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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة ع
َ
( صفحة للبحوث 25لى )تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ
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خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –، وُيحال النقل غير املشروع
َ
م( للفحص األ ِ
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و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ن يلتزم الباحث )املؤ  -5
َ
ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي :يجب أ ِ

 
 ل

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

نت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كا

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتينوتثبيت كلم، (350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ا الشرو  م 
َ
ة فكما هو مبي ن التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ ط  العلمي 

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

و 
َ
ها أ ِ

 
ا في متن البحث .على تحقيقها وحل  دحضها علميًّ

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

 ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح ا
َ
لذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

 ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها
َ
البحث، واختيار  يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات 
َ
سئلة البحثية أ

َ
 التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

وزان ُيقبل 
َ
و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

َ
البحث أ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقت ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
ض ى أ

                                                            التنويه
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َ
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ت
ْ
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ُ
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َ
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وِر الل
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َحش 
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مة امل ِ

هـ( على الشرح الصغير لبحرق على 1325مقد 

فعال
َ
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ْيَمن ف
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ُ
ِرق فل

ْ
ش

َ
ْست

ُ
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َ
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 ِإيمان عزيز خضر وعمار عبداللطيف زيد العابدين      ومكوناته وفوائده للباحثين والدوريات
861 - 892 

ة ساليب التحليل املوضوعي  ملصادر املعلومات في البيئة الشبكي 
َ
 أ

ر عبدالبا                                                              و رفل نزار عبدالقادر قيمجد ميس 
893 - 924 

استراتيجية البحث عن الرسائل الجامعية بواسطة رؤوس املوضوعات في قواعد البيانات 

   Pro-Questاملتاحة على االنترنت : قاعدة بيانات 

ر عبدالباقي                                                              لقادرو رفل نزار عبدا مجد ميس 

925 - 956 

ة  ة التعليمي   تكنولوجيا املعلومات ودورها في العملي 

 وسمية يونس سعيد شهد وعد هللا ياسين                                                              
957 - 984 

 تحديات أمن املعلومات واألمن السيبراني في مؤسسات املعلومات

 و سمية يونس الخفاف مهند محمد منيب                                                              
985 - 1012 

اعتماد األساتذة الجامعيين على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات: كلية 

نموذًجا
ُ
 و سرمد صديق غازي  شيماء هاشم يوسف      اآلداب جامعة املوصل أ

1013 - 1046 

  تجتاا علم اال حبوث

 دراسة اجتماعية تحليلية لتفاوت التنموي بين الشرق والغربا

يوب خليل ِإبراهيم الجبوري                                                              
َ
 وحارث حازم أ

1047 - 1070 

سة درا -املجتمع العربي وثنائية الشرق والغرب  -املرحلة الحضارية ودراسات االستشراق

 و نادية صباح الكبابجيشفيق ِإبراهيم صالح                                                 تحليلية
1071 - 1094 

 دراسة مقارنة بين الصالبة والحداثة التغير عند باومن وابن خلدون 

حمد جاسمو عليافراس عباس فاضل البياتي                                                      
َ
 ء أ

1095 - 1111 



وانعكاساتها على التجربة  بعض التجارب الدولية في الخدمة االجتماعية املدرسية

اس قادر                                                                          الكوردستانية  مهدي عب 
1112 - 1142 

دراسة تحليلية  الثقافة املادية الغربية وانعكاساتها على الحرف اليدوية الشرقية

 فائز محمد داؤد                                                          اجتماعية في اسواق املوصل
1143 - 1178 

دراسة  ( في تخطيط املدن العراقية وآثارها االجتماعيةالغربية  -الثنائية ) الشرقية 

 السبعاوي  محمد عبدهللا يوسف حامد                                 تحليلية في مدينة املوصل
1179 - 1198 

 مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها على القيم السوسيوثقافية في املجتمعات العربية  

 زهية بختي                                                                                                       
1199 - 1224 

 وسائل الثقافة الغربية ودورها في تمكين املرأة املوصلية )التسويق اإِللكتروني  نموذًجا(

ة  -  نسمة محمود سالم                                                                   -دراسة ميداني 
1225 – 1252 

  الفلسفة حبوث        

 حلول ابن رشد إلشكالية املحرك األول عند أرسطو  

 سامي محمود ِإبراهيم                                                                                        
1253 – 1276 

 من دوغما اإليديولوجيا إلى فضاء اإلبستمولوجيا املضادسفة االستغراب )االستشراق فل

 هيثم محمد مصطفى                                                                                        
1277 – 1296 

دراسة تحليلية في الفكر الفلسفي السياس ي  -التصور الغربي للثورات في العالم اإلسالمي

ف                                                        د لويسلبرنار 
 

د العال  حسين ذنون سليم محم 
1297 – 1314 
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املوصلية  رة كني املوسائل الثقافة الغربية ودورها يف مت

 ا(منوذًج اإِللكرتوني)التسويق 

   - ةدراسة ميدانيَّ -

 نسمة حممود سامل 

10/10/2022 تأريخ القبول:       14/9/2022 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 
 مرأةن الالتعرف على دور وسائل الثقافة الغربية  في تمكيِإلى  هدف البحثي
الموصلية للعمل عبر  مرأةالتي تدفع ال سبا الأ لى التعرف عِإلى  هدفوي, الموصلية

وسائل عبر  اإِللكترونيالتسويق التعرف على دور عن  فضًل , مواقع التواصل االجتماعي
  ا.اجتماعيً ا و الموصلية اقتصاديً  مرأةالتواصل االجتماعي في تمكين ال

  ذ اعتمـــد المنهـــج المســـحي,إِ  ؛لبحـــوث الوصفيـــةالبحـــث ضمـــن ا فويصنـــ  
وتكونت  ,والملحظة, لكتروني ةاإلِ , والمقابلت لكتروني ةاإلِ  االستبانةالبحث ب أأدواتوتمثلت 

من مدينة الموصل يمتلكن مشاريع صغيرة للتسويق  مرأة( ا50عينة الدراسة من )
 على مواقع التواصل االجتماعي . اإِللكتروني
 مجموعة من النتائج منها :ِإلى  لت الدراسةوص  وت

المستخدمة في تسويق  لكتروني ةاإلِ المواقع  أأكثر ن  أأ ن نتائج البحث الميداني تبي   .1
 %( .100وبنسبة )  (االنستغرام)و  (الفيس بوك)المنتجات هي 

عبر وسائل  اإِللكترونيللعمل في التسويق   مرأةالتي تدفع ال سبا الأ أأبرز  من. 2
 ه ال يحتاجن  أأ, يليها  %(80ولى وبنسبة )بالمرتبة الأ االجتماعي الحاجة المادية التواصل 

 %(.72وبنسبة ) الخروج من المنزل بالمرتبة الثانيةِإلى 

                                                 

 /قسم علم االجتماع/كلية اآلداب/جامعة الموصل .مدرس 
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حرية  :اإِللكترونيعبر التسويق  مرأةاالقتصادية التي يتركها عمل ال اآلثارمن  ن  إِ  .3
الحصول و  لها حقيق االكتفاء الذاتيتو  تحقيق االستقلل المادي, و التصرف الكامل بالدخل

 .من المتوقع  أأكثر أأرباحتحقيق  , وعلى المعلومات الكافية حول المشروع 
القضاء  :اإِللكترونيللتسويق  مرأةاالجتماعية التي يتركها استخدام ال اآلثارأأبرز  ومن .4

الذات تحقيق و , العلقات االجتماعية تكوينو االعتماد على النفس, و , على وقت الفراغ
الحصول على مكانة و  ات,القدرة على اتخاذ القرار و , القدرة على مواجهة العنفو  ,العملب

 .اجتماعية مرموقة 
التمكين , اإِللكترونيالتسويق  ,وسائل التواصل االجتماعيالكلمات المفتاحية: 

 .مرأة, التمكين االجتماعي للمرأةاالقتصادي لل
 :المقدمة

وتكنلوجيا االتصاالت  اإِلنترنتوسائل الثقافة الغربية المتمثلة في انتشار  ن  إِ          
نزل فاق غير مسبوقة فل يكاد يخلو مآِإلى  ومواقع التواصل االجتماعي نقل المجتمعات

تغيرات كثيرة ِإلى أأد ى   سب  الدور الذي تؤديه في حياتنا, وبفي العالم من هذه التكنلوجيا
 نترنتاإلِ , لقد تمكن عالم ةة والسياسي  سري  القتصادية والأ انعكست على حياتنا االجتماعية وا

 دخولهاب والسي ماالعربية عامة والعراقية  مرأةومواقع التواصل االجتماعي من تغيير حياة ال
 ملئم , فهو ال يحتاج مرأةبالنسبة لل اإِللكترونيوالتسويق , اإِلنترنتسوق العمل عبر ِإلى 
استثمارات كبيرة , كما انه يلئم طبيعة أأو  س مالأأ ر ِإلى  اجالخروج من المنزل وال يحتِإلى 

ِإلى أأد ى   مما ,في قدرتها على التواصل والتفاعل ورغبتها في االستكشاف والتجربة  مرأةال
تاحت لهن التعرف على أأ, و نحاء العالمأأ ة افتراضية في جميع خلق مجتمعات نسائي

ض على المستوى االجتماعي تجاربهن بطريقة سريعة واالستفادة من بعضهن البع
على استغلل مواقع التواصل االجتماعي في المشاريع ذات  مرأةواالقتصادي. وعملت ال

وفي تحقيق  ,مهاراتها وقدراتهاعلى المستوى المادي واالجتماعي  المكس  المربح
يسيران في  مرأةالتمكين االقتصادي واالجتماعي لل ن  أأ االستقلل االقتصادي لها وال شك 

 واحد. خط
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 لو  المبحث الأ 
 منهجية البحث

  :مشكلة البحث .1
ظاهرة  صارحات مواقع التواصل االجتماعي عبر صف اإِللكترونيالتسويق  ن  إِ        

منتشرة في المجتمع العراقي فمع ارتفاع معدالت البطالة  وارتفاع نس  الخريجين وعدم 
ة والتحايل عليها زمان الحل البديل للخروج من هذه الأ عمل مناس  , كأأو  ايجاد وظيفة

ها خلق فرص عمل لها باقية  العر   مرأةستطاعت ال. وا لكتروني ةاإلِ هو العمل عبر المواقع 
, وااللتزام بمواعيد نزلفق ما يلئمها دون مغادرة الم, وسلك طريق جديد وغير تقليدي و 

المواقع هذه ِإلى  الموصلية مرأةخاصة. وقد لجات الأأو  عمل رسمية في أي جهة حكومية
للمنتجات عبر صفحات  اإِللكترونيللقيام بمشاريع خاصة يتم من خللها التسويق 

طر الثقافية واالجتماعية ة من جهة , وعلى الأ ل  على البطالالتواصل االجتماعي  للتغ
ا لم يحصلن عليها عطت للنساء فرصً أأ هذه المواقع  ن  إِ  ,خارج المنزل مرأةالتي تقيد عمل ال
وقت نفسه تقوم ت قادرة على بناء مهنة من داخل منزلها وبالصار  مرأةفي الواقع, فال

 أأعمال, وقد استطاع البعض منهن بفضل موهبتهن ان يصبحن سيدات ها المنزليةأأعمالب
, ومن هنا ا اجتماعيا لنفسهنا وكيانً  اقتصاديً واستطاع البعض منهن تحقيق استقلالً 

عبر وسائل التواصل  اإِللكترونيور التسويق تي: )ما دالبحث في السؤال اآل مشكلةتكمن 
 الموصلية(؟ مرأةاالجتماعي في تحقيق التمكين االقتصادي واالجتماعي لل

 البحث    أأهمي ة .2
 البحث في : أأهمي ةتتجلى        

 اإِلنترنتمحيطنا فالتسويق عبر ظاهرة في عالمنا الحالي و  صارا اختيار موضوعً  .1
ء على مواقع دراسة المشاريع التي تسوقها النساشائعا في المجتمع العراقي و  صار

ثر في تحقيق التمكين االقتصادي واالجتماعي لهن التي كان لها الأ التواصل االجتماعي 
 ا باالهتمام  والدراسة .موضوعا جديرً 

المزيد من الدراسات المشابهة وهذا بدوره يسهم في تحقيق  ِإجراء أأمامتمهيد الطريق  .2
بحثي , خاصة في االبحاث التي تتناول موضوع  مواقع التواصل التراكم المعرفي وال

 .مرأةاالجتماعي وعلقتها بالتمكين االجتماعي لل
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 هداف البحثأأ  .3
 يهدف البحث الى:

 الموصلية.  مرأة. التعرف على دور وسائل الثقافة الغربية  في تمكين ال1
مواقع التواصل  الموصلية للعمل عبر مرأةالتي تدفع ال سبا الأ . التعرف على 2

 االجتماعي 
وسائل التواصل االجتماعي في تمكين عبر  اإِللكتروني. التعرف على دور التسويق 3
 .ااجتماعيً ا و الموصلية اقتصاديً  مرأةال
 :. فرضية البحث4

 تمثلت فرضية البحث في:
تحقيق التمكين ِإلى أأد ى   عبر وسائل التواصل االجتماعي اإِللكترونيالتسويق  ن  إِ  ) - أ

 .(الموصلية مرأةادي للاالقتص
تحقيق التمكين ِإلى د ى  أأ  عبر وسائل التواصل االجتماعي اإِللكترونيالتسويق  ن  إِ ) -  

 .(الموصلية مرأةاالجتماعي لل
 :. مجاالت البحث5

,  أأكثر( ســـنة ف18)بعمر  باإلناثتمثـــل المجال البشـــري للبحـــث, أ. المجال البشري: 
الخدمات سوآءا أأو  السلعتسويق أأجل  االجتماعي منــع التواصل ممـــن يســـتخدمن مواقـ

 يمتلكن مشاريع صغيرة على مواقع التواصل االجتماعي.أأو  يعملن كمندوبات
تحـــدد المجـــال المكانـــي للبحـــث بالرقعـــة الجغرافيـــة الواقعة ضمن  : ب. المجال المكاني:

 .الأيسرو  الأيمنجانبي المدينة الموصل وشمل مناطق من  إطـــار مدينة
ِإلى  (15/7/2022)تحدد المجال الزماني للبحث بالمدة مـــن  ج. المجال الزمني:

 عن فضًل تضمنت كتابة الجان  النظري للبحث وهي المدة التي  , (25/8/2022)
ل النهائية على العينة المختارة , ومـــن ثـــم إعادة جمعها وفرزها وتحلي االستبانةتوزيع 

 .إحصائًياالمعلومـــات والبيانات ومعالجتها 
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 :. عينة البحث6
 جراءالتي يتم اختيارها إلِ وحـــــــدات المجموعة من هي البحث ) بعينةويقصد             

من مدينة  أأكثر( سنة ف18من اإلناث بعمر )البحث مجموعة عينة  وتضمنت(  ) (1بحث
أأو  يق منتجات ) سلعاالجتماعي لغرض تسو الموصل, ممن يستخدمن مواقع التواصل 

يعملن كمندوبات عبر وسائل التواصل  مأأ صغيرةسواء كن صاحبات مشاريع خدمات ( 
كان اختيـــار عينة البحث عبر اســـتخدام العينة العشـــوائية من خلل  , و االجتماعي

 تإحصائًياوحول اختيار حجم العينة لم يكن هناك االجتماعي,  البحث في مواقع التواصل
 اإِللكترونيعن نسبة النساء اللتي يعملن في مجال التسويق أأو  يانات حول الظاهرةبأأو 

عن الصعوبات التي  فضًل في مدينة الموصل, ليتم اعتمادها في اختيار حجم العينة , 
للكروبات التي تخص  ةي  االستبانواجتها الباحثة في جمع العينة فعند ارسال رابط االستمارة 

رفض لنشر الرابط , و كان هناك تخوف من ان يكون الرابط وسيلة المندوبات كان هناك 
جرى لذلك  ؛وكذلك الحال بالنسبة للمبحوثات سرق المعلومات, وأأ االحتيال أأو  للنص 

 .الأيسرو  الأيمنجانبيها ب من مدينة الموصل  مرأةا ( 50العينة بـ )  أأفراد تحديد حجم
 :. منهج البحث7

ذي يتناول ال  ( بطريقة العينةالمسح االجتماعي )دام منهج استخِإلى  لجات الباحثة      
في دراسة  ةالتحليلي ةالوصفيالظاهرة بالوصف والتحليل باعتبار هذا البحث من البحوث 

 .الظاهرة 
  :البحث أأدوات. 8
استخدام  أأيًضا, و المسحيالمعمقة كأحد اسالي  المنهج  لكتروني ةاإلِ استخدام المقابلت تم 

وتم توزيعها على المبحوثات عبر  ِإلكتروني ة انةتم تصميم استمارة استب ِإذ, االستبانة
 الحصول على المعلومات حول موضوع الدراسة. أأجل  من اإِللكترونيوسائل التواصل 

 
 

                                                 

,المركز العربي للبحاث والدراسات, دار كل 1باسم سرحان , طرائق البحث االجتماعي الكمية ,ط (1)
 177, ص2017الكت  , قطر, 
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 المبحث الثاني
 مفاهيم ومصطلحات البحث

 المصطلحات التي تناولها البحث هي :أأبرز  من
 :الوسائل

 (1(هي كل ما يتحقق به غرض معين يقابلها غاية".الوسائل لغة جمع )وسيلة( "
واسالي  تعمل على نقل االشارات والمعلومات بين  أأدواتواصطلحا الوسائل هي     

 (2)الناس وتتمثل في التبادالت الفكرية والوجدانية بينهم . 

 :الثقافة 
 نسانه يد اإلِ ها " كل مرك  يشتمل على ما صنعتن  أأ( الثقافة برالف لنتونيعرف )        

وعلى المعتقدات والفنون والعادات التي يكتسبها بوصفه عضوا في الجماعة, وكل ما 
شياء التي تقرها العادات, وتعتبر الثقافة حصيلة االستجابات التكيفية من الأ  نسانينتجه اإلِ 

 والجماعات فرادالمتعلقة بالسلوك وانماطه التي يتخذها الأ  فكارالمتمثلة في الأ  نسانللِ 
   (3) هدافهم"أأ لتلبية حاجاتهم الحياتية وتحقيق 

 :الثقافة الغربية
لدول التي تأثرت ثقافة الدول االوربية واِإلى  مصطلح الثقافة الغربية يشير ن  إِ         

سلو  الحياة أأ ِإلى  يشيرمريكية واستراليا و وربية مثل الواليات المتحدة الأ بشدة بالهجرة الأ 
 (4)الغربي .

                                                 

, 2008,  احمد مختار علم , معجم اللغة العربية المعاصرة , المجلد الرابع , عالم الكتا  , القاهرة 1
 5603ص
متوفر على الموقع االلكتروني   2021اكتوبر  4( ايمان شوشة , وسائل االتصال , (2

www.mawdoo3.com    1/10/2022تمت الزيارة في 
, 2007فائز محمد الحديدي , ثقافة تربوية )التربية مبادئ واصول(, دار اسامة للنشر, عمان ,  (3)
 157ص
 //:www.m.marefa.org: httpsفة متوفر على الموقع االلكتروني: الحضارة الغربية , المعر  (4)

 1/10/2022تمت الزيارة في 
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مجموعة التراث الثقافي الغربي التي تشمل ِإلى  الغربية للشارة ويستعمل مصطلح الثقافة
نظمة , الأ اليد المحلية والمعتقدات الدينيةالمبادئ االجتماعية واالخلقية والعادات والتق

 (1)التقنية التكنولوجية منها.  أأيًضاالتاريخية و  عمالوالأ  اآلثارالسياسية ومجموعة 

التي تستخدمها الدول الغربية في  دواتهي الأ ة الغربية :وتعريفنا االجرائي لوسائل الثقاف
ووسائل التواصل  اإِلنترنتنشر ثقافتها وتتمثل بالتكنولوجيا وثورة المعلومات وشبكات 

 .االجتماعي
  :_ مواقع التواصل االجتماعي  

ظهرت مع  اإِلنترنت هي مصطلح يطلق على مجموعة من المواقع على شبكة       
في بيئة مجتمع افتراضي, يجمعهم حس   فرادالتواصل بين الأ الجيل الثاني للوي  تتيح 

شبكات انتماء )بلد, جامعة, مدرسة, شركة ..الخ( كل هذا يتم عبر أأو  مجموعات اهتمام
الملفات الشخصية االطلع على أأو  خدمات التواصل المباشر مثل ارسال الرسائل

  (2)خبارهم ومعلوماتهم التي تعرض.أأ لآلخرين ومعرفة 
شبكات اجتماعية تفاعلية تتيح التواصل لمستخدميها في أي  هان  أأف على وتعر           

منذ سنوات وتمكنهم  اإِلنترنت, ظهرت على شبكات مكان من العالم قت يشاؤون وفي أيو 
من التواصل الصوتي والمرئي وتبادل الصور وغيرها من االمكانات التي توطد العلقة 

  (3).االجتماعية بينهم
 .س بوك , انستغرام , تلكرام , تيك توك , واتسا ...الخ(مثلتها ) فيأأ ومن 

 
 
 

                                                 

 www.ar.m.wikipedia.org( الحضارة الغربية , ويكيبيديا , متوفر على الموقع االلكتروني: 1(
https:// 

, دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع ,  1االعلم الرقمي الجديد, طماهر عودة الشمايلة واخرون,  (2)
 200, ص2015عمان, 

, 2014, دار االيام للنشر والتوزيع, عمان , 1علي عبدالفتاح كنعان , االعلم االلكتروني , ط (3)
 148ص
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 :اإِللكتروني_ التسويق 
من المفاهيم الجديدة والمبتكرة في عالم التسويق ومن  اإِللكترونيالتسويق  عد  يأ         

يشوبه نوع من الغموض حتى في ادبيات  اإِللكترونيالملحظ ان مفهوم التسويق 
 .(1)التسويق

مفهوم جديد وحديث, يعبر عن شكل من أشكال المعاملت  اإِللكتروني التسويقف        
المنظمات المالية أأو  المجتمع ,أو المنظمات العاملة فيه  أأفرادالتجارية واالقتصادية بين 

  (2).,وال يقتصر العمل فيه على دولة معينة ,بل هو مفهوم عابر للحدود الجغرافية للعالم
التسويق عبر الشبكة ويشمل جميع االسالي  أأو  بالتسوق الرقمي أأيًضاويعرف      

وتحسين التجارة  اإِلنترنتوالممارسات ذات الصلة بعالم التسويق عبر شبكة االتصال عبر 
 (3).لكتروني ةاإلِ 
فاقًا جديدًة في عالم التسويق وأتاح للمنظمة فرصة آ اإِللكترونيفتح البيع و             

اعد على تخطي الحواجز والمسافات استهداف الزبائن  في أي وقت وبأقل التكاليف ويس
أسواق بعيدة ومتعددة ومن ثم يمكن المنظمات من استقطا  وجذ  الزبائن ِإلى  والوصول

 باآلتي:  اإِللكترونيبصورة أفضل وتتمثل خصائص البيع  
في جميع أنحاء العالم في وقت  فرادجميع الأ ِإلى  الوصولو القدرة على المخاطبة   -1

  .واحد
 .ف قلة التكالي -2
  .التفاعلية -3
 .إمكانية الوصول -4
 
 

                                                 

اع الخدمات د.حميد عبد النبي الطائي ,د.نضال اسماعيل ابو الخير, التسويق االلكتروني في قط (1)
 16, ص2022, دار امجد للنشر والتوزيع, عمان, 1مدخل مفاهيمي تطبيقي, ط

, مجد المؤسسة الجامعية للنشر 1كاترين فيو , التسويق االلكتروني , ترجمة وردية راشد , ط (2) 
 15, ص2008والتوزيع , بيروت , 

 90, ص2015يع , عمان , مبروك العديلي , التسويق االلكتروني, دار امجد للنشر والتوز  (3)
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 (1) (لكتروني ةاإلِ الرقمية )-5
وسائل التواصل   مرأةفهو استخدام ال اإِللكترونيجرائي للتسويق ا تعريفنا اإلِ م  أأ      

سويقها وبيعها وايصالها عرض المنتوجات والسلع والخدمات وتأأجل  االجتماعي من
 بسط صورة.أأللعميل ب

 :مرأة_ تمكين ال
: هو مصدر للفعل )مكن( ومكن  له في الشيء جعل له سلطان وقدرة ,  التمكين لغة

 (3).قال تعالى "انا مكنا له في االرض" (2),التمكين جعله متمكنا من النجاحِإلى  وسعى
)العملية التي تتحقق من خللها بعض السيطرة : هن  أأ با يعرف التمكين اصطلحً     
حياتها عن طريق االنخراط في نشاطات على  ,موعات المقهورة ومن بينها النساءللمج
كبر في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتها بشكل أأ ياكل تسمح لها بالمشاركة, وبقدر وه

 (4).مباشر(
بانها)تلك  مرأةسيا )اسكو( تمكين الآة االقتصادية واالجتماعية لغربي فت اللجنوعر         

ة التي تؤثر من خللها علقات ا بالطريقا واعيً فردً  مرأةالعملية التي تصبح من خللها ال
 .(5)القوة في حياتها فتكتس  الثقة والقدرة على التصدي لعدم المساواة بينها وبين الرجل(

 
 
 

                                                 

حسام الدين رشيد سنجار , دور البيع اإللكتروني في تعزيز التفوق التسويقي / دراسة تحليلية آلراء  (1)
عينة من العاملين في مكات  بيع الهواتف النقالة في  مدينة الموصل , رسالة دبلوم مقدمة الى قسم ادارة 

 13, ص2021لموصل,االعمال /كلية االدارة واالقتصاد / جامعة ا
د.احمد مختار عمر , معجم اللغة العربية المعاصرة , المجلد الثالث , دار عالم الكت  للنشر, القاهرة  (2)
 2127, ص2008, 

 (84القران الكريم , سورة الكهف , اية ) (3)
, 2004قاهرة ,مثنى امين الكردستاني , حركات تحرير المرأة من المساواة الى الجندر , دار القلم . ال (4)
 3ص
, دار 1( نسيمة مصطفى الخالدي , تمكين المرأة في المنهاج المدرسي دراسة نوعية تحليلية , ط(5

 36, ص2011المناهج للنشر والتوزيع , االردن, 
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 :مرأةالتمكين االجتماعي لل 
تمكين مختلف ِإلى  التمكين االجتماعي هو اكسا  االشخاص الذين يحتاجون      

مختلف انشطة وفعاليات الحياة المعارف والمهارات التي تؤهلهم للمشاركة االيجابية في 
 (1)اقصى حد تؤهله لهم امكانياتهم وقدراتهم .ِإلى  يةنساناإلِ 

الموصلية  مرأةنقصد به وعي ال :مرأةللوالتعريف االجرائي للتمكين االجتماعي         
بأهميتها كعنصر فعال في المجتمع عن طريق تحقيق ذاتها وتقرير مصيرها وقدرتها على 

تها بنفسها وقدرتها على تكوين علقات اجتماعية وتطوير قدرتها اتخاذ القرار وتعزيز ثق
 على االتصال والتواصل االجتماعي.  

 :مرأةللالتمكين االقتصادي  
ِإلى  من موقع قوة اقتصادي ادنى مرأةهو عملية انتقال ال مرأةالتمكين االقتصادي لل       

تحكمها بالموارد االقتصادية ازدياد سيطرتها و ب, وذلك على في المجتمعأأ موقع اقتصادي 
, وهو ما يمنحها في ة, والملكيات العيني  س المالأجور, ور , وهي الأ ةساسي  مالية الأ وال

   .(2)الدرجة االولى االستقللية المادية 
الموصلية  مرأةهو حصول ال :مرأةللوالتعريف االجرائي للتمكين االقتصادي             

كم به ديا وحرية التصرف في دخلها والتحعلى االستقلل المادي واالكتفاء الذاتي ما
 الرفاهية.ِإلى  ة والثانوية وصوالً ساسي  وتوفير متطلبات معيشتها الأ 

 
 
 
 
 

                                                 

( مهدي محمد القصاص, التمكين االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة  دراسة ميدانية , االكاديمية (1
 13., ص2019نسانية والتطبيقية, مصر, العربية للعلوم اال

–(  فاطمة عمر كازوز , معوقات تمكين المرأة االقتصادي والحلول المقترحة بمدينة الجميل ليبيا (2
دراسة حالة , رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة موالنا مالك ابراهيم االسلمية الحكومية ماالنج  قسم 

 45, ص1016-2015االقتصاد االسلمي , 
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 المبحث الثالث
 مرأةاالتجاهات النظرية في تمكين الاوال: 

النسوية التي االتجاهات النظرية ِإلى  ال بد من التطرق مرأةلدراسة قضايا تمكين ال     
 مرأةولقد تنوعت تلك االتجاهات فكل اتجاه فسر قضية تمكين ال ,فسرت موضوع التمكين

التي يمكن حصرها , تلك االتجاهاتأأبرز  من زاوية مختلفة وفي هذا المبحث سوف نتناول
 ة هي:ساسي  أأ ربع اتجاهات أأ في 

 :الماركسي  االتجاه النسوي  .1
باستغلل الرأسمالية ماركس التي تتعلق  أأفكارب مرأةتربط النسوية الماركسية قضية ال      

عاملت  هن  فوصالبطرياركي لجهود النساء ب لجهود الطبقة العاملة , وباستغلل المجتمع
, وتتم سرقة جهودهن   نتاجوالعمل المنزلي(, ال يملكن وسائل اإلِ  طفالالأ  ِإنتاجمنتجات )

وقد فسر )ماركس وانجلز(  (1)شان العمل المستغل من قبل صاح  العمل . نهن  أش
سمالي بانه شكل من اشكال القمع الذي تمارسه الطبقة أء غي ظل النظام الر ع النساخضو 

في  مرأة( ان الالأسرةصل أأ, وذكر انجلز في كتابه )مصالحهاالرأسمالية لخدمة 
السيادة مناطة لها, لكن  ن  إِ تكن خاضعة للرجل بل على العكس ف المجتمعات البدائية لم

ِإلى أأد ى  رض ومن عليها من النساء ممايملك الأ  ظهور الملكية الخاصة جعل الرجل
رائدات هذا االتجاه مصطلح )االغترا ( ذت خأأ و  وخضوعها التام للرجل مرأةتراجع مكانة ال

ها فهي االلة التي تنج  ِإنتاجعن  مرأةالذي طرحه ماركس, للتعبير عن اغترا  ال
تحقيق ذاتها من  مرأةتستطيع ال عندما ال  إِ م الزوج ولن ينتهي هذا االغترا  وتخد طفالالأ 

 (2).اف ةذات قيمة وفائدة للمجتمع ك أأعمالخلل القيام ب

 مرأةتركة ال ومن رائدات هذا االتجاه )جولييت ميتشل ( في كتابها )           
Woman's Estateمرأة( و)ان اوكلي( في كتابها )عمل ال Woman's Workulg )  و

 ,Woman's Consciousness)الرجل , عالممرأة)شيل روبوثام( في كتابها )وعي ال
                                                 

, ص 2014, دار الرحبة للنشر والتوزيع , دمشق, 1مفاهيم وقضايا , ط -مية الرحبي , النسوية   (1)
23 
, 2005, دار بيسان للنشر , بيروت, 1خديجة العزيزي, االسس الفلسفية للفكر الغربي , ط (2)
 143-142ص
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Man's world    1970كل منهن في المطالبة بأجور للعمل المنزلي عام  اعتنتوقد 
تتمكن ل لجور للنساء والرجاساواة الأ وطالبن بم أأطفالورعاية  أأعمالبما يتضمن من 

 (1)من الحصول على مكانة اجتماعية توازي مكانة الرجل. مرأةال

 :ي الليبرالي  االتجاه النسو  .2
تفنيد االتجاه أأجل  الليبرالية فلسفة سياسية تعني الحرية ,جاء هذا االتجاه من      

ويقوم هذا االتجاه على الفرضية التي تقول بان جميع , 2الراديكالي واالتجاه الماركسي
الناس قد خلقوا متساويين وال ينبغي حرمانهم من المساواة بسب  الجنس, كما يرتكز على 

تنادي بالحقوق الطبيعية  ال تيه  على المعتقدات التي جاء بها عصر التنوير المذ
, مكانيات العقلية الرشيدةبنفس اإلِ والرجل يتمتعان  مرأةال ن  أأ بالعقلنية و  باإليمانو  نسانللِ 
ال متشابهون من حيث العلم وسيلة لتغيير المجتمع , ومادام النساء والرج ن  أأ يمان بواإلِ 

فيج  ان تكون الحقوق التي تعطى للرجال هي نفسها تعطى للنساء , طبيعة الوجود
 (3).أأيًضا

ومن رواد االتجاه الليبرالي )جون ستيوارت ميل ( وزوجته )هارييت تايلور( اللذان          
 الدفاع عن عقلنية النساءِإلى  يقل عن عقل الرجل وذهبا ال مرأةعقل ال ن  أأ ِإلى  ذهبا

 ( ودعا كلهماى اتخاذ قرار مستقل لتحقيق الذاترة علالقدالعقلنية تعني )انطلقا من ان 
لى تقديم فرص اقتصادية وحريات ا ِ ل يقدم تعليما متساويا للجنسين و تحقيق مجتمع عادِإلى 

 .(4)عدم وجود فروق في القدرات العقلية أا من مبد, انطلقً أأيًضامدنية متساوية 
 
 

                                                 

 181, ص2009عصمت حوصو , الجندر, , دار المشرق للنشر, عمان ,  (1)
طمة الزهراء جمعي, مكانة المرأة بين الثناية التقليدية والمعاصرة, دار االيام للنشر والتوزيع , د. فا (2)

 70, ص2021عمان, 
, المكت  الجامعي 1السيد عوض خلف , الحركات النسوية العمالية وتحديات سوق العمل, ط (3)

 72, ص2001الحديث, القاهرة, 
سي الغربي, ترجمة امام عبد الفتاح, المجلس االعلى للثقافة سوزان اوكين ,النساء في الفكر السيا (4)

 334, ص2002,المشروع القومي للترجمة, القاهرة , 
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 :االتجاه النسوي الراديكالي .3
وجد التمييز على أأ دا ان المجتمع البطرياركي هو من ى مبيقوم هذه االتجاه عل       
ساس الجنس من خلل مؤسساته التي تجسد هذا التمييز بشكل منظم , وترى ان أأ 

 ؛مؤسسات المجتمع البطرياركي كافةسيطرة الرجل المتنفذ في ِإلى  يعود مرأةاضطهاد ال
 قيام النساء بتشكيلب ال  إِ يتم  في المجتمع ال مرأةتمكين ال ن  أأصحا  هذا االتجاه أألذا يرى 

, ومن منظرات الراديكالية )شوال فايرستون نفسهن  أأواالعتماد على مؤسسات خاصة بهن 
shula Firestoneقيام ثورة تلغي الفروق بين الجنسين وتلغي االدوار ِإلى  ( التي دعت

ثورة على ( وقد ركز كلتاهما على ضرورة قيام kate Milltالجندرية, و )كايت ميلت 
 (1)بوي.النظام الأ 
غيا  الراديكاليات ذ ترجع إِ  ؛على النسوية الليبراية ه كرد فعلتجاظهر هذا االو           

 وليس على اساس ,القيم الذكورية المسيطرة على الثقافةِإلى  مرأةوالالمساواة بين الرجل 
الفصل بين فرضت واالعراف والممارسات التنظيمية هي التي  القوانين, و الفروق الطبيعية

صحا  هذا االتجاه انه من الممكن أأ, ومن هذا المنطلق يرى مجاالت النساء والرجال
بشكل  مرأةن تمكين الأأ , و ةبوي  ل الثورة على القيم والثقافة الأ تغيير الوضع الراهن من خل

 (2)ا للنظام االجتماعي المبني على المنظومة االبوية .ا جذريً حقيقي يتطل  تغييرً 
 :تجاه النسوي االشتراكي  اال  .4

لقد ظهر الفكر النسوي االشتراكي من قل  النسوية الماركسية والراديكالية           
المجتمع يتضمن بنيتين مسيطرتين  ن  أأ  أوتعتمد هذه النظرية على مبد (3)والتحليل النفسي.

, وتعتقد النظامين يستغل النساء ويضطهدهن والنظام االبوي وكل الرأسماليهما : النظام 
, فتوريث مرأةالنسوية االشتراكية بارتباط ظهور الملكيات الخاصة في التاريخ مع قمع ال

, فاضحى ساس التمييز الجنسيأأ ا على اعتمادً الملكيات الخاصة عمل على توزيع المهام 

                                                 

 188عصمت حوسو , الجندر, مصدر سابق, ص (1)
 54-53فاطمة عمر كازوز , مصدر سابق , ص (2)
لقومي للترجمة , مصر, , المركز ا1سارة غامبل , النسوية وما بعد النسوية , ترجمةاحمد الشامي, ط (3)

 482, ص2002
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االستغلل الذي تتعرض  ن  إِ وكة, ووفقا لتفسير هذه النظرية تابعة ممل مرأةا والالرجل مالكً 
  .(1)البيت وسوق العمل هو المصدر الرئيس للتفاوت القائم على النوعفي  مرأةله ال

متجذر في حياتها  مرأةقمع ال ن  أأ ت د  ومن رواد هذا االتجاه )جولييت ميتشل( التي عأ       
في ظل المجتمع االبوي , واالشتراكية ) زيل اليسنستين( في كتابها )النسوية االشتراكية( 

, وتحدثت  مرأةواالبوي كانا السب  في تدني مكانة ال فانها ترى كل من النظام الراسمالي
االهتمام  -طفالرعاية الأ  -نجا اإلِ وهي : ) مرأةعن خمس مجاالت مرتبطة في وضع ال

مثلة مختلفة من النساء أأ هذه المجاالت نرى باالستهلك(  -لجنسانيةا -بشؤون المنزل
  (2)المكانة الجندرية نفسها.ِإلى  تمينطبقات مختلفة لكن جميعهن ينِإلى  اللواتي ينتمين

 وتحريرها ال يتم بحل الطبقات مرأةن تمكين الأأ صحا  هذا االتجاه أأويرى           
ما عن طريق تبني فكرة )تنمية الوعي( ويقصد بها ن  ا ِ ونجاح الثورة االشتراكية فحس  و 

على فهم الثورة االشتراكية وتساعد النساء ِإلى  تسير مع الدعوة مرأةضرورة وجود نظرية لل
ال يتم اال بوجود وعي سوي يحرر طرفي العلقة  مرأةتمكين ال ن  أأ خصوصية االضطهاد, و 

 (3)من كثير من القيم والمفاهيم الموروثة.
 :مرأةثانيا : مواقع التواصل االجتماعي وتمكين ال

ل من القرن الحادي والعشرين العصر الذهبي لظهور مواقع و  العقد الأ  د  عي        
شهدت تلك الفترة ظهور معظم وسائل التواصل االجتماعي  ِإذالجتماعي, التواصل ا

شهدت بداية القرن   (Six Degrees)فبعد ظهور موقع, ها انتشارًا في الوقت الحاليأأكثر و 
 م ظهور موقع تواصل اجتماعي جديد هو موقع فريندستير2003الجديد تحديدًا عام 

(Friendster) شاركة المحتوى, والصور, ومقاطع م إمكانية الذي منح مستخدميه
  الفيديو.
لجميع المستخدمين  اليكون متاحً  (الفيس بوك)إطلق موقع  2006شهد عام ثم          
استخدامه مأقتصرًا على طل  جامعة هارفارد فقط؛ وذلك منذ أن أّسسه العالم بعد حول 

                                                 

 25مفاهيم وقضايا , مصدر سابق, ص -( مية الرحبي , النسوية  (1
 182( عصمت حوصو , الجندر , مصدر سابق, ص (2
, 9, العدد1( ليلى عبد الوها  , موقف علم االجتماع من قضايا المرأة , مجلة الوحدة , السنة  (3

 60, ص1985,المجلس القومي للطباعة والنشر, مصر
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االجتماعي في  أحد أشهر مواقع التواصل صاروهكذا   2004عام  ( مارك زوكربيرج)
 2006شهد العام و مليار مستخدم, (  1.7 )يستخدمه ما يزيد عن ِإذالعصر الحاضر, 

إطلق موقع جديد من مواقع التواصل االجتماعي وهو موقع تويتر الذي بدأ كموقع 
صغير للتدوين قبل أن يأصبح أحد أشهر مواقع التواصل االجتماعي في هذا العصر, وفي 

 (كيفن سيستروم) نستقرام منم تّم إطلق منصة اال2010دًا عام هبي تحدينهاية العقد الذ
ت, وقد تّم شراء هذا الموقع من ِقبل نلتكون موقعًا يختص بمأشاركة الصور عبر اإلنتر 

, وكان آخر ظهور لحد مواقع التواصل االجتماعي الشهيرة 2012شركة الفيس بوك عام 
 الصينية تطبيق تيك توك   (ByteDance)م عندما أطلقت شركة2016في العام 

(TikTok)  (  800)ما يزيد عن ِإلى  2020الذي وصل عدد مستخدميه في أوائل عام
مليار مستخدم نشط لوسائل  4.2وهناك ما يقر  من ( 1)مليون مستخدم حول العالم.

ل التواصل االجتماعي حول العالم , ومن المتوقع ان يرتفع عدد مستخدمي وسائل التواص
 (2).2025مليار في عام  4.41ِإلى  االجتماعي
الّشرائح المستفيدة من وسائل التواصل أأبرز  هي من مرأةومن نافلة القول بأن  ال         

ء العربيات هذه, بل المستخدمة لها والمدمنة عليها ربما وقد وصلت نسبة استخدام النسا
والبحوث "كوثر" العربية للتدري   مرأةما أصدر مركز ال على وفق % 30لهذه المواقع 

 مرأةالعربية في النقاش االفتراضي: دراسة في تمّثلت ال مرأةبتونس, في دراسة بعنوان: ال
 (3)في صفحات الميديا التقليدية في الفيسبوك.

اقع عراقية لمو ال مرأةت دقيقة حول استخدام الإحصائًيافي الحقيقة ال يوجد          
العراقية مواقع التواصل  مرأةاستخدام العراقية حول  في دراسة نلك ,التواصل االجتماعي

ينة بغداد , بينت نتائج عراقية من مد مرأة( ا447شملت عينة تتكون من )االجتماعي 
                                                 

,متوفر على  2020ديسمبر  28( صابرين السعو , مقالة بعنوان نشاءة مواقع التواصل االجتماعي ,  (1
 5/8/2022تمت الزيارة في    www.maodoo3.comالموقع االلكتروني 

ر على الموقع االلكتروني متوف 2021المصدر: التقرير العام الرقمي العالمي لعام  (2)
www.alghad.com   5/8/2022تمت الزيارة في 

كوثر , تونس, –المرأة  العربية في النقاش االفتراضي , مركز المرأة العربية للتدري  والبحوث  (3)
 1/8/2022تاريخ الزيارة  www.academia.edu, متوفر على الموقع االلكتروني 2015
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اذ جاء موقع  بنس  متباينة,  االجتماعيالمبحوثات يستخدمن مواقع التواصل  ن  أأ الدراسة 
بالمرتبة تله مبحوثات يستخدمنه, من ال ( 431) ن  أأ ن بعد أن تبي   الولىفيسبوك بالمرتبة 

 ( 305)واحتل موقع انستجرام المرتبة الثالثة بـ , اتكرارً  ( 365)الثانيـــة موقع يوتيو  بـ 
 تكرارا , والحظت (166)جـــاء موقع تويتر بــــ  والخيرةوفـــي المرتبـــة الرابعـــة  , تكرار

كافـــة, بينمـــا  االجتماعيمن مواقـــع التواصـــل الباحثتـــان ان بعـــض المبحوثـــات يســـتخد
 (1) .علـــى اســـتخدام مواقـــع دون أخـــرى خراآليقتصـــر بعضهـــن 

هو معروف عن , و لو  اء كائنات اجتماعية من الطراز الأ النس ن  إِ فمن الملحظ          
, خرياتماعية مع النساء الأ قامة العلقات االجتا ِ للحديث والكلم والتواصل و  مرأةح  ال

اشياء تقوم بها , فماذا لو أأو  ا عندما تتحدث عن شيء تؤمن بهتكون متحمسة جدً  مرأةفال
 ِإذكانت الوسيلة التي تستخدمها للتحدث والعمل هي مواقع التواصل االجتماعي ؟ 

اقات وساعدتها على ايجاد صد مرأةساهمت تلك المواقع في رفع مستوى المعرفة المتاحة لل
وفرت  أأيًضااماكن جديدة , والتواصل من أي مكان في العالم , و ِإلى  جديدة , والتعرف

شياء كان من الصع  أأعلى  مرأةهمت هذه المواقع في حصول الأأس, ية والترفيهلها لتسل
ان تحصل عليها في الحياة الحقيقية , ووفرت لها الحرية واالستقللية والثقة بالنفس 

 (2). مرأةذا كله بمثابة تمكين ذاتي و اجتماعي للوالتحفيز . وه
خذت بيد النساء ومدت يد العون لهن , أأ عن ان مواقع التواصل االجتماعي  فضًل       

المجتمعات العربية تعامل بغير انصاف وبغير  السي ماو  ,في اغل  المجتمعات مرأةفال
ايل على االطر الثقافية عدالة , فكان لهذه المواقع دور في تعزيز قدرة النساء على التح

من القيود  مرأةسهمت في تحرير الأأيد , وبذلك تكون هذه الوسائل قد والعادات والتقال

                                                 

أزهار صبيح غنتا  , أســيل شـاكر أحـمد , استخدام المرأة العراقية مواقع التواصل االجتماعي و  (1)
( بحث منشور في مجلة الباحث  -االشباعات المتحققة منه )دراسة مسحية على جمهور مدينة بغداد 

 .144( , ص2018( لسنة )39(, عدد)10جامعة بغداد , مجلد رقم ) - االعلمي , كلية اإلعلم
(2)  Sean Gardner ,her highway: Empowering Women through Social Media , 
,   www.huffingtonpost.com(2012) ,  25/8/2022تمت الزيارة في   
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العائلية والمجتمعية , فعالم التواصل االجتماعي ال يوجد به تمييز جندري قائم على اساس 
 (1)الجنس فهو متاح للجميع نساء و رجال.

على رفع  ها وسيلة فعالة وقوية عملتن  أأبتت وسائل التواصل االجتماعي واث          
مثل: التمييز  مرأةها عملت على لفت االنتباه لقضايا الن  أأ و , مستوى الوعي لدى النساء

ذلك استطاعت النساء  فضًل عن ,لجنسين, والفقر المؤنث , وغيرهاوعدم المساواة بين ا
أأجل  حول حقوقهن ومشكلتهن منمن خلل هذه المواقع القيام بحملت واثارة الرأي العام 

 (2)تغيير السياسات لصالحهن.أأجل  السياسيين وصناع القرار منِإلى  الوصول
رت مواقع التواصل االجتماعي فرص عمل وف  فا من الناحية االقتصادية م  أأ            

النساء لتكون نقطة انطلق لهن ليصبحن رائدات وسيدات  أأمامللنساء , وفتحت المجال 
محلي واالقليمي وحتى العالمي , فهذه المواقع غيرت نمط التجارة على المستوى ال أأعمال

تها على تقوم الشركات بعرض منتجا ِإذ ؛لكتروني ةاإلِ التقليدية بظهور ما يسمى التجارة 
حات على نشر هذه تفاعلتهم مع هذه الصفب فرادهم الأ س, ويأ وسائل التواصل االجتماعي

دارة المتاجر وانشاء علمات تجارية إِ وفر في النصي  الأ  , وكان للنساءالسلع والمنتجات
على هذه المواقع , وقامت العديد من النساء باستغلل هذه التكنلوجيا نظرا لسهولة 

لتسويق منتجها هو جهاز  مرأةمجانيتها, فكل ما تحتاجه الأأو  استخدامها وقلة تكاليفها
, ووجود زاوية هادئة ومخصصة ة, جهاز محمول, اتصال انترنت عالي الجود ركومبيوت

علن عن البضاعة بطريقة زاوية في المنزل لجل العرض واإلِ  في المنزل , ويفضل تزيين
جذابة , فمعظم النساء يعملن بشكل افضل حين يتعاملن مع المشروع المنزلي وكانه 

 (3)مهنة .أأو  وظيفة
 لكتروني ةاإلِ قع ونة االخيرة انتشار الكثير من الصفحات والمواونلحظ في اآل          

نواع مختلفة من البضائع والخدمات مثل الملبس ومستحضرات التجميل التي تروج لأ 
                                                 

ويدي, وسائل التواصل االجتماعي ودورها في التحوالت المستقبلية : من القبيلة الى جمال سند الس (1)
 62, ص2013الفيسبوك , مركز االمارات للدراسات والبحوث , االمارات 

 66المصدر نفسه , ص (2)
(3) Jula Tatai, The Role of Social Media in Women's Empowerment ,2017, 

 www.linkedin.com 
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وحتى بيعها عن وغيرها من المنتجات التي يتم االعلن عنها  الأثاثوانواع الطعام و 
استغلل ِإلى  الكثير من النساء الموصليات اتجهن ن  أأ , ونلحظ  طريق تلك الصفحات

الخريجات منهن والعاطلت عن العمل, فهو ال  والسي ماجتماعي للعمل مواقع التواصل اال
انه بديل جيدا للوظيفة التقليدية وساعات  فضًل عنالخروج من المنزل , ِإلى  يحتاج

عبر  مرأةالعمل الطويلة وااللتزام الوظيفي وضغوط العمل خارج البيت, كما ان عمل ال
جهة  تحقيق التوازن بين متطلبات البيت منوسائل التواصل االجتماعي قدم لها فرصة ل

استطاعت ان توازن بين دورها االنجابي  مرأةال ن  أأ أأي , خرىأأ ومتطلبات العمل من جهة 
الموصلية عبر مواقع التواصل  مرأةهمت عوائد عمل الأأسوقد  ,ينتاجودورها اإلِ 

نفسها  مرأةلة والكمالية لساسي  وتلبية الكثير من االحتياجات الأ  االجتماعي في تحقيق
 مرأةعمل ال ن  إِ ا من الناحية االجتماعية فم  أأ  ,يسرتها , وحقق لها االمان االقتصادولأ 

الموصلية على منصات التواصل االجتماعي ساعدها على استغلل وقت الفراغ بالصورة 
عن  فضًل , ةكسبها الكثير من الخبرة في مجال التفاعل والعلقات االجتماعي  أأ و المثلى , 

 فضًل ال في المجتمع اعدها على تحقيق ذاتها وتحقيق طموحاتها وجعلها عنصر فع  انه س
 عن تحقيق المكانة االجتماعية المرموقة لها.

 المبحث الرابع
 عرض وتحليل النتائج التطبيقية للبحث 

 :اوال: المتغيرات الديمغرافية للمبحوثات
 العمـــر: .1
وتبين ان فئات العمرية في عينـــة البحث لانســـبة  (1)ضـــح مـــن معطيات الجـــدول يت       

الفئـــة العمريـــة وجاءت ,  %(44نسبتها ) ســـنة ( 27-18بين )تراوحت الفئة العمرية التي 
 ( سنة      41-34ا الفئة العمرية من )م  أأ %(, 48) ســـنة بنســـبة مئوية قدرها (33-26)بين 

من  %( فقط ,2( نسبتها )49-42%( , اما الفئة العمرية من )6كانت نسبتها )ف
( سنة احتلت المرتبة االعلى من عينة البحث 33-26الفئة العمرية من ) ن  أأ الملحظ 

 ( 1)انظـــر جدول )
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 عمار المبحوثاتأأ ( يبين 1جدول رقم )
 % التكرار الفئات

18-25 22 44% 
26-33 24 48% 
34-41 3 6% 
42-49 1 2% 

 %100 50 المجموع
 تعليمـــي: المســـتوى ال .2

العينة  أأفرادنسبة  ن  أأ ن ( المستوى التعليمي للمبحوثات وتبي  2ن الجدول رقم )يبي          
على  تالعينة الحاصل أأفرادنسبة %( , و 16من الحاصلت على شهادة االبتدائية )

, %(4ة )االعداديعلى شهادة  تالعينة الحاصل أأفرادنسبة , و %(12)المتوسطة شهادة 
وكانت النسبة االعلى  %(8)معهد العينة الحاصلين على شهادة  أأفرادنسبة بينما كانت 

زيادة فرص التعليم ِإلى  %( وهذا يعود24للحاصلت على شهادة البكالوريوس بنسبة )
 (2الفتيات في العراق . انظر الجدول رقم ) أأمام

 التحصيل الدراسي للمبحوثات( يبين 2جدول رقم )
 % التكرار التحصيل الدراسي

 %16 8 ئيةابتدا
 %12 6 متوسطة
 %4 20 اعدادية
 %8 4 معهد

 %24 12 بكالوريوس
 - - شهادة عليا
 %100 50 المجموع

 :ثانيا: حجم استخدام المبحوثات مواقع التواصل االجتماعي
العينة  ادأأفر نواع مواقع التواصل االجتماعي التي تستخدمها أأ أأدناه يوضح الجدول          

, وجاء  %(100جاءا بنسبة ) ِإذ ؛االنتسغرام المرتبة االولى, واحتل كل من الفيس بوك و 
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ا تيك توك جاء بالمرتبة الثالثة م  أأ %( , 32ة موقع التلكرام وبنسبة )في المرتبة الثاني
%( فقط . 4رابعة وبنسبة )%( , واخيرا جاء الواتس ا  في المرحلة ال20وبنسبة )
ا للشعبية الكبيرة واصل المستخدمة نظرً الفيس بوك واالستغرام  تصدرا مواقع الت ن  أأ ونلحظ 

 ن  أأ كما الحظ الباحثة سهولة استخدامهما,  فضًل عنالتي يتمتع بها هاتين الموقعين 
 نواع التواصل االجتماعي المذكورة انظر الجدول.أأ هناك مبحوثات يستخدمن جميع 

 لكتروني ةاإلِ ( يبين المواقع 3جدول رقم )
 % التكرار التسلسل المرتبي المواقع 
 %100 50 1 فيس بوك
 %100 50 1 انستغرام
 %32 16 2 تلكرام

 %20 10 3 تيك توك
 %4 2 4 واتسا 

 :لكتروني ةاإلِ المسوقة عبر وسائل التواصل  المنتوجات انواعثانيا: 
ها  عبر مواقع التواصل ح الجدول ادناه انواع المنتوجات التي يتم  تسويقيوض       

%( من 68التجميل( جاءت بالمرتبة االولى وبنسبة ) )مستحضرات ن  أأ ن , وتبي  االجتماعي
االهتمام المتزايد بمجاالت التجميل في الوقت الراهن , يليها ِإلى  عينة البحث وهذا يعود

%( , وجاءت بالمرتبة الثالثة 40وكانت بنسبة ) ,بالمرتبة الثانية )الملبس(
ا في الرابعة م  أأ  ,همامن %( لكل32وبنسبة ) اليدوية( مناصفة عمالالأ )و (االكسسوارات)

%(, وجاء في المرتبة الخامسة واالخيرة 28( مناصفة وبنسبة )الأثاثكان )الطعام( و)
 .(4%( كما موضح في الجدول رقم )20)االحذية( وبنسبة )

 يوضح نوع المنتوجات المسوقة( 4) جدول رقم
 % التكرار التسلسل المرتبي المنتج

 %68 34 1 مستحضرات تجميل
 %40 20 2 ملبس

 %32 16 3 اكسسوارات
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 %32 16 3 يدوية أأعمال
 %28 14 4 طعام
 %28 14 4 اثاث
 %20 10 5 احذية

 
 :االجتماعيمواقع التواصل  على مرأةعمل ال: الدوافع الكامنة وراء رابعا

للعمل عبر مواقع  مرأةوالعوامل التي تدفع ال سبا الأ ِإلى  آلت الباحثة التطرق          
ه جاء في المرتبة االولى عامل الحاجة المادية وبنسبة ن  أأن , وتبي  التواصل االجتماعي

ي انتشار البطالة في المجتمع العراقي وازدياد معدالت الفقر, و فِإلى  %(  وهذا يعود80)
%(  72الخروج من المنزل بنسبة )ِإلى  ه ال يحتاجن  أأ المرتبة الثانية كان السب  هو 
ال تؤيد خروج  ال تيالعراقية ويلئم الثقافة السائدة  مرأةفالعمل داخل المنزل يلئم واقع ال

ا في المرتبة الثالثة كان السب  هو استثمار وقت الفراغ م  أأ , من المنزل للعمل مرأةال
 يؤدي اإِللكتروني%( اغل  الفتيات لديهن الكثير من وقت الفراغ والتسويق 68وبنسبة )

 يتعارض مع االشغال المنزلية وبنسبة ه الن  أأه. وفي المرتبة الرابعة جاء سب  استثمار ِإلى 
للعمل قد يتعارض مع واجباتها وخروجها المنزلية  عمالالأ  أأداءملزمة ب مرأة%( فال48)

خروجها من المنزل ِإلى  ال يحتاج اإِللكترونيا عملها عبر شبكات التواصل م  أأ , تلك
ه غير مكلف وال ن  أأ خامسة جاء في المرتبة ال, و واجباتها المنزلية أأداءيؤثر على وبالتالي ال 

%( فالتسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي غير 40راس مال كبير بنسبة )ِإلى  يحتاج
نقال وشبكة انترنت ومهارة في الترويج أأو  جهاز كومبيوترِإلى  مكلف فهو ال يحتاج اال

جاء تكلفة مادية كبيرة. وفي المرتبة االخيرة أأو  راس مال كبيرِإلى  للمنتج, دون الحاجة
%( فالكثير من الفتيات عندما يتخرجن ال 36انتشار البطالة وعدم وجود تعيينات بنسبة )

يجدن فرص للعمل بسب  قلة فرص التعيين فيلجأن للبديل وهو العمل عبر التسويق 
 (5. انظر الجدول رقم )اإِللكتروني

 اإِللكترونيفي التسويق  مرأةعمل ال أأسبا ( يوضح 5جدول رقم )
 % التكرار سلسل المرتبيالت سبا الأ 

 %80 40 1 الحاجة المادية
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 %72 36 2 الخروج من المنزلِإلى  ال يحتاج
 %68 34 3 استثمار وقت الفراغ

 %48 24 4 ال يتعارض مع االشغال المنزلية
 %40 20 5 راس مال ِإلى  غير مكلف وال يحتاج

 %36 18 6 انتشار البطالة وعدم وجود تعيينات
   

 :االجتماعيمواقع التواصل  عبر مرأةاالقتصادية لعمل ال اآلثار: اخامس  
جاء  اإِللكترونيللتسويق  مرأةاالقتصادية التي يتركها استخدام ال اآلثارمن  ن  أأ ن تبي         

حرية  مرأةلل صار ِإذ%( 72ولى حرية التصرف الكامل في الدخل وبنسبة )في المرتبة الأ 
قيق الثانية تح وجاء في المرتبة لها عمل خاص بها. صارن أأ التصرف بدخلها بعد 

%(  نلحظ ان 68, وسد المطالي  االساسية والكمالية مناصفة وبنسبة )االستقلل المادي
من جهة وحقق لها سد  حقق لها االستقلل المادي اإِللكترونيعبر التسويق  مرأةعمل ال

ثة جاء تحقيق ا في المرتبة الثالم  أأ , أأخرىة والكمالية لها من جهة ساسي  المطالي  الأ 
 ِإذ ؛اكتفاء مادي لها  مرأةلل اإِللكتروني%(  فقد حقق التسويق 64االكتفاء الذاتي بنسبة )

ان مردود مشروعها يكون لها. وفي المرتبة الرابعة كان الحصول على  المعلومات الكافية  
 في مرأة%( عمل ال52حول المشروع , والقدرة على المنافسة في العمل مناصفة وبنسبة )

 من ثأم  يرة في ادارة المشروع و لوفمكنها من الحصول على المعلومات ا اإِللكترونيالتسويق 
اصحا  المشاريع المماثلة. وفي أأو  قدرتها على المنافسة مع المندوباتِإلى  ذلكأأد ى  

من المتوقع , وتحقيق علمة تجارية  أأكثر أأرباحالمرتبة الخامسة جاء كل من تحقيق 
ثار اقتصادية تمثل مظاهر آكل ما ذكر من  ن  أأ  %(. الشك  48)خاصة مناصفة وبنسبة 
 اإِللكترونيوهذا يؤكد فرضية البحث التي تقول ) ان التسويق  مرأةالتمكين االقتصادي لل

 الموصلية( مرأةي للقتصادتحقيق التمكين االِإلى أأد ى   عبر وسائل التواصل االجتماعي
 اإِللكترونيفي التسويق  مرأةاالقتصادية لعمل ال اآلثار( يوضح 6جدول رقم )

 % التكرار التسلسل المرتبي االقتصادية اآلثار
 %72 36 1 حرية التصرف الكامل في الدخل

 %68 34 2 تحقيق االستقلل المادي



 
 هـ1444م( /1/11/2022) تشرين الثاني/  وقائع املؤمتر العاشر لكلية اآلداب /(90/1العدد )ملحق                          

 1247 

 %68 34 3 سد المطالي  االساسية والكمالية
 %64 32 4 تحقيق االكتفاء الذاتي

 %52 26 5 حصول المعلومات الكافية حول المشروع
 %52 26 5 القدرة على المنافسة في العمل

 %48 24 6 من المتوقع أأكثر أأرباحتحقيق 
 %48 24 6 تحقيق علمة تجارية خاصة

 :عبر مواقع التواصل االجتماعي   مرأةة لعمل الجتماعياال اآلثار سادسا:
 للتسويق مرأةاالجتماعية التي يتركها استخدام ال اآلثار( 7ح الجدول رقم )يوض       

%( فانشغال 96جاء في المرتبة االولى القضاء على وقت الفراغ وبنسبة ) اإِللكتروني
وجاء  ,استثمارها لوقت فراغهاِإلى أأد ى   في العمل عبر مواقع التواصل االجتماعي مرأةال

عمل  مرأةعندما يكون لل ن  أأ %( الشك 84اد على النفس وبنسبة )في المرتبة الثانية االعتم
جاء فا في المرتبة الثالثة م  أأ  ,بالمسؤولية واالعتماد على النفس هاشعور ِإلى  خاص يؤدي

%( فمن المعروف عن النساء حبهن 72تكوين الصداقات والعلقات االجتماعية بنسبة )
على  مرأةللحديث وتكوين الصداقات وساعدت في ذلك وسائل التواصل االجتماعي ال

كان تحقيق الذات من خلل العمل ايجاد وتكوين صداقات جديدة. وفي المرتبة الرابعة 
احد مظاهر  ز ثقتها بنفسهايعز وتكما لذاتها   مرأةيعتبر تحقيق ال ِإذ%( 68بنسبة )

التمكين االجتماعي لها. وفي المرتبة الخامسة جاء القدرة على مواجهة العنف بنسبة 
ن وحصولها على دخل خاص بها مكنها من الدفاع ع اإِلنترنتعبر  مرأة%( فعمل ال48)
وفي المرتبة السادسة كان الوعي بانها عنصر  ,فسها ومواجهة العنف الموجه ضدهان

نها ذاتها يخلق ذلك الوعي لديها با  مرأة%( فعندما حققت ال44فعال في المجتمع بنسبة )
وفي المرتبة السابعة كان القدرة على تقرير المصير  ,عنصر مهم وفعال في المجتمع

مكنها من القدرة على  اإِللكترونيفي مجال التسويق  مرأةمل الع ن  إِ  ِإذ%( 40وبنسبة )
مصدر مالي خاص بها يصبح لها حق في اتخاذ  مرأةتقرير مصيرها فعندما يكون لل

ا في المرتبة الثامنة جاء القدرة على اتخاذ م  أأ , رارات في االمور التي تخص حياتهاالق
اعطاها  اإِللكترونيالتسويق  عبر مرأةعمل ال ن  أأ %( 36)بنسبة  الأسرةالقرار داخل 
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فرصة لمشاركة رايها ليس في القرارات التي  تخص حياتها فحس  وانما حتى في اتخاذ 
ماعية . واخيرا وفي المرتبة التاسعة كان الحصول على مكانة اجتالأسرةالقرارات داخل 
ِإلى  على عمل خاص بها يؤدي مرأةحصول ال ن  أأ %( ال شك 32مرموقة بنسبة )

ى مكانة مرموقة في المجتمع. وال شك ان كل ما ذكر من اثار اجتماعية حصولها عل
ان التسويق  )وهذا يؤكد فرضية البحث التي تقول  مرأةتمثل مظاهر التمكين االجتماعي لل

 مرأةتحقيق التمكين االجتماعي للِإلى أأد ى   عبر وسائل التواصل االجتماعي اإِللكتروني
 .(الموصلية
, فسب  صورة موازية للتمكين االقتصادي لهاب سيرا ياجتماعي مرأةتمكين ال ن  إِ         

هو حصر دورها في العمل المنزلي فقط وحصر الملكية بيد الرجل, لكن  مرأةاضطهاد ال
وذلك يدل على ان  يحقق ذلك تمكينها, دور المعيلِإلى  عندها تنتقل من دور العالة

 .هاالتمكين االجتماعي لِإلى  يؤدي نتاجلعوامل اإلِ  مرأةامتلك ال
 اإِللكترونيفي التسويق  مرأةاالجتماعية لعمل ال اآلثار( يوضح 7جدول رقم )

 % التكرار التسلسل المرتبي االجتماعية اآلثار
 %96 48 1 القضاء على وقت الفراغ
 %84 42 2 االعتماد على النفس

 %72 36 3 تكوين الصداقات والعلقات الجتماعية
 %68 34 4 تحقيق الذات من خلل العمل
 %48 24 5 القدرة على مواجهة العنف ضدك

 %44 22 6 الوعي بانها عنصر فعال في المجتمع
 %40 20 7 القدرة على تحقيق المصير
 %36 18 8 الأسرةالقدرة على اتخاذ القرارات داخل 

 %32 16 9 الحصول على المكانة االجتماعية المرموقة
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 المبحث الخامس
 نتائج وتوصيات البحث

 :تائج البحثن
  :هي النتائجعدد من ِإلى  على النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الميدانية, انتهى البحث

المستخدمة في تسويق  لكتروني ةاإلِ المواقع  أأكثر ن  أأ من نتائج البحث الميداني ن تبي   .1
 %( .100و االنستغرام  وبنسبة ) كالمنتجات هي الفيس بو 

سائل التواصل االجتماعي تبين ان تجارة وفيما يخص نوع المنتوجات المسوقة عبر و  .2
%( يليها تجارة الملبس 68على وبنسبة )ضرات التجميل حصلت على النسبة الأ مستح

 الأثاث%( ثم الطعام و 32اليدوية بنسبة ) عمال%( , ثم االكسسوارات والأ 40بنسبة )
 %(.28وبنسبة )

للعمل في التسويق   مرأةالتي تدفع ال سبا الأ أأبرز  من ن  أأ ن من نتائج البحث تبي   .3
عبر وسائل التواصل االجتماعي هي الحاجة المادية وجاءت بالمرتبة االولى ,  اإِللكتروني

الخروج من المنزل بالمرتبة الثانية, ثم استثمار وقت الفراغ ِإلى  يليها سب  انه ال يحتاج
 بالمرتبة الرابعة.

عبر التسويق  مرأةعمل ال االقتصادية التي يتركها اآلثارن نتائج البحث ان من كما تبي   .4
حرية التصرف الكامل بالدخل جاء بالمرتبة االولى , ثم تحقيق االستقلل  اإِللكتروني
, ويليه تحقيق االكتفاء الذاتي جاء بالمرتبة الرابعة , ثم جاء بالمرتبة الثالثة مرأةالمادي لل

واخيرا هو تحقيق  الحصول على المعلومات الكافية حول المشروع جاء بالمرتبة الخامسة ,
من المتوقع جاء في المرتبة الخامسة . وهذا يثبت فرضيتنا التي تقول ان عمل  أأكثر أأرباح

 تمكينها اقتصاديا.ِإلى  يؤدي اإِللكترونيفي التسويق  مرأةال
جاء  اإِللكترونيللتسويق  مرأةالتي يتركها استخدام ال االجتماعية اآلثارا ما يخص م  أأ  .5

وجاء في المرتبة الثانية االعتماد على  ,ضاء على وقت الفراغفي المرتبة االولى الق
وفي المرتبة , اما في المرتبة الثالثة جاء تكوين الصداقات والعلقات االجتماعية  ,النفس
 ,وفي المرتبة الخامسة جاء القدرة على مواجهة العنف  ,العملبالذات  ة كان تحقيقالرابع

وفي المرتبة السابعة , ال في المجتمعها عنصر فع  ن  أأ الوعي بوفي المرتبة السادسة كان 
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 , الأسرةاما في المرتبة الثامنة جاء القدرة على اتخاذ القرار داخل  ,كان القدرة على تقرير 
 .واخيرا وفي المرتبة التاسعة كان الحصول على مكانة اجتماعية مرموقة 

ِإلى  يؤدي اإِللكترونيلتسويق في ا مرأةعمل ال ن  إِ وبهذا تثبت فرضيتنا التي تقول         
 ا.تمكينها اجتماعيً 
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 :التوصيات والمقترحات
بعض التوصيات حول موضوع ِإلى  في ضوء نتائج البحث ال بد من االشارة         

 الدراسة منها:
على الباحثين والمهتمين بموضوع الدراسة عمل دراسات وابحاث تتطرق لتأثير وسائل  .1

في المجتمع , فمن الصعوبات التي واجهتها الباحثة  مرأةفي تمكين ال التواصل االجتماعي
 هي قلة المصادر حول الموضوع.

وانما  بمسالة تمكينها وانه ال يقتصر على الحصول على عمل فقط مرأةيج  توعية ال .2
 و المجتمع,  الأسرةدورها في  أأهمي ةيج  تنمية وعيها بنفسها وب

عبر وسائل  اإِللكترونيفي مجال التسويق  مرأةالان تشجع  وتدعم عمل  الأسرةعلى  .3
سرة ِإضافي للأ د  دخل , فيعاومعنويً ا ماديً  الأسرةعملها يدعم  ن  ؛ لأ التواصل االجتماعي

 هم في توفير احتياجاتها.سسرة ويأ وضاع المادية للأ هم في تحسين الأ سيأ 
اصل عبر وسائل التو  مرأةعلم تسليط الضوء على ظاهرة عمل العلى وسائل اإلِ  .4

نفسها وانعكاس  مرأةذلك  لل أأهمي ةهذا العمل لتحقيق تمكينها ولتوضيح  أأهمي ةو  اإِللكتروني
 والمجتمع . الأسرةذلك على 

طار التقليدي الخروج عن اإلِ مجتمع المدني والجمعيات النسوية على منظمات ال .5
ما يتناس  في برامجها , واعادة صياغته ب  مرأةلمفهوم التمكين االقتصادي واالجتماعي لل

هم في تدري  سعن عمل ورش ودورات تدريبية تأ  فضًل مع التقدم الرقمي والتكنولوجي , 
 .اإِللكترونيساسيات العمل أأعلى  مرأةال
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Western Cultural Tools and Its Role to Empower Mousili 

Woman (Electronic - Marketing) as a Model : A Filed Study  

Nesma Mahmoud Salem   
Abstract 

The goal of this research is to find out the role of the western 

cultural means that are  used to empower the Mousilli women. The 

research also tries to learn about the reasons that make the Mousilli 

woman work through the social media and role of electronic 

marketing in enabling the Mousilli woman both socially and 

economically. 

This research could be classified as descriptive; the methods used 

include an electronic survey besides the interviews and 

observations. The sample consists of (50) women from Mosul city 

who own small businesses that use the social media to market their 

products . 

The study came up with the following results: 

1.Examinations of the field found that the main two social media 

(100%) used to market the products are (Facebook) and (Instagram.) 

2.The Main reason that gives motivation for women to use social 

media to market products is poverty in the first place (80%). The 

second reason is that women do not have to go out of the house to 

work (72% .) 

3.Economic impacts of women using the electronic marketing 

include: freedom to use the income, economic independence, self-

actualization, getting enough information about project, making 

unexpected profits. 

4.The social impacts of resorting to electronic marketing by women 

include: optimal use of free time, self-reliance, making social 

relations, self-actualization, making decisions, improving the social 

status. 

        Key words: Social Media , Electronic Marketing , Women's 

Economic Empowerment, Women's Social Empowerment. 
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