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مَ ىزام 

ؤظ زام َ  

                                                            

َ  

  ما ، ذمَم  وةرن دةَ دوةو نر وان ََ نوة ذمم ةمر

 م  ، ة نورةط َؤوان و ر  ةم  ن رد و داب و  رى وةك

مرَ ن وامدووة َ ى ذن من   َومى و مش ، زاوم وة 

ر ذماو م ذن وطَاوم َ و و رزدم م َر َدا و زوو دان و 

 مك و، مورةر  ط ىَ ذن َدة ىاموةرو و و وذ اردم

وة َ،،رد دةر مَ  م ََ  و رو وى طموة ى 

  ى ، تا دةمو ط َ م  راى دمارى ذن وام و وامَ

ووةرو م َ ر ذن و و ر َوى َمم َ  مو َان و 

دازراوةم ى وةك( َمو دةزطم راطمن و  ...) مَ ى ذن  دةزط راطممما 

من و ل َامن  م َرمن و وةرط  رطَما  ض  رووى ردن و ض  رووى 

َة را َةن درَ داممم  امى ذن ،  ل َامن  رم ططم ت 

م م م اوو ر وةم مذم م من زؤرطرط و و دؤ َرا َ

 ن َرَ   ، َوة و داوة َى ذن  دةزطم راطمن دةرت و 

َةران دةمو َام ذن مَ ى  وةك راطممرو  م َرمن و  مو دةزط دا ، 

 دى مَر)  رى٣) َل ووةرطم (٣  و َ وةك ، طى طرم (

َوة ، و دردم مَ  و م طمك ، روة ط دةرة و َرو 

  راردةن . 

   

  

  

  

  

  

  



  ....ن م م ردماَى ذ
 

  

 ١٤٨                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

 دم :   

:مرة وةوَ ىَ  

ؤى َوة  وة مت     مت، و م رةى  

َوةى زام دةوة مَ ى طم ودراوة و َ  َةر َ داى 

، َى َ وةش ى  ١رَوةت و مم وةو  ام َرةرى  ؤز

َ ةردا دةَوة  م م ردن ورم ططما ،  رووى ذرةى 

 ى دةرم َم  نمَ  ن وذم مذ  ة م ى ور ن وذم ام

م  ارة مَ ، ةَ م  ار ، روداوو م  ةمَل رط ، زت مرد 

:َدةط  ر م  

  رَةى م ذممَ ، َ ةرو َر ، واز ، ى رطَى  مة ؟-١

٢- ارة ى (دةرم َم مةر ام  م  ةمَل رط ز وت مرد م 

  روداوو  و، ار  مَ ة) َ رةطز من و رةطزى  َمة؟

رى م م َرمى (دة ارة  م ردت مز و طَل رةم  م روداوو   -٣

م  ار ،ن؟ وم وةمرةدو َ  (ةَ  

  ر َمَل رممن َرو دةرةن ض رةطزَ؟-٤

  طمَ وة:

 م م  َ طى طرم  ةرَ  مط وةدا وةَ  مط

َ  ، تا دةردةمرد  روة ، ورم َ ر دى  وم  مط وة

  ن  موة ام ن طمَ   ةرو  ذمن دراوة .

  َ وة: 

 وا َر وةَ ، َ  َدة َ ى زام  كوةَ  تةر دةَ 

و َوة ت ،  ر َوةك رومدموةى َ ةر و َوة دةت 

  ، َ  وةش    :٢؟دةوَى  ت؟

١- ى ، زوا ، رَ ةروَ ، َ مذم م ةىَر ى .زامَرط  

٢-  ةمَل رط ز وت مرد م  ارة ى (دةرم َم مةر ام زام

 . َ زىةطن و رم زةطر َ (ةَ م  ار ، وداوور م  

 ردت مز، طَل رةم  م زام رى م م َرمى (دة ارة  م-٣

  روداوو ، ار  مَ ة)  َ دورةموة .

  زام ر َمَل رممن َرو دةدممن َ  رةطز . -٤

  

  رى َوة:

                                                
١  ، زوا  دار ا ، وا ث ات اب ، أ  ٢٠٠٦،  ٣ ،ة٣١،ا  
٢  ،وةر ن ، ب  ٣٩ .  
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م رمى ارو طَل رةم و دة (  م٣ ارى ت: َةر َ وةدا (-١

  ارة  وةرطت 

  ارى   ََ : ر ومى  م َوةرطاوةم رمدان . -٢

  ) مَل دةت  رى وَو َم ٣ارى َ  : َوة ر ر ( -٣

وةَ  و :  

)   وةك  ٣ م (rudaw  ،kurdsatnews  ،speda  وةى وةدم ا ن، ،

 رم  وةَ   وةك (ار ، ةمَل رط ، ارة دة) ىرم َر 

  ططن .       

  دى َوة :

  ط  َردة رى رى  دى وة داوةَ  ةرانَ

 وةرط  ،نطط رم َ ر   ؤوةررى م ن وم  وةَ٣  وا م

  َ١/١/٢٠١٦وةرز  ٣١/٣/٢٠١٦ َر و رم َ ر  زةطرى و ر وةك  م م

  .      ٣و ت َ ةران  روى موة ى طَل دةن 

َ وةدا َةران ن  درودم ر رى د  ازى رَاوى َوة:

وة رم وةمدن   ةمم وةرط   رى  وةرطا

  وةَ  َ  ىمروزام ودة  وةم َر  

 ار  

 ، ام وة ىَ ازى دمدة مموة طم  َ ، ار واى رَرى رط

مى َامدن َ ةر دةوَ َامى ت ، وا م و َازةى ردَ  َامدن 

َ ةرَ  وةدة مرو زام َ٤ دمدرو  ََ شوةَ  ار ،

  . ٥ر رى  دموةى زامرمَ وة و ممام م   راطمن 

  

  مَ وة:

 ط َز دةرةطر ، ؤظ مزةةطر  َؤظ  ذن :ذن ، َ وَم َدة م و دوو 

)دا ٣٦مَ وةك َ مو ردون ى واو دةن وةك  رم ؤزدا  و  رة ال ان(

"، رن ت و مى ى َ  ى مام و ا مة " 

  .٦ة وى  ورما  واز

                                                
  . ١٣٣، ٢٠٠٠  ا / ا ا  ارات ا،  ، ة  ٣
 .١٥٦، ص روةى     ،َب ٤
  ث ،ى ، راطمن ، زامى د  ،  اا- أ

   ما،   راطمن ، زامى َم  - ب

  . ت   ،  راطمن ،زامى د - ج
   ٢،   ١٩٩٨ا ا ،  اع ااة ،  ا  ا ،اة ،  ٦



  ....ن م م ردماَى ذ
 

  

 ١٥٠                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

ن (َ) د    َس  : () رووى زموة  واى (س ) ن 

،  َ وة ٨،  واى  ر ن ك دةرَ دَ ٧دfrage  َى 

 دمر ط٩وط ،  

 و :ردى م م م  ن وَو و مَ رى نمم م  

  َرَاودا دادةررد َ  ؤ َ ن كؤ    رم:رم

  . ١٠رَم وَو دةمَ  مدى َ دراو

  :مظ ىرم   َاز وة َر دةرة وةم َر  كؤ 

 َ اور رط  َاو دة ىَو   ، اَ مماطر مازة ام 

 دمررة  َوون وةردةطر َ  كةَ ، وان ر مم 

 . ١١وة دراودا ، ردةوا  طدما و َ دراودا موةَوة 

: رَمَ  ةر دةطرَوة َ رَاوى رى مَدةو  ،ذةَ  َ ةر

و ةمى و رمى مَان ذمن و وان دةطرَوة  َو وازمى  مَان َو 

ووت ر اىَدر  امورةَووى طوةوررى دةام١٢ر ..  

:  وا (رى دذى ذمن )و و و رى و ومموةو َت و  رى َةرى

  ممامَش دامر  م وارووةَةرى دةطَ ى ر دنم

رة ر ن وذم مًَو ورى و َ ورى و رى وار مارة  َم

ورمن و ر ار َدا ون دامَاممن و مى ذمن مو دةمو َرةى 

َمم:  طَةى َى مَممَ ةرى.  ١٣روةك  ورطا   ن

َةرى ر اوة دةَةت َ   وم رَو ورن طَةى 

رةطز رة ن  ررةوة دم ران و ن ن م دةوروروة  رووى 

ن واردم رى وو رمى   رَ مَ َ ران و 

  . ١٤دوورةطزةَ ةى وازة َم  و َمم درةت 

  

  دووة : م رى 

  :مظ ىرم ) زاراوة  رمprogramme  ) أو(pro-gram ، ا مز (

 ، ََ شدووPRO  "و "" ىمgram  ، َو و م  وا " ن"

                                                
    ، ٦٠٤  –امى –اار ا ام ، س ارد ا ،امى  ٧
٨    ، ت ا ، ا ا ، ا ا٣ ا   ،  ، ٢٠٠٠   ،٧٨٩  
 ١٨١،   ١٩٧٩ ا ا ،ا ا ،  ا ، وت ، ٩
١٠    وَ١٠/٧/٢٠١٣ر  www.saudimediaeducation.org       
١١ وا  دار ا ، ا ب ،ا   ، ة ، ز٢٠٠٤   ،١٠٣  
١٢ ،ع اا  ر٢٠١٥).(ا،www.ar-ar.facebook.com /sociologie Gende  
١٣ و   ،ا ا  ،رواة اا ،ور ط،٢٠١٤، www.Jilrc.com  
١٤

  .١١،ص٢٠١٢، ااردواة  ا-ان اف  ار/اع ا؟،اد مد  واون،ذا اج() 
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َ ام ن١٥روة ،program  ،َد(م)رم ىوا programmer   

 programمة"  -،  رم" م١٦و   رم دة دةت وا رم دةر

وة  ر ودموة  دةَ و َ  دةت ، ذةَ  ة مرى 

   مم و مم  م  ؤذامر َ ىَ َووة مَ اورد َ

،،رمى م ؤك ن م َ١٧ ومرى  رَروى  َرار

 مماو و طداوا َ دىمَ  ، َرَاودا دادةررد َ ن ةَ ؤ

َو و دةم ، َو وى زَو و وو  ََ ، اورد َ ك زىةطدوو ر 

،  ١٨واورى  ؤظ رى د  ََةمدن و  و ارى طَل م دا 

 مماطر م ام   َر دةرة وةم َر  ك ؤ   

 َاو دة ىَو   ،  مم اودارد َ وةى ا وَ ةىَ 

رةر دةت ،رمى م ردةوا  طدم و َ ا موة َ ، َوازى 

َدة م ور َِاوو طرادن وَن وماطر ؤوةرمَو   ١٩ ى

 َ ن ؤ ووىر  ، م ىرم َ وةى ةوة دةطَ، ان ىمَ

     ر و َر ودر و و و  ، َام م َدد َ ن م وة 

 . ن م َاةى رَ  

  

  رةم رمَ   موةرؤك

  :٢٠موةرؤ رم دة َن رَوة 

١- ممط  ن ز َ َام وةَن دةططط رم  :نطط رم

دمررة َ وىر ن َماو٢١ر  

٢- ن نمر رم و ز و رامى طرم وة مَ وط َ :دنر

  زؤرى  اممط مر  و دمد  ََ٢٢ .  

  .٢٣رم ن: رودم م ن طو رمى ت  دؤزة ن-٣

                                                
١٥ ،  َ ر ا ا   ودور ردت اا  ا ااوة،،اوم راىى دَ٢٠١١مَ ىزام ، -

، نماطى٧٧ .  
١٦  ،مَ نث وا ىردى،دةزط ى زادى مر، ردا ر٢٠٠٦  ،٧٥١ 
  ٥٢٠،  ٢٠٠٦-ردن َم -رد–ر - ى–ل ول، رم راطمن  ١٧
١٨ و ا ا(نرد ) نرد ط   ارا ،  تاوةو م ىرم ، مَ ىن زامماطر  ،  

 ،٢٠١٠  ،٣٩ 
   ٨١،  ٢٠٠٤،اردن-ل اة ،ا ام ار وا ،دار ا ، ن ١٩١٩

   ٣٤،   - ٢٠٠١ا  ،   ار واا  ات ام واات اذا،دار ا، وت  -   ٢٠

   ٨٦=   ،   روةى َل اة  ،  - 
   ٨٨،  ن روة     ٢١
  ١٧٢، ٢٠١٠،  ردة ماةزطى ث و ط ى ، و ،  ن  ردن   ٢٢
   ١٧٠،  ن روة  ٢٣



  ....ن م م ردماَى ذ
 

  

 ١٥٢                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

٤-وةرز رم ىرمو وةرز وا دمَ  ةدةنَ زؤرى من طم  ن: زؤر

  .٢٤وةرز و  ر من و رزدموةى رى  دةم وةرزش 

 ، رمى درا :ردن ورادمَ   دم دارو طط -٥

م مر دةطَ ،زامم دةرومَ ن وا مامن طم ازة َ مدى موةى 

 َاوروةى ددم و ٢٥دةروم.  

٦-(ا اا) نوا رم  

رةوة ، َ دم زامرى   رم طداردم وةرة ر روداوةم موةوةو دة

ر ران و روداوةن  ى  رة واما دةَوة وةك:درَةى وان رى 

واَل  زارن  رن (زارى رةو، ر ،وةرزش..)دموةى واَل 

  و َان ورم وام وةك رؤذموام  رار مَدراوان

  رم رؤن:-٧

 ن  وةؤردة رن و د ارة ر رىزام امَ روم ر و و  نمرم و

 ارى. و، ردوونرى،طازم، ، مو :زام دة ارى:  ، رىةَ رىم

 ت و،و  ،  و وَ و َ وةك :ؤظ ارى ،  ، طَو،

  .ارى :رن ،دموة .

٨-دموةَل رط دمر ن  ىمرم و  :نةَ ط رم  

رمو طمم طَل  ورزدموةى  زةو مرى وةر ، وةك رمى 

.درا ، رامرى ، طم  ، ََ ، ةمر  

 م  َ رم دمَ٢٦:  

رؤن ،مةن، َرن ، زارن  َم:رم راطممن ، -١

  دةطَوة.

٢-. رى ، وةرزم ، زام ، دة ، روم ،  ، رىَ ، رى،  ت:وة َ   

طن ، َران ،  َ وةر:وة رمى ن ، َ َ ن ، ش َن، -٣

  وان ، ذمن .

٤-. َردوو،م ، ؤذامر:   َ  

  =      :  من ، مةروان ، وان.  -٥

  =      زن:زم ط، م ، وةرطَدراو .  -٦

   =       َة ن  : طط دوادان ، طظر ،-٧

  

                                                
   ٨٧،  ،روةى  َل اة ،  ٢٤
   ٨٤،    ن روة  ٢٥
  ٤٠،   ٢٠٠٠،  م أ ا ،ا اذا وام، اة -   ٢٦

     www.saudimediaeducation.org،  ١٥/٧/٢٠١٣روارى   -    
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  رمى  (ار)

 (ار) ىرم  :وةَر م َدة  

 -:(أىار ا) اور ىرط    ةم و ط م ماور زام 

و ن نر اىر وةرط اى طى ر َ مط  َ ر ر ةدا وةرطَ ،

 ،  سر م اىر ا نَ وةم وان م دة و رة  و اىر

  وة مط ََ راى وام د مَ ، َ مت َ ةى د و 

َ  ،وور َ ز ىو و ، ت نمَ   َ او َم  َردة

 رم رة   موةر  ط و َلط َدة  دا٢٧ ،  

  :َ َ٢٨ر رمى ا رةوى م ت 

   ََش َ َ.َ  َر س  د ان م-١

دة َرةن َةك داَرَ وةى دااو مَ وا (َ و مَ) طر روا -٢

  وا ان داوا َ رومدموةى ز ات.

٣-َدة ا  م َ  م نرة َم.َ نَ رَ ،   

٤-  َر  رَ وةَر   ةىَ  َوم َ ش ََر طَ َ

    رةى َ   َةوة

 دووة - :(تار ا) رىزام   

َ ام زامرى  ون ر م طن و ران و  و رة  وَل دةدات

َران و مرو و زارى ،  رة رم داَ  ام زامرَ  زؤر 

 ر رو ودا دمدة ن ورة وةىم  َ  رىدة   د َ

 ، َ وة ىةم٢٩  

   : َ (ار ات) : 

وةك  مومموة درة  رة  ى َ ةدا طم م  درى 

 مط  ن ، ن زام مرم وة  َم َ مرزطر وة وةَوداوى ر

 وارةوةى ؤك ، َةدا َر دةَ مرمم زم دم طَل وةرةدا 

 ، َمَى رى اردن ن م َان َ وة ر   ورةى 

 رط  وة  وة ت ر ى َ دة ى٣٠.  

  

                                                
  : ار نماطر مر ، ول ل / او ر دمرَل و ط  دان زؤر س ان دووَم  َة دةَوو و:–ى -

 ر–رد-مَ نرد -٢٠٠٦  ،١٨٦  
  . ٩٢،    ٢٠٠٩ن ،– د ، اذا واا ا ، دار زان  وا ، ردن  ٢٧
 . ١٢٦،   ٢٠٠٥ن ،–أة ا ،  ا ذا وان ،دار ا ا ، وت  ٢٨
٢٩  ، د ا وةر ن   ، ٩٩   
  ١٠٢ن روة،    ٣٠



  ....ن م م ردماَى ذ
 

  

 ١٥٤                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  : ٣١رمى طط ( ا ات) 

 م َمَان رم ططن و وَوما  روى َةوة   ،  موةرؤك و 

 شرم  موازن ، ط ادمَ وور ،ووى دار َم و رى 

 ر َ روة ، وور ر دة  ىمت وطةَن ر وةرى رَ

  ةم شرم  ور ، َوةر دةم  نام وو دوار رى دة

رم رىةَر  ىؤن و رز وةم َ نوةور رةَ  َدة  

  اوان َ.دة َن َوة:

  ظن

 )  َ ن وظtele)دورةوة و وا(visione   ،  دوورةوة وا،  وا (

 و ى د ََ  وةََ  ةمو ر دةم ردن و وةرطم وة واووى زامر

، ظن  ازَ طم ازةم ةمى وةرى دادةمَ ، ٣٢ؤط و ت 

) دا دةروت م مَ  ةى دةم  ، َوام دةم و وَو   ٢٠دةى (

، س  دةرو م دةر َ  ٣٣ زؤر دةدو َوازى موة 

)   مر دا١٨٣٩ و م   وةمَ َر (  ىمم

ومر   (نوؤ)ردن و  ٣٤م  َدة ور مر اوةور،

   دَ ن مر ىزام و دوا َدا م ى (مد )و دواى ، دةم وةرط

 ١٩٢٦  ودام م ىؤ ان دام ا٣٥د م مَدا وا  ،

  ام ةمورةم١٩٠٢ر   ةمورةمر   روة م ن زام و

  ام١٩٥٤  ر مة وةم ٣٦ر َوةر َلط ن ، اوام

مماوو واز  روى رؤى و َ ةوارى و ن و  وَى  و رى و 

 َن دةدو ن ودةروم م و اط َ  زةط٣٧ر     .  

 وم ىدا نظ ن واَ نماطارى ر مو زام دى وةىر، ادو ر

ازام وةرطة  َ و دةرون ، مَ واى دة  ن ر  ازة 

 َةردةطَ نمم  َوردة ا َ موةر٣٨:  

١-. ط دةم  

٢-. م  وز  

                                                
٣١  ، وا  م ءع ،دار اا   نوا ذان اا ، ا ظ  ٢٠٠٧  ،٢٨٧.  
٣٢    ، لا ، د – ة –ما زوا  دارا ،و -،،٢٠٠٣  ،١٥٨ .  
٣٣ د،  دار ا،وا ا ا ،ش  ، ةا٢٠٠٩ ا ، ردن٢٢، ا . 
٣٤  ،   ادار ا،  ىب م ل اا ،، ا  انن ٢-،ردن٢٠٠٢ا  ،،١١٠  .  
٣٥  ل اوا ا ا ،م ار  ،ا ا  ةا ظوا ١٠٧ا  
  ٢٠٤،    ٢٠٠٨ب ، و ال م ور ، دار ا  واز، ة ،  ٣٦
٣٧  ، زوا  و دار ا دار ا ،ا   ا  ،  ٢٠٠٢   ،٣١ . 
٣٨  ، وقة ، دار ان ،اوا ادا   ،  ١٩٨٧  ،  
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٣-  اوىَر   

  

َ رىَ   

َةر مدى  َرةم  رَون و  ووةرةن و َ و وَو  و 

 ان ذن وَى مَ مةم  ط ةَ،اوةو م ذن و مَ م وةوة

 َ  زَور دةر  وةاوة وةموو ط انَى مَ ىةم  وةوةم

َم ،رة وازةما َوى واز  دةررةى َةر   طوة  َو 

ةى  َوةَ ةر م رَوة  َر  َ طوة َ ذن   ،  َو

 وم ىَ َردا د امرَا طَر ن َردا د امرَا ط َلط  واز م

رى (ور)ى ذمن  ، َن ووى َةر ن   ََوةن زوموة م  ٣٩و اموة 

راَن و َوة َ ةَ ن  َدووة   وازى رَون(ف و رك و 

مون) و ةمى  ررَ و وَوة ، َى ذن و و رووى َ و وروة 

ممرة ى ََ  ش  ووىروور و َةرن دَ و ن كَ ووىَ

،.روةَ ى مَوََذى (ن َ)  ى َ مو  ٤٠طَرامرن دةوة 

 مى داوم طر وةرَ وا رةطز وا  وة مَة ن َsexَوة ووى

 َوموة داَ ووىر ةر واَ ىوو  ذةدام روة َذى دََ

مومَ  مَ و َي   ذة َ و َة و وَ م ورم َ وان 

  . ٤١و ذمن 

َ  م:ةر  

  زوام رووى ََذوة دراوة.٤٢رَو ذن ووة رووى ورى و َ و ورى و -١

٢-  وةدمار  وةوةو ر داَ  وان ذن وَم نَووةى ردمرة دادوو

َدة َ َ  زَورى َود  

َام  واو  وان و ذمن َ دةر ام راوةمن و رةزاى و َون و من -٣

 َ زا ود و   زة ََور ٤٣ .  

  َ ةر ن َرى  َر  رام وةوة:

  و ةم وازامى مَان و ذما . زام و دموةى-١

٢- َ انووةوام ن وان ذمَم مةم  مو ومم مةَ روَ دمرد

.موو م دمررة َ مَ و ر رىط  

                                                
٣٩ و ، ت ام ءا م  وا ر،اا (www.ifor.org/  
 www.saaid.net،٧،ص  -،٢٠٠٥من ا رز،ر  رة    اا،س٤٠
   ،www.alriyadh.com اوم٢٠٠٤‘)د.مرة ا،ار..ا وا،ة اض  ٤١
٤٢
  . ٧من ا رز،ار ا،ص 
٤٣

 ،ا ى ا،را، ٢٠٠٩وما  ،www.alhasahisa.com  
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من ووان رووى دادم دادروةرى و م مَان و دوو رةَام ةمم مَان ذ-٣

  َ٤٤رة ك و مَان مَ ش  ةوة 

  

  وازى مَان رةطزو َر:

 ، دا دوو  انَم وازى  زةطر  ةرداَ ن رَ  ررا

رةطز اوةوة ََ ذ دراوةموة و  ذن دةوة ،طَرام ردا 

 ت و ن َرَ مورة رط  تم ذة رَ  اوة َلط،َرَ َ

  َ كن وةك دةروازة  ةَ نذم  رودَو دمدرا َ  وةر و ذن و َ

وة ذمن طَاماردة  ،ََةوة  س  ل دم  ذن ن وة

دةت  َ و َ دةرَ رةم مَ و ر َ َر َر 

 رةطز  وا و وازََ ذى وََذى و  ، ٤٥م م ذمن و م َوظ 

َرَمن و ما زاوزَى ى موةوةو دةرةوةى دةرووممى  ةمن   وازى وََ و 

زةةطوةو ، ٤٦دوو رن وةوان و ذم انَم مو و ذََ ر ر  زةطر وا

 طَل َوظا دا دةَ و مطَرَ و وةزمن ردارن، َ  رى َ وةوة

ََ وةمَوو ر ىَ ىمةم و و ذن و مَور ر   و َ و

 َ نَ َور وا، او مروة دذََ ووىر و َ شمةم

 ََوةَوازةدووة و درو َ َ ، نذََ رى َرَور 

وت و  َام دةت   َ  ر  مَن ََ دراوة  ر َن رَو َردارن 

  . ٤٧  َو رَومش درواوى َوظ و ط دا مون

َ(ار)  طَرام وَ ى َوى َممَ وة ر  رَ َرى

 ، َدة ردةوا َو   َ امذ َوظ  تةَدة َدة دا اَل  َوذر 

ة َررى دة َر دمووةو  َو َازامى ن و رام ََ روةردة د

 َةدرم اموم   نمرة وَوَل و وةزر ر وةةداةمن و ررةوت و ر

 َو و   َ و ى ىط  و   مَورو ر و ى

و ممى َ ذن َاوة و وَمش  راطممن َ ذن و ون َوة وازة 

َوة  َ َو ورَوة ،  َ َوةى  ََر ررن 

و َدا وام ن و َ ن و داب و   ر رودَوخ ورَوم ر ذن و

..َ و ىاط َ ت و وَ ر٤٨م  

                                                
٤٤  ى ا،را، ،٢٠٠٩اوما  ،www.alhasahisa.com 
  .٢٦،ص٢٠١٢ة ارة ن ،ار ذا ...؟ا واا  اال اء،دار ا،وت، ٤٥
٤٦ ،(وا د اا)را،  .ن،١د،زوا  وق٨٣،ص٢٠٠٩،دار ا.  
٤٧

 www.crdp.org/ar/policyىد.م م،ار،ا اى ث واء،  اون 
٤٨

  www.crdp.org/ar/policyىد.م م،ار،ا اى ث واء،  اون 
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  ت دةوَم مةم  ى زَور ردى ةر وةكَ  :ةرَ  ووىَ

َةمى دذادم رن دذ  ذمن وة رطدن  م ذمن و طن و ان  م

وة وةرطَاوة  genderمن دادةمَ ، َرى َ  َةرى 

 مَ از زم رةا وةرطَاوة    م دةى ا ََ رةم

 ماوةَان و وةرطَط مرم ت ودة  ش دواىاوة دوا رى وةواَوذر مذم

   اوةوَرت وةرط ََ  ةرَ  امَوةرط اوةو دواةَ  رة مذم َ

َوةرط  ََدةردة( َ رىَ) امَوظ زام مارة و ام

ردة،ََطَل  ردموةا م َت ارَةى درا ورما َازى 

 ََردة (رَ)ى  ٤٩ى وومو  َم و دا  امَوةرط كوومرم 

َ ةرَ ىوو ،ذىََ زىةطر،َ َور، َ رىَ  و  ةر

وةرطاوة مى رةطز د ، َرووى مَ و َوة،زامى genusوة ووى 

َ ى  و س  (َ) ذىَََوم ىوة ووَ وم sex ةَ 

وةرطَاوة   رةطز وا رووى ََذووة  مَة ن  َ ووى َةر ذة و 

.َ ةر رة  ٥٠داوم مومى رووى َوة َمَ و  َاوة 

 ) نذم موةو وا وَوذر  نرى ذمزطوةى رو    ىَ وىَ ىو ر

)(Feminism   نذم وذ  وا وةو  دمَى دةرة، دَ دة (

١٨٣٠   و ردةوا وو١٩٢٠وة  وىار مذم    و ط َ  وة

 و و ا را دا و شوةوو  ىرا اممَ  نذم مدةم

   ىووةَ نوةى ذمو  دووة وذ  ، م  وةدم  وَ  ١٩٦٣دةدا 

 مَ  دا ورةم را و و  نوةى ذموو موط  وةَدة وة

   وةوةو امد زراوةو دا  نذم م وة ووردة ووردةومو

   شوام ون واز ممَ وةى َلط نوةى ذموو م دةَ نرط و

.رَ  َ َ  َةر  َ٥١و م َرن دذ  ذمن و  ما 

 اندامَ ة ةىمَ١٩٩٤     ، َ ن َم ز واةطن ر رَ ىم وتدةر

   ةىمَ (ةرَ)وة  ١٩٩٥ارط   ر٥٢ وَو رم و و،

م زَور  ش و اَ  طو  زة ش دةرةََ دةام َو مَدةو

َوظ رى ة َرةراى وةى  و  مش ةمن  دم رودَو ذمن 

َ َر و  وةدن و ذَ مَ  نةم  ن ش و  انَم كو

                                                
٤٩٤٩

ااىا:(را)ل،ا.١،صدى، 

وماwww.scholar.cu.edu.eg/?q=halakamal/publication  
   ،www.alriyadh.com اوم٢٠٠٤‘د.مرة ا،ار..ا وا،ة اض  ٥٠
 . ١٥،ص٢٠٠٧ال ا،اف  ا ا ا،ر ر،دار اار ا،وت، ٥١
٥٢
 ،http//ar-ar.facebook.com/permalink.php?storyن،٢٠١٣طرق دام،ا  ف   ف ار، 
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  م رةَ  دامم   َ ر ىَ  وَر َدة   وودةداتا رما

 م ر دن شوام و ةوروم َ ر نوةامَرةم م و وة

دوو ر انَم ةن رامَم مر و وةىمة زة٥٣ةط .

زةةطان دوو رَم مموةىمةوة  

 َ    َةر      طممدا َى دةَوة:

ورة رَموةى َ ( ةر َوَ  و ر، وا َوى رَن و دو١(

ردةوا دةَ  َةك  و رو ما واز دةَ و وا ر َةى رَوَل و 

 .ََ ى ادم   م  َدة رة نرةةر  

َ ة ر َرةى دةن ، ) َةر   َرة او  ن ٢(

 م و   و ت و  ََ  م م م ةرَ 

  ٥٤ ةطزةمن َمةمَمدى َا .ن ر  اوة طَةى ر

  مةمةةر: رَ  

١- واز ىر ودا ان ذن وَم  ر ومر دا دة  ةرَ

ََذم مَامن  َ  َذن  رَوى م مو ا رَموة ََ َن و  

ام دم ذن و رَو دروةوة  دا وادووة ان ودَدم اَل دوا ز

 َ ةرَ َ اووام ر داوة دمةَرون وزا َور ردةوا َ اَراو 

 م واو دة و وةرطدا امة ز نذم دمرزطر َ َور ودا َلط

دا دةوت دةام َو ر َ رَى ودَى َوة وةش  َاَل وة 

َ انَ  َ وةى َ ٥٥ 

ةم ةمَ ةرن دةامَ روورووى  طَرمرى َوة روةى وةك -٢

  ٥٦ َم   دازراوةمَ دا َ ى دةت

٣-   وةىر تا دةم ان ور انَم ن و َ واو م وازىم ةرَ

َ ىمرو م ووةرو و و َ دوا َ ر نرر  

روةردةدم ران و ن  ةََوة ر وةى ر  ر دةار َو 

 را  ا وك و وة وََة مو َر دة َ َ وةَدا دةَ

 ن م دم م ىا وةك َ   اوامَ م نَر وةى

 ر و ت و وةكدرو وَ ىةم ت و وىَ دةرةوة و َ ت و ر

                                                
٥٣ ا  اةا  ت،مدا ا ،ةا،زوا  دار ا،ما ا،(ا م درا)را واة ا٢٩٤،ص٢٠١١.  
 ٦١، ص٢٠٠٩د.   ، ار اد ا وام، ا او ، دار اوق  واز ،ن ، - ٥٤
٥٥  ا    ،ر  .دا ،ر،دار ااwww.Darussalam.ae 
٥٦
 .٣٥ت ر را و ى  ، ار (مم وت ات وات)،ر ا،ص 
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دة  َ ممَ ةداَ وةىر ت وت ت ور  وةى كت م

  ٥٧ وةك َك درووة

) َ َور /َSocial Role(  

 َور  نمط  دةرووم و زام ََوم و َ امم ن وى زامزور

َ داوة و ن دووة و َى َراوَرو ون َدووة .رةا  رَوَل 

ةوة دار( )  موم ىن زام راوةَ٥٨      

 ََ نوامَ وا وةَردةط َ امم ران وَم ََ   ىو ر ةر

وا ، ر َ زام (طا  )دة َ): َون ر،ذم{ مَطرى  مَاو{وةك 

     ٥٩وا دةورورن وةك مَطر طورة 

وى رؤَل و رؤى  ر َما دةَ وةرطاوة ،  راا  رَو وازة و 

  ىم وو و ةم َم رى وةىر ، َدة َوذامى ر ََوظ  ىَور

 ، وةةوى مَ ىرةوة دام  ،دووة رىى دَ ىرةَدةر  ىمو و ةم ن

  وازى امذ و وا٦٠      

 روة و رَى َوظ  دةَ ََرَدن طَل َ و م دا ، َوةى 

ََ دة او رىد وةاموة ََوظ و م ، َة   َوو ر وة، 

واى دادةم َم  ورو ر  دةوةمن،   ورى و رر َوةروان 

    ٦١او،  َوازى رودَوخ و َن ،َوة   ََوازة 

)  م  ز (ديوا ا ا م) مومم اَ  (  

طم  رؤ  داوة،َةك َ  وا رؤ  ى رة رى 

 َوَلرى رََ ر  وةى رةت،ََةَ  َ امدةوة ود َ

رةر (اك)  زام  رَو س و َدا  رى َا دةت ،و  َرك و 

 َوو ر ىَر ت ى رىةر َ َامش دةَروةك م، ترى دةد م

َ  ى٦٢     

  

  

  

  

                                                
٥٧
  .ر ا ، ر  .دwww.Darussalam.ae 
٥٨  ر اام،  .د،ا،ا ا  ط،١٥١، ص١٩٩٠ا.  
  . ٢٤١،ص١٩٨٢د.  ،م ا ا ا،داراق اة،وت، ٥٩
٦٠ ،را، ا ع ،دار اا  ا ا، ء ا.٨٥،ص١٩٨٨) د .  
٦١  لن ،ا  اد.ا،،زوا وا  ط ،وا ع ،اا  ٣٦،ص١٩٨٣   

٦٢
  دار وا، وا ا، (ةت اا   درا) ا ت اا، ا  ند.ا

  ١٦١- ١٦٠،ص،٢٠٠٥ن،
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 ام م  

ما دةرووة  رَةى م رةطزى مَ    َ٣م رَةى ردوو رةطز  ر -

 َ زدا وةكت مرد مو  ١ َةر  ٣٦َ روَ وةك روة ، ةَو ٥م ة ،  ٨َم

وا وةك و  ٢ز َ١٢  َو مم   َ ش ر ة وةكَ٧م  م   

رووداو وةك َ رةطزى مَ زؤر زة  رةطزى َ و وةك واز دن رةطزى مَ زؤر 

 م ةَر رَ ةروَ و وةك َ زىةطر  ةزدا ، وةك زةطردوو ر انَم  وة

 م ،  َ زىةطك ر م ةوةَزى مةطر  دة ن ر  ر

 ر ة  و وةكز َم زوا و َ زىةطر  ةزؤر ز َزى مطر َ ةش وةكَ

  َ زىةطر  ز مةطردوو ر رَ ةروَ م وةووةى دةر ، م َ

 رى ززام ،  َ زؤر َ زىةطش ر ر ز ووا وَ وةك رموة ط 

  ) دا .    .١ى (

  اطمن )  ةرو ر١ى (                                         

 م  َ رَ ةروَ  زوا  ارى ى 

 % د % د % د % د 

Kurdsa t 
news 

َ ٠ ٢.٧٣ ٢ ١١.٤٢ ٨ ٠.٨١ ١ - 

َ١٨.٤٢ ٧ ٢٠.٥٤ ١٥ ٢٠.٠ ١٤ ٢٩.٥٠ ٣٦ م 

Rudaw َ ٢.٣٦ ١ ١٢.٣٢ ٩ ١٤.٢٨ ١٠ ٤.٠٩ ٥ 

َ٣٩.٤٧ ١٥ ٥٤.٧٩ ٤٠ ١٨.٥٧ ١٣ ٤٠.٩٨ ٥٠ م 

Speda َ ٠ ١.٣٦ ١ ١٤.٢٨ ١٠ ١.٦٣ ٢ - 

َ٣٩.٤٧ ١٥ ٨.٢١ ٦ ٢١.٤٢ ١٥ ٢٢.٩٥ ٢٨ م 

   ٠.١٠٠ ٣٨ ٠.١٠٠ ٧٣ ٠.١٠٠ ٧٠ ٠.١٠٠ ١٢٢ 

  

  َدموةى رمم م روداوو دةردةو َ رَة زؤرى رمن -.   

  نرةدة) ى  ، ةَزى مةط١٥ر) رم (١١ ) رة ودة َى ٧) م ن َ رم (

) رمَ رةى ١٢) رم (١٥دةرة ن ارة  دةرى رمدا ،روة  ى (

م طط م( رمَ رةى  َوةى  َر ز ر٥مَة و ( 

 ظ ىرم شم ةَى مرةَ١٩٢   و ١٨٣َر  ٨م دوة ومَ  َ

 َ ام  ش رَة زؤر   ٩م َامو  ١٨٣  ١٩٢م َو رمدا  ى 

 َ زىةطر  ل دراوة  تدة َ َ زىةطر  رم نى طرم ،

) ٢٣) ان رةطزى  ، َرمى  ر  ى (١) ام رةطزى مَة رار (١٥) (١٦ى (

 . ى () دا  رى زة زامَزى مةطن رر   
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )١٦١                                                           )٢٠١٦ 

  ) رمم م روداوو٢ى (                                      

دةر َ  َر َ  رةةطز موةرؤك رمن

 رةطز 

َل رةمط ط  ١ َم َم 

 مَ مَ ١ طط ر روداوى ؤ

 َ َ   ١ طط  طن

  

 ردن

  مَ  ١ ام رى

 مَ مَ ١ ام   ث رى 

رم روم ١ َم  + َم 

وةرز ١ وةرزَم + َم 

 مَ مَ  ١   َو طط ر

  مَو َ ٢ ممرؤذامي  مرؤذ

  َ ١ رار ر وى روداوو

 مَ م١َ  طط واموة 

 مَ مَ ١ مرى ز وازى ن

 م١َ  مرى دةم ر

دوو طط  ١َم َم 

 ظ  ط طط

ررةى ر 

 ماوى 

  و ى  

١٩٢    و  ١٨٣َ٨م   َ َ + َم 

رم  ٤رم    َ١١م رَةى ردوو رةطز مَو َ وةك دةرى رم  ى -

رةطزى  َارة ، وَرو دةر و رَةى مَدم امن  ردوو رةطز 

) ١) رم  م ( ١١ار رةطزى م،َى ( دةرووة   رَةى م دةرى َ زؤر  ر

) َ رىدة  رمى ١٠رم م  مام دمَم د وة ، ةَزى مةطر )

  نرة٧٣  وة  ٦٤و  ٩مى ذموم ر رم  و  ان ذم

  و ى رؤذىرم ، ةرةَ ١١  و  ٩ى  ٢م    ىرم ، َ١٣  

ذن  ذن  س ذن ام، رمى مراش  رم طط  ٤ام وو  ٢٢

ذن ا ام   رَّة زؤر  ل دراوة  ذمن ار   ١١وو ٢٠٣ ٧٢ط  ى 

ا و م  دؤ رؤذممن دة َرن وة ، ن  رؤ رومان 

  ) دا .٣دة  َامما رن وة ، زامرى ز  ى (

  



  ....ن م م ردماَى ذ
 

  

 ١٦٢                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  )رمم م ردت  مز٣ى (                                       

 دةر  َر َر َ رةطز موةرؤك رمن

 دة

ارة 

ط  َ ١    َم َم 

رام  ط١ ط َ ١    َ َ 

رى 

 

 طط  

رؤذممس و مرو 

ى زام ورؤ 

١ َ١ م    َم َم 

  ط ط١ ط َ ١ َ َو م  َ 

 مَ  مَ    ١ طط  رى وت

َارةى 

  ردت

  يطط

ط 

 َ و مَ  َ ٢مَو  ٢     ٤

طط   من

ط 

٣      َ وَم  َو م َ 

 و رؤذى   رم

 طط 

 ١١  و  ٩٢م  َ  َم 

ر ط ط١٣ ط  و ١٩َ٤م ام َ

ذم  َ٣ر ذم و 

 ى ماوة

١٠  َ١ 

َم 

َم 

 طط  ٧٠  و    ٧ َ١١٧  َم  َم 

ذن ام  ٢و١٧ت  ١٣ طط  دارى ت

ى  ر ذن ك 

ممرةظ  

 ٤ذن و ٩

 و 

َم 

  

 دموةى رَةى م ردوو رةطز  رمم مَ ة  دةرووة زؤرى 

) رم دةرى رةطزى  َارة  دةدما ، ٤) رم م (٢٧دةرةن مَن ، ى (

  َلى رؤرم مرم٨٢  ا ٨٠ و ٦م  ، ذم ام١١ رى وَ٧١   ، ةر

 ت ارىى درم١٩  و ٢٢٢م  ض ر ك ةم ذم  ن ام َ

   نل زامط ىرم ، وةَطم َ زىةطض ر َ ن وةَن  مام ر 

 رن ي  و َ دةت   َ٤٠ان دةت   ا  ى 

 ٦دةام َ مو  دا دةَ َك م َ    َت . رمى وةرة 

 د و  و و رؤ ةم  ى  اوةط  ، اوةم و ى 

  طى طرم، اوةم و س٣٧  ٥٢   و ىرم روة م ان ذم وى٣ 



 رزم  ى.      ر أ  ى.   
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )١٦٣                                                           )٢٠١٦ 

وو   ٥وة ١ ىام ردوو تض دة  ام َ  ىرم، وةَطم َ ض 

وى  ٢٠   َ١٦ش رَة زؤر  ورمى ار  ١ان وةو  ٤٦   ٣٧وةرة 

  شطى درم ، ان و ذن م٥٣ و ٥٠ َم امس ٣  نوذ  رورو وَ   َ

 ، اونم ا  ذن  وة  دى  دوو ذن  ازانم ١٧  ام ةَى م 

  ) دا .  ٤رم ، زامرى ز  ى ( 

  ) رمم مَل َة ٤ى (                                      

 دةر رةطز َر موةرؤك رمن

م  + َر ٧٠وَرى و ١١  ط  روَل

َ 

 مَ مَ طط   ار 

 مَ مَ = دارى ت

  طط  ط  ط١ ط  َم َم 

رم طط     وةر

م  

 َ  َ  ٧وو  ٣٠ 

م  ازىَ َم َم 

ام م موم  طرن

 ردن 

َم َم 

 َ مَ وةرز  رؤ وةرزش

م١  + َن ٣ رى رؤذام ؤى ة

َ 

 مَ م  َض ى

و وةى  َم َم 

 مَ مَ وةرز  ٩٠طى 

 مَ م َرة دار 

 مر ردو

 

 َم َم 

    َ َوا

 مَ م  َى ن ى ن

 َرةو روةردة  َم َم 

=  دى وةى ذم  اان

 م  رةن 

َم َم 

    طد    ى طط= َم َم 



  ....ن م م ردماَى ذ
 

  

 ١٦٤                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

 طط    طل زامن

 ان دةت  ى ا

٤٠  ٤٠ام َم َم 

 َ  –   

 راورة 

٢٨ َى م  َم 

ررو  -ىةم وةرط َم َم 

 و  -مط طط َم َم 

 مَ م  َراورى    -مازان

 مَ م-  َ  رول

َرى د رو رؤذمظط  روى َم َم 

د را  نروةردةي ط َم َم 

  -   ةَر زور  وةودا دةرمرم َ ر  زةطردوو ر ت و رى  َ

 زور ةمل رط ىرم   ، ار ى دةرم  ر  و و دواى 

  ت ار زور ىرم  ، ر ت شَ زىةطر م روة ،  

  ) دا .  ٥ردوو رمى دة ارو طل رةم وة ك م  ، زامرى ز  ى ( 

  )  َن و رَةى  ردوو رةطز ٥ى (                                 

 وةرؤم

رم 

 ٤دة  ل رةمط ار 

َ َم  م  م 

 % د % د % د % د % د % د

  ٠.١٠٠ ١٤ ٠.١٠٠ ١ ٢٢.٨٠ ١٣ ٢٥ ١ ٥٣.٣٣ ٨  ٠.١٠٠ ٤ 

     ٦٤.٩١ ٣٧ ٢٥ ١ ٤٥.٦٦ ٧   رى 

روم     ٧.٠١٧ ٤ ٢٥ ١     

دةرومى

 

    ٥.٢٦ ٣ ٢٥  ١     

 ٠.١٠٠ ١٤ ٠.١٠٠ ١ ٠.١٠٠ ٥٧ ٠.١٠٠ ٤ ٠.١٠٠ ١٥ ٠.١٠٠ ٤ 

  

  َر  َرمى دة اروطَل رةم و ار ، دةروت زور رَةى رةطزى -

 رى ززام ، َزى مةطر  دراوة مط زور  توة دةدة ش ، دارم َ ر  َم

  ) دا .    ٦ى (
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )١٦٥                                                           )٢٠١٦ 

  ) َ رةطز٦ى (                                      

 ار طل رةم ٤دة  رةطز

 % د % د % د

 َ٩٣.٣٣ ١٤ ٩٢.٨٥  ٥٢ ٨٨.٣٧ ٣٨ م 

َ ٦.٦٦ ١ ٧.١٤   ٤ ١١.٦٢ ٥ 

 ٠.١٠٠ ١٥ ٠.١٠٠ ٥٦ ٠.١٠٠ ٤٣ 

  

-  وتار دةرو ةمَل رط ارو ى دةرم َ ر َم مام رى  َ

رمى دة ار زؤر رى ر دا و دةزطم ام رمن رن مَة دواى 

ى   َام رمن رمرن ،  و م  رن مَة ،  زور رَة

 رمى طل رةم ن َة زور رَة ر دا و دةزطم رن  رةطزى 

مَة ،دواى و ى زام د  َك رةطزى  َرن رةطزى مَن،  رمى 

م ار   رى زة ، زامَزى مةطر  وام ك ذن و م رةمر ةَر ة زورَ

  ) دا .  ٧ى (

  )  َرى ان ٧ى (                                       

   ار   طل رةم ٤دة ٤ رى

َ َم 

 ى

 م  

 ى

م 

 

 

 % د % د % د % د % د % د

      ٧.١٧  ٤ ٢٥%٠ ١     

دةمىى

   ف

  ١٤.٢٨ ٢   ٣.٥٠ ٢   ١٣.١٥٧        ٥ 

             رَةر

ى زام   ١٤.٢٨ ٢   ٢٦.٣١ ١٥ ٢٥%٠ ١ ٢.٦٣ ١ 

 ٣٥.٧١ ٥ ٠.١٠٠ ١ ٥.٢٦ ٣   ٢١.٠٥        ٨  ٠.١٠٠ ٥ رمر

   ٢١.٤٢ ٣       ٢٨.٩٤ ١١ 

دةزط اىر   ١٤.٢٨ ٢   ٤٠.٣٥ ٢٣ ٥٠%٠ ٢ ٣١.٥٧       ١٢ 

             رؤذممس

     ١٢.٢٨ ٧       ر ت

      ١.٧٥ ١    ٢.٦٣ ١   رؤومر

     ٣.٥٠ ٢       رةزا

 ٠.١٠٠ ١٤ ٠.١٠٠ ١ ٠.١٠٠ ٥٧ ٠.١٠٠ ٤ ٠.١٠٠ ٣٨ ٠.١٠٠ ٥ 



  ....ن م م ردماَى ذ
 

  

 ١٦٦                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  

: دةر  

 مدةر  ط وةَ   

و م رةداوو   ٠.٨١م رَةى َ زؤر  وةك   َر  َم ردت  رَةى  -  

، روة مَ  وةك  واز زؤر   ر  َمَل  ردت  ١.٦٣و مَ ة   ٤.٠٩رَةى  

.روة م ر ش  ر  َمَل زؤر  د   ١٢.٣٢و روداوو   رَةى   ٢.٧٣ رَةى  

ر َ ك م وداوور م  و ر م  ةَ ت  ورد  ر م  س  

م رَةى ن و ارى رةطزى  َا   ر  َرمى  دة ارة و  -  

  ط رةم و ار 

م رَة زؤر   رةطزى َ وةك رى راوورد  رىزى م َت مَدمن -  

َ ش و ر زؤر وةك َ  ارة ى دةرم  ت امدةزطدا  َاو

   دراوة ذمن .

ط مَدم رةطزى مَ زؤر مَاوة راورد  رةطزى   َر َرمدا -٤

 ارة ى دةرم ت  

دوو رةطز  رمم مَ ة  دةرووة زؤرى دةرةن مَن ، ى رَةى م ر -  

)٢٧) م رم (ا ٤دمدة  ارة َ زىةطرى ردة رم (  

) م َدةرة و ( ١١) رم (١٥رَة زؤرى رمن دةرةن  رةطزى مَة ،  ى ( -  

) ١٢) رم (١٥) رم َ ن ى دةرة ن ارة  دةرى رمدا ،روة  ى (٧

  )رمَ رةى َ ٥رمَ رةى مَة و ( 
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )١٦٧                                                           )٢٠١٦ 

  

  َر:

١-دة  َ زىةطر  ل امَ. ندمَ ن ورم دم  

  ممم رمن َ م من َ ةران دى َةرن .-٢

  َام ل  رةطزى َ وةك ام رمن  .-٣

٤-. َ زىةطر  امو دةزطم  ش َرر امَ  

  

  

  راردة :

  امَ وةى د ر موةرؤك و م راطمن  رووى َةروة .-١

٢-. وةَ  دةر ىد مم ر وةَ ام  

  امَ وة ر َِم ردة راطممرام ذن .-٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ....ن م م ردماَى ذ
 

  

 ١٦٨                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

   روة:

  رمن  :

  ٢٠٠٦-ردن َم-رد–ر- ى–ل ول، رم راطمن 

  ،اة، ٢٠٠٦،   ٣  ، أت اث ا وا ، دار ا  واز ، اب ، 

   ٢٠٠٤ر ا  واز ، ة ، =       =           ا ا ، دا 

 ،مَ نث وا ىردى،دةزط ى زادى مر، ، ر ، ردا٢٠٠٦ا   

   ١٩٧٩ ا ا ،ا ا ،  ا ، وت ،

    –امى –اار ا ام ، س ارد ا ،امى 

 َ:  

 ، ة ، اا، ا  ا  ، اةع اا  ، ا ١٩٩٨   

 ااردواة )- مد  واون،ذا اج ان اف  ار/اع ا؟،اد 

،٢٠١٢ا 

و ا ذاا ا ، ، ةا ، وتا، ا ن ،دار ا-، ن٢٠٠٥  

ا ، ان ، ،ات ا ا (درا   ات اة) ،ا او ،دار 

  ،٢٠٠٥وا، ن،

 ، دار ا، وا را ما ل ، ا ، ةانا -،ردن٢٠٠٤ا  

ا ، ا  ،   ار واا  ات ام واات اذا،دار ا، وت 

٢٠١   

،را، ا ع ،دار اا  ا ء ،ا  ١٩٨٨ا  

  ، اردن  ٢٠٠٩ وا،دار ا  ،ااة ، د  ، ش، ا ا

    ، لا ،  ، ا– ة –ما زوا  دارا ،و-،،٢٠٠٣ 

  ، وا  م ءع ،دار اا   نوا ذان اا ، ظ   ، ٢٠٠٧ا 

  ٢٠١٠ا ، ر أ ،  اار ا م ر  را ، دار اة  واز ، ا

 

، ردة  ث و ىاةزطم  دنر    ، ى ، و ط ،  م٢٠١٠ا   

 ، ت اراا  ا ا،  ، اة ا، ٢٠٠٠  

   ٢٠٠٦-ردن َم-رد–ر- ى–/اول ، ل  ، رم راطمن 

 ، زوا  ةدار ا را  ر م ار اا،  ا ر  ا٢٠١٠ا   

 ا  ةا ظوا ا ل اوا ا ا ،  ار ، ما

 ،ا  

ا  ، ار اد ا وام، ا او ، دار اوق  واز ،ن 

،٢٠٠٩  
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )١٦٩                                                           )٢٠١٦ 

  لا،  ، ان، اا وا  ط ،وا ع ،اا 

،،ز١٩٨٣وا  

    =        = ،(وا د اا)را،ن،١،زوا  وق٢٠٠٩،دار ا  

،ا،ا ا  ط،ا ر اام،   ، ١٩٩٠ا  

  ١٩٨٢م ا ا ا،داراق اة،وت،        -       =   

   ٢٠٠٩ن ،–  ، اذا واا ا ، دار زان  وا ، ردن اد ، 

 ،   ادار ا،  ىب م ل اا  ،  ان ،، ن ٢ا-ردن٢٠٠٢،ا  

   ٢٠٠٨اب ،   ، و ال م ور ، دار ا  واز، ة ، 

  ، زوا  و دار ا دار ا ،ا   ا  ،  ، ٢٠٠٢ا  

  ١٩٨٧ا   ،  ،  ااد وان ،اة ، دار اوق ،   

  ٢٠١٢ن ،  ة ارة ،ار ذا ...؟ا واا  اال اء،دار ا،وت،
١ ا،(ا م درا)را واة اا  اةا  ت،مدا ا  دار،ما 

  ٢٠١١ا  واز،اة،

ت ر را و ى  ، ار (مم وت ات وات)،ر 

ا 

  رو درا
١ ا ا   ودور ردت اا  ا اا،  َ راىى دَ، ر 

  ىاطمن -، زامى َم٢٠١١وماوة،
ت ،  اار   ط ردن ( ردن)ا و ا ،  راطمن  ١

 ٢٠١٠زامى َم ، رمى و ماوة ، 

  

   َؤمن

مم.دوما  ،ءث وا ىا ر،اا،www.crdp.org/ar/policy  
ادج اع ا  ت وام ات  ا،(اد ارد)، ت  ١

  . www.ngoconnect.net اوم٢ات  ا،ص
،  ١د. ل،اع ا(ار):اع ا وا ا،ص ١١

وماwww.scholar.cu.edu.eg/?q=halakamal/publication  
   ،www.alriyadh.com اوم٢٠٠٤‘د.مرة ا،ار..ا وا،ة اض  ١
 . ١٥،ص٢٠٠٧ال ا،اف  ا ا ا،ر ر،دار اار ا،وت، ١
-،http//arن،٢٠١٣طرق دام،ا  ف   ف ار، ١

ar.facebook.com/permalink.php?story 
  www.Darussalam.aeار ا، اد.  ر   ، ا ار،د ١

 و ، ت ام ءا م  وا ر،اا www.ifor.org/  
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 ١٧٠                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

- من ا رز،ر  رة    اا،س١

،٧،ص٢٠٠٥،www.saaid.net 
   ،www.alriyadh.com اوم٢٠٠٤‘ا،ة اض )د.مرة ا،ار..ا و ١
 . ٧من ا رز،ار ا،ص ١

،ى،را،ى٢٠٠٩وما ى،www.alhasahisa.com  
١ ،ا ى ا،را، ٢٠٠٩وما  ،www.alhasahisa.com 

  ٤٠،   ٢٠٠٠م أ ا ،ا اذا وام، اة ،  

  www.saudimediaeducation.org،  ١٥/٧/٢٠١٣روارى   -   
١ ت ا ، ا ا ، ا ا    ،٣  ا   ،  ،٢٠٠٠   
      www.saudimediaeducation.org  ١٠/٧/٢٠١٣روارى    ١
١ ،ع اا  ر٢٠١٥).(ا،www.ar-ar.facebook.com /sociologie Gende 
١  ،ور ط،و   ،ا ا  ،رواة ا٢٠١٤ا ،

www.Jilrc.com  
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )١٧١                                                           )٢٠١٦ 

  

                             ردا ات اا  اةا م  

                                            درا  

 ا  وى:           ةا ا واةه ا  و،ا  اةا مو ا م

(ا وا وادات واا)دا اة و اطر ات ا اى    

       اةوا ا   ادوار    ،و ا و و ر  ه ان

      ر ك ادوار ار، اة ا   ج ام  دوارا

  اة( اء و ت اة)ن ا ا  ا  ااة.

وات  ف ا ا ا  م امث  ال ا ات وت        

     ا ف ا  ردا مات اا    دارا ت وارواا

        و ما اا  د  اته ا  ا  ث امد ا 

)، ار ة َة  مز،و رم ة روداو،و  )م ا اا ة ردت    

. اه ا م  ا 

      و ،(ةَ،ز،رووداوت مرد) ا مات اا  ا  ن

         (ار مو،رم  مو،اا ا م   ا  نا

  ا ا و ا       ا ارا ا(نا ) با  دا ة،وا

       ) اءا ا  اى  ()ةو ا ١/١/٢٠١٦ا) ٣/٣/٢٠١٦) ا  اا و،(

    اى ا  ة ان م ا ل م  ت ،وما (رة اا)

   )ا اا  د  ،را  ٥ ) ثما (ى   ٨ د ر،وانا (

 ) ر٢ا) ثما (١٢ ) ك ار وا (دارى ٧ول اا   را (

.ا ا  ثم د() 

    ا ى ان ا ا      ل انا   را   (روداو) ة

 ) ا   ا اا   ا(نط)مل(١٥  (ا ١٦مو (

) امث وم ا  ٢)ذا  (٢٢) امث،   ا ( ١ ار  د ( 

   ا     مه      ا  را د ا ة وره  ااة و

ات ا و د امث    ود  رى رس  اء  ه            

.ردا مات اا  

   

  

  

  

  

  



  ....ن م م ردماَى ذ
 

  

 ١٧٢                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

The status of women in the Kurdish satellite channel 
 An analytical study 

Woman social status is a part of man social status in society but culture, believe and 
traditional have affected it, that’s why job division between man and woman base on culture, 
believes and values for each man and woman, this is made by the process of socialization in 
family and other institutions such as ( school, Media …) job division have been used by 
human societies as way to organize society with regard to man and woman social role, which 
is made by social life, not by biological difference. For example, child education and 
housework base on women; this is not related to biological structure as women, since men 
can take those roles in society. 
The research aim is to know the rate of reporter, presenter, news editor and director who are 
working on Kurdish channels, to know the rate girl professional visitors who visit media 
programs such as Fourth estate program in Kurdsat news Tv, With Ranj in Rudaw channel 
and Mzhar program in Speda channel and to know the type of Fourth estate programs in 
Kurdsat news, with Ranj in Rudaw channel and Mzhar program  in Speda channel with 
regard to repeat. The research community includes Kurdat news, Speda, Rudaw channels. In 
addition, Descriptive analysis has been used to Fourth estate, with Ranj, Mzhar programs 
which are research sample. Descriptive analysis is a method research to receive research 
aims. Moreover, Content analysis has been used to analysis channels with having questioner 
analysis. Research time is, from 1/1/2016 to 31/3/2016. 
It has been found that the high rate of news producer is man, presenters 5 women and 7 men, 
2 women and 12 news editors, and there is no any woman director but there are 7 man 
director in Kurdsat news Tv. In addition,  it has been found that there are many man 
presenters and news editors in Rudaw channel. For example, Gulstan program which is social 
program, 15 episodes to man out 16 episodes, which includes 20 men visitor and 2 women 
visitor only. This shows gender discriminations between man and woman in Kurdish channel. 

  


