي.

ترتبط عدد ساعات عمل املرأة عبر شبكات التواصل االجتماعي ارتباًطا الفرض الرابع:  
 إيجابًيا بوجود مقر ثابت للعمل.

اخلامس: ال   ترتبط  الفرض  شبكات  عبر  املرأة  عمل  ساعات  االجتماعي عدد  تواصل 
 يف أكثر من وظيفة.  بالعملارتباًطا سلبًيا 

 الفروض:  اثباتوفيما يلي 
األول:  بني    الفرض  إحصائية  داللة  ذات  فروق  للمرأة    اخلصائصتوجد  الدميوجرافية 

االقتصادي وبني    -العمر -(املستوى  االجتماعية)  واحلالة  التعليمي  املرأة  املستوى  عمل 
 صل االجتماعي.  املصرية عبر شبكات التوا 

فقد مت تقسيمه إلى فروض فرعية، يختص كل   الفرضوللوصول إلى صحة أو خطأ هذ  
  منها بتأكيد أو دحض الفرض الرئيس: 

التواصل   للعمل عبر شبكات  توجهها  ازداد  للمرأة  االقتصادي  املستوى  ارتفع  كلما   ( أ   )
  االجتماعي.

ازداد    للمرأة  االجتماعية  احلالة  تطورت  كلما  التواصل (ب)  للعمل عبر شبكات  توجهها 
  االجتماعي.

ارتفع    كلما   ( التواص  املستوى (ج  شبكات  عبر  للعمل  توجهها  ازداد  للمرأة  ل التعليمي 
  االجتماعي.

  (د ) كلما تقدم عمر املرأة ازداد توجهها للعمل عبر شبكات التواصل االجتماعي.  
 :املستخدماألسلوب اإلحصائي 

ثم حساب معنوية االختبار ).  One Way ANOVA"ف"  (   جتاه االحتليل التباين أحادى  
وإذا كان مستوى  ) ليدل على معنوية الفروق،  0.05على أساس مستوى معنوية أقل من (

 ) دل ذلك على عدم معنوية الفروق.0.05املعنوية أكبر من (
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املستوى   ارتفع  كلما  التواصل   االقتصادي (أ)  شبكات  عبر  للعمل  توجهها  ازداد   للمرأة 
 االجتماعي: 

 
) قياس معنوية الفروق بني متغير (املستوى االقتصادي للمرأة) فيما يتعلق بتوجهها  18جدول رقم (

 One Wayللعمل عبر شبكات التواصل االجتماعي باستخدام حتليل التباين أحادي االجتاه  

ANOVA)(  

املستوى    محاور الدراسة 
 االقتصادي 

 العدد
املتوسط  
 احلسابي

االنحراف  
 ياري املع

قيمة ف 
F 

 القرار

مستوى  
 املعنوية 

 الداللة 

عمل املرأة املصرية  

عبر شبكات التواصل  

 االجتماعي 

أقل من  

 متوسط 

23 
2.04 0.36 

 دالة  *0.04 4.912
 0.38 2.18 74 متوسط 

 0.39 2.13 56 مرتفع 

 0.05*دالة عند مستوى معنوية  

 يتضح من اجلدول السابق ما يلي:  

عمل املرأة املصرية عبر  بني (املستوى االقتصادي)، وفروق ذات داللة إحصائية    توجد   -
االجتماعي، التواصل  (  شبكات   " "ف  قيمة  بلغت  مستوى  4.912حيث  عند  وذلك   ،(

)، يليه  2.18). وذلك لصالح املستوى املتوسط مبتوسط حسابي (0.05معنوية أقل من (
املرتفع مبتوسط حسابي ( يًرا املستوى األقل من متوسط مبتوسط  )، وأخ2.13املستوى 

) األول2.04حسابي  الفرعي  الفرض  صحة  يؤكد  ما  وهو  ا  -)،  ارتفع  ملستوى  كلما 
االجتماعي التواصل  عبر شبكات  للعمل  توجهها  ازداد  للمرأة  يتطلب    -االقتصادي  حيث 

ذكية  أجهزة  توفير  على  القدرة  مثل  محددة؛  مادية  مصروفات  املواقع  تلك  عبر  العمل 
رض املنتجات والتواصل مع العمالء، إضافة إلى توفير شبكة إنترنت دائمة حيث تعتبر  لع

عملية   بني  ب  التواصلأساس  أو  والعمالء  العمل  صاحبة  بني  سواء  اجلهات  مختلف  ني 
  صاحبة العمل واملوردين داخل مصر أو خارجها.  
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عبر   للعمل  توجهها  ازداد  للمرأة  االجتماعية  احلالة  تطورت  كلما  التواصل (ب)  شبكات 
 االجتماعي: 

 
يما يتعلق بتوجهها للعمل عبر  ) قياس معنوية الفروق بني متغير (احلالة االجتماعية للمرأة) ف19جدول رقم (

  ) (One Way ANOVAشبكات التواصل االجتماعي باستخدام حتليل التباين أحادي االجتاه  

 العدد احلالة االجتماعية محاور الدراسة 
املتوسط  
 احلسابي

االنحراف  
 املعياري 

قيمة ف 
F 

 القرار
مستوى  
 املعنوية 

 الداللة 

عمل املرأة املصرية  

عبر شبكات  

 التواصل االجتماعي

 0.33 2.05 89 متزوجة 

 0.45 2.15 12 مطلقة  دالة  **0.01 6.990

 0.40 2.29 15 لم تتزوج بعد 

 0.05معنوية   مستوى*دالة عند 
 ما يلي:  السابق  اجلدوليتضح من 

إحصائية    - داللة  ذات  فروق  للمرأة)،توجد  االجتماعية  (احلالة  فئات  املرأة    بني  عمل 
)، وذلك عند  6.990حيث بلغت قيمة "ف " (   التواصل االجتماعي  شبكاتاملصرية عبر  

 ) من  أقل  معنوية  فئة  0.05مستوى  يليها  بعد)،  تتزوج  (لم  الفئات  لصالح  وذلك   ،(
(متزوجة)  فئة  ثم  ((مطلقة)،  حسابية  مبتوسطات   ،2.29)  ،(2.15) على  2.05)،   (

ة كلما تطورت احلالة االجتماعي  -الترتيب، وهو ما يشير إلى خطأ الفرض الفرعي الثاني 
التواصل االجتماعي النتائج     -للمرأة ازداد توجهها للعمل عبر شبكات  أن حيث أظهرت 

التوا مواقع  عبر  يعملن  الالتي  املتزوجات  غير  السيدات  من  نسبة  أكبر  االجتماعي  صل 
 نسبة السيدات املتزوجات الالتي يعملن عبر مواقع التواصل االجتماعي.  

للم  التعليمي  املستوى  ارتفع  كلما  التواصل (ج)  شبكات  عبر  للعمل  توجهها  ازداد  رأة 
 االجتماعي: 

 
توجهها للعمل  ) قياس معنوية الفروق بني متغير (املستوى التعليمي للمرأة) فيما يتعلق ب20جدول رقم (

  (One Way ANOVA)عبر شبكات التواصل االجتماعي باستخدام حتليل التباين أحادي االجتاه 

املستوى التعليمى   محاور الدراسة 
املتوسط   العدد للمرأة 

 احلسابي
االنحراف  

 املعياري 
قيمة ف 

F 

 القرار
مستوى  
 الداللة  املعنوية 

عمل املرأة  
املصرية عبر  

شبكات التواصل  
 االجتماعي 

 0.33 2.18 16 مؤهل أقل من اجلامعي

غير   *0.05 3.118
 دالة 

حاصلة على مؤهل  
 جامعي

131 2.14 0.45 

حاصلة على ماجستير  
 او دكتوراه 

6 2.10 0.40 
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 السابق ما يلي:   اجلدوليتضح من 
بني  - إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  للمرأة(  ال  التعليمي  املر )املستوى  وعمل  أة  ، 

)، وذلك عند  0.118حيث بلغت قيمة "ف " ( ،  االجتماعي  التواصلاملصرية عبر شبكات  
  ).0.05(مستوى معنوية أكبر من 

كلما ارتفع املستوى التعليمي للمرأة ازداد    -تشير النتائج إلى خطأ الفرض الفرعي الثالث
االجتماعي التواصل  عبر شبكات  للعمل  الفرض عدم  -توجهها  نتائج  أثبتت  وجود    حيث 

للمرأة وبني توجهها للعمل عبر مواقع التواصل االجتماعي،    التعليميعالقة بني املستوى  
الباح افترضت  ما  من وهو  معيًنا  قدرًا  املواقع  تلك  عبر  العمل  يستلزم  حيث  وجوده  ثة 

التعليم يزيد بزيادة املستوى التعليمي الذي حققته املرأة، إال أن واقع الدراسة أثبت عدم  
لة على تلك العالقة؛ مما يشير إلى انتشار تلك املواقع والتعامل معها على أنها  وجود دال

 يفون املحمول والتلفاز.  جزء من احلياة اليومية مثل التل
  (د) كلما تقدم عمر املرأة ازداد توجهها للعمل عبر شبكات التواصل االجتماعي:  

يتعلق بتوجهها للعمل   أة) فيما يتعلقفيما) قياس معنوية الفروق بني متغير (عمر املر21جدول رقم (
  )One Way ANOVAعبر شبكات التواصل االجتماعي باستخدام حتليل التباين أحادي االجتاه (

 العدد عمر املرأة  محاور الدراسة 
املتوسط  
 احلسابي

االنحراف  
 املعياري 

قيمة ف 
F 

 القرار
مستوى  
 املعنوية 

 الداللة 

عمل املرأة املصرية  

بكات  عبر ش

التواصل  

 االجتماعي 

 0.33 2.23 41 عاًما  25:18من 

 غيردالة 0.20 1.542
 044. 2.13 64 عاًما  35:25من 

 0.33 2.10 36 عاًما  45:35من 

 0.33 1.99 12 عاًما  45أكبر من 

من   (يتضح  بني:  )21اجلدول  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  املرأة)،  ال  وعمل  (عمر 
)، وذلك 1.542، حيث بلغت قيمة "ف" (صرية عبر شبكات التواصل االجتماعياملاملرأة  

 ). 0.05عند مستوى معنوية أكبر من (
نتائج اجلدول ( الرابع21ثبت من  الفرعي  الفرض  ازداد    -) خطأ  املرأة  كلما تقدم عمر 

االجتماعي التواصل  شبكات  عبر  للعمل  وجود    -توجهها  الدراسة  نتائج  تثبت  لم  حيث 
مؤكدة بني العمر والعمل عبر مواقع التواصل االجتماعي، وهو ما افترضته الباحثة  ة  عالق

لوجود فترة أطول من الوقت املتاح إلدارة العمل على خالف األصغر عمًرا من حيث تعدد  
املهام واألدوار املنوطة بها مثل الدراسة وااللتزام بتلبية متطلبات الزوج واألبناء باإلضافة  

 وامي إن وجد. لدإلى العمل ا
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 األول:  الفرض إثبات 
اخلصائص   بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  بوجود  القائل  الفرض  خطأ  إثبات  مت 

االقتصادي  الدميوجرافية  (املستوى  واحلالة   -العمر  -للمرأة  التعليمي  املستوى 
التواصل االجتماعي، وذلك يف أغلب   االجتماعية) وبني عمل املرأة املصرية عبر شبكات 

 . أجزائه
  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني اخلصائص الدميوجرافية للمراة   الفرض الثاني:-

االقتصادي من   -العمر   -(املستوى  بأكثر  وعملها  االجتماعية)  واحلالة  التعليمي  املستوى 
 وظيفة. 

وإلثبات صحة أو خطأ هذا الفرض قامت الباحثة بتقسيمه إلى فروض فرعية تعطي يف  
  فرض الرئيس:مدلوالتها إجابة ال

  من وظيفة.   املستوى االقتصادي للمرأة ازداد توليها العمل بأكثر انخفض(أ ) كلما 
  احلالة االجتماعية للمرأة ازداد توليها العمل بأكثر من وظيفة.  تطورت(ب) كلما  
  املستوى التعليمي للمرأة ازداد توليها العمل بأكثر من وظيفة.  انخفض(ج) كلما 
  ملرأة ازداد توليها العمل بأكثر من وظيفة. سن ا صُغر(د ) كلما  
  املادية لألسرة ازداد توليها العمل بأكثر من وظيفة.املرأة يف املسئولية  شاركت(ه ) كلما 
 املستخدم:  اإلحصائياألسلوب 
كاباستخدام    عالقةاختبار   االقتران،    2معامل  وقوه ومعامل  استقاللية  مدى  إليجاد 

(العالقة على أساس مستوى معن أقل من  كان 0.05وية  وإذا  ليدل على وجود عالقة،   (
  ) دل ذلك على عدم وجود عالقة. 0.05(مستوى املعنوية أكبر من  
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 (املستوى االقتصادي) للمرأة ازداد توليها العمل بأكثر من وظيفة.  انخفض(أ) كلما 
 أة. املستوى االقتصادي للمر-.          العمل بأكثر من وظيفة -متغيرات الفرض:     

  بأكثر من وظيفة ) العالقة بني املستوى االقتصادي للمرأة والعمل 22جدول رقم (
 ومعامل االقتران  2باستخدام معامل كا

  العمل بأكثر من وظيفة
  
 املستوى االقتصادي للمرأة

 إجمالي ال نعم تكرار 

 متوسط 
 ك

% 

11 

7.2 

12 

7.8 

23 

15 

 مرتفع 
 ك

% 

30 

19.6 

44 

28.8 

74 

48.4 

 فوق املرتفع 
 ك

% 

24 

15.7 

32 

20.9 

56 

36.6 

 اإلجمالي 
 ك

% 

65 

42.5 

88 

57.5 

153 

100 

 2 7.386 =معامل كا

 0.29معامل االقتران= 

  2درجات احلرية = 

 * دالة0.04الداللة=

املستوى االقتصادي للمرأة  بني  وجود عالقة ذات داللة إحصائية    :)22اجلدول (يتبني من  
)، وذلك مبستوى معنوية  7.386 2(كاوتوليها العمل بأكثر من وظيفة، حيث بلغت قيمة  

). ما يشير إلى صحة الفرض الفرعي  0.29). كما بلغ معامل االقتران (0.05أقل من (
بأكثر من وظيفة،   والعمل  االقتصادي  املستوى  ارتباطية عكسية بني  بوجود عالقة  األول 

وظيفة؛  دي للمرأة زادت رغبتها وسعيها للعمل بأكثر من  فكلما انخفض املستوى االقتصا
وزيادة   املعيشي لألسرة    وتلبيةلتوفير  باملستوى  واالرتفاع  واحتياجات أسرتها  احتياجاتها 

  وبخاصة بعد تبني الثقافة االستهالكية يف املجتمع املصري بصفة عامة.
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 ل بأكثر من وظيفة. (ب) كلما تطورت احلالة االجتماعية للمرأة ازداد توليها العم
 .احلالة االجتماعية للمرأة-                 من وظيفة. أكثربالعمل  -متغيرات الفرض:   

  
  ) العالقة بني احلالة االجتماعية للمرأة والعمل بأكثر من وظيفة 23جدول رقم (

 ومعامل االقتران  2باستخدام معامل كا

 العمل بأكثر من وظيفة         
 اعية للمرأةحلالة االجتما

 إجمالي ال نعم 

 متزوجة
 ك

% 

36 

23.5 

53 

34.6 

89 

58.2 

 مطلقة 
 ك

% 

6 

3.9 

6 

3.9 

12 

7.8 

 لم تتزوج بعد
 ك

% 

23 

15 

29 

19 

52 

34 

 اإلجمالي 
 ك

% 

65 

42.5 

88 

57.5 

153 

100 

 2 0.493 =معامل كا

 0.057معامل االقتران= 

  2درجات احلرية = 

 ير دالةغ 0.781الداللة= 

 

احلالة االجتماعية بني  عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية  :  )23اجلدول(يتضح من  
(كا  وتوليها   للمرأة قيمة  بلغت  بأكثر من وظيفة، حيث  وذلك مبستوى  0.493 2العمل   ،(

 ).0.781). كما بلغ معامل االقتران (0.05معنوية أكبر من (
جتماعية للمرأة ازداد  ا تطورت احلالة اال كلم  -وهو ما يثبت خطأ الفرض الفرعي الثاني 

وظيفة من  بأكثر  العمل  احلالة    –توليها  بني  عالقة  وجود  الدراسة  نتائج  تثبت  لم  حيث 
  االجتماعية وتولي املرأة املصرية العمل بأكثر من وظيفة.

  
 



 

               1023 

 املستوى التعليمي للمرأة ازداد توليها العمل بأكثر من وظيفة.  انخفض(ج) كلما 
 . املستوى التعليمي للمرأة- .        بأكثر من وظيفةالعمل  -   :رضالف متغيرات -

 
  ) العالقة بني املستوى التعليمي للمرأة والعمل بأكثر من وظيفة 24جدول رقم (

 ومعامل االقتران  2باستخدام معامل كا

 العمل بأكثر من وظيفة                     
 

 املستوى التعليمي للمرأة

 إجمالي ال نعم 

 مؤهل أقل من اجلامعي
 ك

% 

6 

3.9 

10 

6.5 

16 

10.5 

 حاصلة على مؤهل جامعي
 ك

% 

53 

34.6 

78 

51 

131 

85.6 

 حاصلة على ماجستير أو دكتوراه
 ك

% 

6 

3.9 

0 

0 

6 

3.9 

 اإلجمالي 
 ك

% 

65 

42.5 

88 

57.5 

153 

100 

 2 8.506 =معامل كا

 0.229معامل االقتران= 

 2درجات احلرية = 

 * (دالة) 0.04داللة= ال

 0.05* دالة عند مستوى معنوية اقل من  

نتائج   إحصائية    إلى:  )24اجلدول(تشير  داللة  ذات  التعليمي  بني  وجود عالقة  املستوى 
من    للمرأة بأكثر  العمل  وتوليها  (كاوظيفةوبني  قيمة  بلغت  حيث  وذلك 28.506،   ،(

   )0.299تران (). كما بلغ معامل االق0.05مبستوى معنوية أقل من (
الثالث الفرعي  الفرض  صحة  يثبث  ازداد    - ما  للمرأة  التعليمي  املستوى  انخفض  كلما 

وظيفة من  بأكثر  العمل  بضعف    –توليها  الباحثة  تفسره  املتاحة  وهوما  للوظائف  األجور 
واملرتبطة ارتباًطا وثيًقا باملؤهالت التعليمية، إضافة إلى عدم ثبات ودوام الوظائف؛ مما 

لى اهتزاز نسبة العمالة بها تبًعا حلالة السوق، وهو ما ميثل تهديًدا للعامالت بهذه  يعمل ع 
  الوظائف مما يجبرهن لتأمني أكثر من مصدر للدخل.
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 صغرت املرأة ازداد توليها العمل بأكثر من وظيفة.(د) كلما 

 . عمر املرأة-.               العمل بأكثر من وظيفة -متغيرات الفرض:        
 ) العالقة بني عمر املرأة والعمل بأكثر من وظيفة 25دول رقم (ج

 ومعامل االقتران  2باستخدام معامل كا

 

 العمل بأكثر من وظيفة                   
 عمر املرأة

 إجمالي ال نعم 

 ك عاًما 25:18من 

% 

16 

10.5 

25 

16.3 

41 

26.8 

 ك عاًما 35:25من 

% 

32 

20.9 

32 

20.9 

64 

41.8 

 ك عاًما 45:35من 

% 

13 

8.5 

23 

15 

36 

23.5 

 ك عاًما 45أكبر من 

% 

4 

2.6 

8 

5.2 

12 

7.8 

 اإلجمالي 
 ك

% 

65 

42.5 

88 

57.5 

153 

100 

2معامل كا
=2.690    

  0.131معامل االقتران= 

 3درجات احلرية = 

 (غير دالة) 0.44الداللة = 

نتائج   من  عالقة  :  )25اجلدول( يتبني  وجود  إحصائية  عدم  داللة  احلالة  بني  ذات 
)، وذلك 22.690وتوليها العمل بأكثر من وظيفة، حيث بلغت قيمة (كا  االجتماعية للمرأة

ما يشير إلى خطأ   ).0.131). كما بلغ معامل االقتران (0.05مبستوى معنوية أكبر من (
حيث    - يفةكلما صغر سن املرأة ازداد توليها العمل بأكثر من وظ  -الفرض الفرعي الرابع

ارتباطية طر الباحثة وجود عالقة  للعمل بأكثر من  افترضت  املرأة وإقبالها  دية بني عمر 
مثل  العمل  يف  استغالله  ميكن  أطول  وقت  بوجود  العمرية  املرحلة  الرتباط  وظيفة؛ 
األجازات الصيفية للطالبات، أو فترة ما قبل الزواج، إضافة إلى رغبة العديد من الفتيات 

ا الفئات  الشخصيةيف  احتياجاتهن  تلبية  يف  سًنا  األصغر  مظهرهن    لعمرية  حتسني  من 
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اخلارجي، إضافة إلى إسهاماتهن يف شراء مستلزمات منازلهن أو اإلسهام يف مصروفات  
 أسرهن.  

 شاركت املرأة يف املسئولية املادية لألسرة ازداد توليها العمل بأكثر من وظيفة. كلما(ه) 
املرأة يف املسئولية مشاركة    -           لعمل بأكثر من وظيفة ا   -متغيرات الفرض:        

 املادية لألسرة 
 ) العالقة بني مشاركة املرأة يف املسئولية املادية لألسرة والعمل بأكثر من وظيفة26جدول رقم (

 ومعامل االقتران  2باستخدام معامل كا

  العمل بأكثرمن وظيفة                                               
 رأة يف مشاركة امل

  املسئولية املادية لألسرة 
 إجمالي ال  نعم  

 ك دائًما 

% 

36 

23.5 

29 

19 

65 

42.5 

 ك أحياًنا

% 

24 

15.7 

46 

30.1 

70 

45.8 

 ك أبًدا

% 

5 

3.3 

13 

8.5 

18 

11.8 

 اإلجمالي 
 ك

% 

65 

42.5 

88 

57.5 

153 

100 

2معامل كا
=7.946    

  0.222معامل االقتران=  

  2ة =  درجات احلري

 (دالة)    0.01الداللة =  

 0.05* دالة عند مستوى معنوية اقل من  

نتائج   من  داللة إحصائية  :  )26اجلدول(يتضح  ذات  املرأة يف  بني  وجود عالقة  مشاركة 
لألسرة  املادية  قيمة    املسئولية  بلغت  حيث  وظيفة،  من  بأكثر  العمل  توليها  وبني 

من  ) 27.946(كا أقل  معنوية  مبستوى  وذلك  بلغ  0.05(،  كما  االقتران  ).  معامل 
اخلامس  )0.222( الفرعي  الفرض  صحة  يثبت  املسئولية   -ما  يف  املرأة  شاركت  كلما 

حيث تعد مصدرًا للدخل يف األسرة    –املادية لألسرة ازداد توليها العمل بأكثر من وظيفة
رئيًسا لغياب سواًء كانت مصدرًا ثانوًيا مساعًدا لرفع املستوى املعيشي لألسرة أو مصدرًا  
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وج أو إصابته مبا يحول بينه وبني العمل واإليفاء باحتياجات األسرة، ومع تغير الواقع الز
االقتصادي وارتفاع األسعار بشكل مستمر تسعى املرأة يف العمل بأكثر من وظيفة لتوفير  

 الدخل الكايف. 
 الثاني:   الفرض إثبات 

إحصائية   داللة  ذات  عالقة  بوجود  الفرض  اثبات  للمرأة  مت  الدميغرافية  العوامل  بني 
 من وظيفة يف بعض أجزائه.    بأكثروعملها  

الثالث:  - للعمل    الفرض  املصرية  املرأة  دوافع  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد 
 التواصل االجتماعي.  عبرمواقعوعملها 

املرأة ع  -   :  الفرضمتغيرات   التواصل االجتماعي.عمل  املرأ -       بر شبكات  ة  دوافع 
 .املصرية للعمل 

 :املستخدم اإلحصائياألسلوب -
ثم حساب إليجاد العالقة بني متغيرين    Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون

) ليدل على وجود عالقة دالة  0.05االختبار على أساس مستوى معنوية أقل من (  معنوية
عدم وجود عالقة دالة ) دل ذلك على  0.05وإذا كان مستوى املعنوية أكبر من ( ،إحصائًيا
 .إحصائًيا

 الفرض البحثي: اختباروفيما يلي نتائج 
 

عمل املرأة عبر شبكات التواصل االجتماعي ودوافع املرأة املصرية ) العالقة بني "27جدول رقم (
  Pearson Correlationباستخدام معامل ارتباط بيرسون للعمل"  

 العالقة 
معامل  
 )rاالرتباط(

مستوى  
 املعنوية 

تيجة  الن
 (الداللة) 

 دالة  *0.05 0.553 دوافع ذاتية

 دالة  **0.001 0.632 دوافع اقتصادية 

 دالة  *0.05 0.519 اجتماعيةدوافع 

 دالة  **0.01 0.713 إجمالي دوافع املرأة املصرية للعمل عبر شبكات التواصل االجتماعي

 0.01** دالة عند مستوى معنوية أقل من  
 0.05أقل من    معنوية مستوى* دالة عند 

 السابق يتضح ما يلي:  اجلدولمن 
بني    -1 إحصائية  داللة  ذات  إيجابية  عالقة  التواصل "توجد  شبكات  عبر  املرأة  عمل 

الذاتيةوبني  االجتماعي   (للعمل"،    الدوافع  االرتباط  معامل  بلغ  ) مبستوى  0.553حيث 
 ). 0.05معنوية أقل من (
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إحصائية  -2 داللة  ذات  إيجابية  عالقة  التواصل  "بني  توجد  شبكات  عبر  املرأة  عمل 
االقتصاديةوبني    االجتماعي (للعمل"،    الدوافع  االرتباط  معامل  بلغ  ) 0.632حيث 

 ).0.05مبستوى معنوية أقل من (
بني    -3 إحصائية  داللة  ذات  إيجابية  عالقة  التواصل "توجد  شبكات  عبر  املرأة  عمل 

االجتماعيةوبني  االجتماعي   (حيث  للعمل"،    الدوافع  االرتباط  معامل  ) 0.519بلغ 
 ).0.05من ( مبستوى معنوية أقل

 إثبات الفرض: 

صحة الفرض بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بني دوافع   )27اجلدول(أثبتت نتائج    -
عمل املرأة عبر شبكات التواصل االجتماعي وبني دوافع املرأة املصرية للعمل عبر شبكات 

معام بلغ  حيث  االجتماعي؛  (التواصل  االرتباط  من 0.713ل  أقل  معنوية  مبستوى   (
إلى  0.05( يشير  ما  امل   االرتباطية).،  عمل  بني  التواصل اإليجابية  مواقع  عبر  رأة 

 الدوافع االقتصادية.  –الدوافع االجتماعية -االجتماعي وحتقيق كٍل من: الدوافع الذاتية
الرابع:  - التواص  ترتبط  الفرض  شبكات  عبر  املرأة  عمل  ساعات  االجتماعي  عدد  ل 

 ارتباًطا إيجابًيا بوجود مقر ثابت للعمل. 
الفرض: املرأة عبر    -متغيرات  االجتماعيعدد ساعات عمل  التواصل  وجود      .شبكات 
 مقر ثابت للعمل.

  املستخدم:  اإلحصائياألسلوب 
  ومعامل االقتران.  2معامل كا باستخداماختبار عالقة  
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مل املرأة عبر شبكات التواصل االجتماعي ووجود مقر ثابت للعمل  عدد ساعات ع) العالقة 28جدول رقم (
  ومعامل االقتران  2باستخدام معامل كا

 وجود مقر ثابت للعمل                      
 

  عدد ساعات عمل املرأة
  عبر شبكات التواصل االجتماعي 

 

نعم 
لدي  
مقر  
 ثابت

ال أحتاج  
إلى مقر  

 ثابت

كنت 
أمتلك 
مقًرا 
ثابًتا 
ومت  

 القه إغ

أنوي 
افتتاح 
مقر  
ثابت 
بعد  
 فترة 

 إجمالي 

 ك  من ساعة إلى ثالث ساعات  

% 

8 

5.2 

39 

25.5 

3 

2 

11 

7.2 

61 

39.9 

 ك  من ثالث إلى خمس ساعات

% 

10 

6.5 

22 

14.4 

4 

2.6 

10 

6.5 

46 

30.1 

 ك  من خمس إلى ثمان ساعات 

% 

7 

4.6 

4 

2.6 

4 

2.6 

6 

3.9 

21 

13.7 

 ك  أكثر من ثمان ساعات يومًيا 

% 

6 

3.9 

12 

7.8 

2 

1.3 

0 

0 

20 

13.1 

ال أتعامل معها مطلًقا ... يوجد شخص  

 مسئول للتعامل مع مواقع التواصل 
 ك 

% 

4 

2.6 

1 

0.7 

0 

0 

0 

0 

5 

3.3 

 ك  اإلجمالي 

% 

35 

22.9 

155 

51.7 

13 

8.5 

27 

17.6 

153 

100 

2معامل كا
=29.130   

  0.400االقتران= معامل 

 12درجات احلرية = 

 * 0.04ة= الدالل 

 0.05معنوية اقل من   مستوى* دالة عند 
بني عدد ساعات عمل وجودعالقة ذات داللة إحصائية    إلى:  )28اجلدول(تشير بيانات  

للعمل  التواصلاملرأة عبر شبكات   ثابت    2، حيث بلغت قيمة ( كا االجتماعي ووجود مقر 

،   ) 0.400االقتران (). كما بلغ معامل  0.05وذلك مبستوى معنوية أقل من (، ) 29.130
الذي افترضته الباحثة وفًقا لطبيعة العمل ومتابعة إداريات مقر العمل ومشاكله، استقبال 
العمالء، امللفات الضريبية، وغيرها من متطلبات العمل، إضافة إلى تلبية أدوارها األخرى  

صد أو  أم  أو  كزوجة  للسواًء  الوقت  من  القليل  يترك  ما  أو......،  ابنة  أو  عبر يقة  عمل 
مواقع التواصل االجتماعي والذي يستلزم كما اتضح من إجابة املبحوثات (من ساعة على  

  األقل: ثالث ساعات يومًيا). 
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  إثبات الفرض: 
ارتباطية عكسية بني وجود مقر ثابت للعمل وعدد   صحة الفرض اإلحصائي بوجود عالقه 

  املرأة عبر شبكات التواصل االجتماعي.  عملساعات 
ا    وجود عالقة ارتباطية بني ساعات العمل، والعمل بأكثر من وظيفة.   عنأمَّ

االجتماعي.-املتغيرات:   التواصل  عبر شبكات  املرأة  العمل يف   -     عدد ساعات عمل 
  أكثر من وظيفة.

  اإلحصائي املستخدم: سلوباأل-
سبيرمان   ارتباط  معامل  خالل  من  العالقة  اختبار    spearman Correlationمت 

ثم حساب معنوية االختبار على أساس مستوى معنوية أقل  العالقة  بني متغيرين  إليجاد  
) إحصائًيا0.05من  دالة  عالقة  وجود  على  ليدل  من   ،)  أكبر  املعنوية  مستوى  كان  وإذا 

  ذلك على عدم وجود عالقة دالة إحصائًيا. ) دل0.05(
 

لتواصل االجتماعي والعمل يف أكثر من  بني عدد ساعات عمل املرأة عبر شبكات ا العالقة)  29جدول رقم (

  Spearman Correlationوظيفة باستخدام معامل ارتباط سبيرمان

 )rمعامل االرتباط( املتغيرات 
مستوى  

 املعنوية 

النتيجة  

 (الداللة) 

التواصل  عدد ساعات عمل املرأة عبر شبكات إجمالي: 

 االجتماعي والعمل يف أكثر من وظيفة
 دالة  *0.5 0.493 -

 ).0.05أقل من (  معنويةلة عند مستوى *دا
نتائج   من  ارتباطية  )29(اجلدوليتبني  عالقة  وجود  إحصائية  :  داللة  ذات  بني  عكسية 

وظيفة  أكثرمن  يف  والعمل  االجتماعي  التواصل  شبكات  عبر  املرأة  عمل  ساعات  ،  عدد 
  وهو ما يشير ).  0.05) مبستوى معنوية أقل من (0.493  - حيث بلغ معامل االرتباط (

إلى وجود عالقة ذات اجتاه سلبي؛ نظًرا لطول فترة الساعات الدوامية وتعدد املهام بها،  
قوانني  وجود  إلى  بغير  باإلضافة  االنشغال  عامليها  على  حتظر  املختلفة  العمل  بأماكن   

 مهام العمل يف ساعات الدوام حتى وإن قلت وتيرة املهام.
 اخلامتة والتوصيات: 

 عبر العاملة  املصرية املرأة قبل من املستخدمة املواقع  أعلى نأ الدراسة نتائج من تبني
 ما وهو %)88.9( بنسبة   Facebook)(فيسبوك موقع هو االجتماعي التواصل مواقع
 واألكثر إنشاءً  األقدم هو الفيسبوك موقع كون السابقة،  العربية األدبيات معظم مع يتفق 

%)؛  64.7( بنسبةWhat's app) (واتساب موقع يليه املختلفة،  الشعب فئات بني انتشارًا
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 مستهدفة مجموعة  االجتماعي التواصل مواقع عبر العامالت السيدات تستهدف حيث
 لينك مبوجب إليها االنضمام ويكون االهتمام، لذات خاصة مجموعات وإنشاء العمالء من

بنسبة Instagramإنستجرام( موقع يليه املجموعة، أدمن طريق عن أو اشتراك  ( 
 توصيف إضافة مع كبيرة بصورة الصور على اإلنستجرام موقع يعتمد ؛ حيث)47.1%(

  %). 24.8بنسبة(  YouTube)(يوتيوب  موقع ثم املقدمة، اخلدمة أو املنتج عن مختصر
هي التواصل مواقع عبر العامالت النساء إليها تتجه التي املجاالت  أكثر   :االجتماعي 

 - الرسم الفنون(  ،)الشخصية والعناية لالتجمي مستحضرات ( ، )واملوضة (األزياء
 بنسب  ...) الكروشيه – التطريز – الريزن – باخليوط الرسم  – الديكوباج

)23.5)،(%15.7)،(%14.4(%. 
 مواقع عبر بالعمل ويكتفني للعمل ثابتة مقرات لديهن يوجد ال العينة نصف من أكثر

 من املواقع  تلك  لصالح يحسب  ما وهو %)51(  نسبة َيُحْزن حيث االجتماعي التواصل
 قد  نفسه  الوقت يف  أنه إال والعمالة، التأسيس ومصاريف املقرات إيجار توفير حيث
 الضريبي،  والتهرب املنتج، سعر يف املضاربة  حيث من للعمل ثابت مقر ميتلكن مبن يضر
 حتى أو  جتارية ملفات فتح اليتطلب االجتماعي التواصل مواقع عبر العمل إن حيث

 العاملة واملقرات  بالشركات  باإلضرار يعمل  مما الضريبية، احلسابية مساءلةلل يتعرض 
 من ويقلل البطالة أعداد من يزيد مما فقط اإللكتروني بالعمل واالكتفاء بإغالقها والدفع
 واملجموعات للصفحات شامل حصر  بعمل  التوصية  يستدعي ما  للدولة، العام الدخل

 من بني الفجوة لتقلل (مخفضة) البيعية  محاسباتلل جتاري قانون إصدار مع البيعية،
  .ثابتة مقرات لديهن  ليس ومن للبيع ثابتة مقرات  لديهن
 اإللكترونية املواقع وإدارات املستهلك حماية جهاز  بني اتفاقية بتفعيل التوصية كذلك

اخلدمية،  أو التدريبية أو البيعية املجموعات أو  الصفحات تفعيل بعدم  املختلفة 
 . املستهلك  حماية بجهاز املنتج تسجيل بعد إال ،...وغيرها
 (دوافع  اقتصادية)،  (دوافع  االجتماعي: التواصل مواقع عبر للعمل املرأة  دوافع  تدرجت
 مقدارها  حسابية مبتوسطات  وذلك اجتماعية)،  (دوافع ثم  ذاتية)،

وتصدر عينة لردود  وفًقا ،) 2.07)،(2.30)،(2.62(  االقتصادي الدافع الدراسة، 
 من الكثير  يف املرأة  عمل على  االعتماد أوضح مما للعمل؛ املصرية املرأة  دوافع  مقياس
 الدميوغرافية بالعوامل يرتبط والذي األسرة يف رئيس دخل كمصدر املصرية األسر

 أو والتعليم الدخل ومتوسط  األسرة يف األبناء وعدد االجتماعية احلالة   مثل:  األخرى، 
 الذات  حتقيق دافع يليه  املعيشي، مبستواها االرتفاع  أو ةاألسر مساعدة يف الرغبة
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 املسئولية إمتام على والقدرة العمل إجناز  يف واحلياتية التعليمية اخلبرات من واإلفادة
 املرأة  كون من التغيير عاصر  الذي االجتماعي الدافع وأخيًرا اآلخر، باجلنس واملساواة

 ارتباط  مبعامل إثباته مت ما وهو الشاملة، ميةالتن  عملية  يف رئيس فاعل إلى  به مفعوًال 
  . )0.05( من أقل معنوية مبستوى )0.713(

 مواقع عبر العمل مساوئ كأحد املنتجات  وصور األفكار  وسرقة الشرسة  املنافسة ظهرت
مها  االجتماعي، التواصل  وعقوبات الفكرية  امللكية  حلماية  مفعلة  قوانني وجود  عدم دعَّ

 يعد  ما  مسجل، ملنتج رسمية بالغات تقدمي حالة يف إال ابات،احلس ملخترقي رادعة
 .االجتماعي التواصل مواقع أعمال يف األقل النسبة
 ملصروفات جتنًبا العمل بدأ يف الرهبة حاجز كسر على  االجتماعي التواصل مواقع عملت

 افةإض األسرة، داخل منفصل ككيان املرأة دخل زيادة على عملت كما والعمالة، التأسيس
 اتخاذ  على والقدرة باالستقاللية االجتماعية التواصل مواقع عبر العامالت شعور إلى

  .تبعاتها وحتمل القرارات
 الدميوغرافية: (املستوى  والعوامل وظيفة من بأكثر املرأة  عمل بني عالقة وجود إثبات مت

 يف ادية امل املشاركة – العمر– التعليمي املستوى   -االجتماعية احلالة -االقتصادي
 من االجتماعي التواصل مواقع عبر العامالت أكثر  أن تبني حيث األسرة)؛  مصرفات 

 السلم يف تصنيفاتهن ومستوى معيشتهن مستوى رفع يف يرغنب ممن الوسطى الطبقة
 مؤهل على  احلاصالت يف ظهر محدًدا تعليمًيا مستوى  يستلزم ما وهو االجتماعي،

 خلفية وجود وجوب يوضح مبا التواصل مواقع عبر ًال عم التعليمية الفئات كأكثر جامعي
 دورات بتنظيم  بالتوصية يوجه  مبا  املواقع، هذه عبر التعامل على  للقدرة بعينها  تعليمية
 واملميزات املختلفة بأنواعها االجتماعي التواصل مواقع مع التعامل  كيفية على للتدريب

 املبادرات ملديري  أو امليسرة القروض منح يف - مثًال  -كشرط منهم لكل التسويقية
 التسويقي املنفذ باعتبارها املختلفة واملحافظات القرى يف اليدوية لألعمال النسائية
  املعارض. بخالف والبيعي
 سًنا األصغر  العمرية  بالفئات - أيًضا– االجتماعي التواصل مواقع عبر العمل  ارتبط

 لتصل اإلناث بني البطالة  نسبة تزايد  على يؤكد ما ؛ )عاًما18:25من( الفئة  وبخاصة
 إلى وجلوؤهن – للمرأة القومي للمجلس التابع املصرية  املرأة  مرصد لتقرير وفًقا  76.9%
 متغير ارتبط  بينما املختلفة، دوافعهن لتحقيق املواقع تلك عبر املبتكرة  الوظيفية احللول
 مبعامل تماعياالج التواصل مواقع عبر  بالعمل األسرة  مصروفات يف املرأة  مشاركة
 ).0.222( اقتران
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 أو الرئيس العائل هي كانت سواءً  لألسرة املادية املشاركة  على املرأة  رغبة  على  يؤكد  ما  
 يف عام بشكل املرأة  النخراط  العام االجتاه إلى- أيًضا - يشير ما األسرة يف املساعد

 فقط، واميةالد الوظائف على العمل نظرتها قصور  وعدم للمجتمع  التنموية اخلريطة
 املستثمرة غير اإلمكانات إلى يشير ما التعليمية، اخلبرات وفق العمل على االعتماد وعدم

 خاصة بصفة االجتماعي التواصل ومواقع عامة الرقمي بصفة العمل عبر للمرأة، وخاصة
 عبر  السوقية التوجهات قراءة على قدرتها عن فضًال  مستمر، وجتدد مرونة من  يقدمه ملا

 .املواقع تلك عبر االفتراضي السوق متابعة
 من أصبح حيث    -عام بوجه - املرأة لعمل املجتمع يف نظرة التغيير إلى الدراسة أشارت

 دوافع ترتيب تغيير إلى  إضافة القومي، الدخل ناجت لتنمية  الرفاهيات وليس الضرورات 
 والزوج ألهلا ومساندة الذات، لتحقيق كان والذي العمل ملجال  املصرية املرأة دخول

 عبر  العمل ملجال املرأة لدخول األول الدافع هو  االقتصادي الدافع ليصبح واألصدقاء؛
 إلى املواقع  تلك تصفح عبر متضيه الذي الوقت وحتويل االجتماعي، التواصل مواقع
 .االجتماعي الذات، وللتعارف الدخل، وحتقيق لزيادة مصدر

 لتبادل  االجتماعي التواصل مواقع عبر مالتالعا للنساء رابطة بتأسيس الباحثة توصي*
 أصالة على احلفاظ إلى  إضافة والتوزيع، والعمل املعارف دوائرة  وتوسيع العمل خبرات
 الالتي املجاالت  مبختلف  العامالت لتدريب يستخدم رمزي سنوي اشتراك مقابل  الفكر،

 مستقل كنظام لكوذ العام، اإلنتاج لزيادة الرابطة مظلة حتت للعمل ةبفرص يحظني قد
  القانون. حماية وحتت االجتماعي التضامن وزارة  عن

 القطاعات  مستوى على البحث مواصلة إلى الباحثة تدعو - آخًرا وليس - وأخيًرا
 أو اجلودة أو التوزيع مشاكل أو البيعية أو التسويقية  املشكالت يف للتعمق املختلفة 

 مثل جتنب  أو ملواجهة  للتحضير  املناهج وأ الدورات تطوير  أو  اإلسهام وكيفية التسعير،
 يستلزم مما املواقع؛ لهذه واملستمر الدائم التطوير عن  فضًال  قطاع، كل يف العوائق هذه

 الوطني النطاق إلى العاملة النسائية بالقوى والدفع تطوراته  آخر  ملعرفة  الدقيقة املتابعة
  .والعاملي واإلقليمي
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