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 مبشروع قناة السويس اجلديدة  الوعي  ومستوى 

 ()ابتسام محمود محمد عليد. 

 مقدمة:

تزايد دورها في  اتووعةيب لاتاييايا اتروه ييب في   ةيا   وسائل اإلعالمتطور  مع

اتنيوع  ااةيب اتمي     اتكمي  واتكةيا  اترماهة  لما ف  ذتي  اتئاياا اترماهة ييب ذاا 

 وقييد دعييل ات رنييب اتدوتةييب تدراسييب ملييكالا امتكيياي (ترنييب ماة  ايييد   تيي   يي ور 

 ةيب ت مي     و   توياه تايا اتئ ةيب تال وئيا   اإلعالم امهوميام  تي  ام وةاجياا توجةه

. هياا اتووجيه اتيان ا ولي  في  اتوياتت وت نويه اتمننمياا اتنليائةب واتي ا  وسائل اإلعالم

أ في    ما هو ا وكاس تيددرا  اتويام مهمةيب دور اتمي     ،اتوام لاعو ارهيا فياعالأ  ساسيةا

أ    يكييو  و يع اتمي      يد اتمويياية  امساسيةب  مي  موياية  تاييدم اتونمةيب  وتيةغ ي ي يا

    را ه ف  تحاةق امهداف اإل مائةب تألتئةب اتثاتثب. اتمرومع وتوقواا

أ اتوا ةدييب و وسائل اإلعالم و ذا ةا ل  أ ت مي     في   واتحديثيب تيوت   هوماميا ا يحا

ااةييب اتانييواا اتئيييائةب تمثييل مكييدراأ توومييد ع ةييه اترميياهة  ت حكييوي واتو ةئزيييو  

اي   ت مو ومياا مثيل لاتوئاعل مع اتمكادر ام ،ع   اتمو وماا ع  اتايايا اتمخو ئب

ميي   كنييهوسييائا اإل و  ييل  وهيياص اتئ ةييب  تا ييل ت لييوئ اتمكيي ن لييدائل ت مو فييب تم

اس   و يي  ه ويوجه فامه تكاتح قو  موةنب او اتننام اتلة اإلعالم ذا ةا مو فب ما  

ويرمواييت ع يي  اتايييايا اتميي ا   ذاا اموتويييب  ،ساسييةب   و اماإلعييالم ة  ع يي اتماةمنيي

 يو ةو. 30اور   وكماي عم ةب اإلةاله اتو  لد تاامس

                                        
)  .مدرس لالت اإلذاعب واتو ةئزيو  لمواد اترزي   اتوات  تدعالم وع وم امتكاي 
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د مي  ات ي اما اتوي  تايدماا وقد ا ول مل و  قنا  اتلويغ مكا ب ماميب في  اتوديي

ف  اتمرومواا اتحديثب  دا   ساسيةب م يمكي   اإلعالم اتانواا اتئيائةب اتمك يب، ويود

أ  وسييائل اإلعييالم امسييواناع عناييا فيي  اتمرومويياا، قومييع اتواييدم اتاائييل ي أ وةةئةييا ةمةييا

سائ ه ومخ جاته مي  ق يل امجايز  وو اإلعالم زادا وتياعئل اتوظائف اتم تا ب م 

تو  ةيب  وسيائل اإلعيالم اتحاةمب وةافب م سلاا اتمرومع، ةما زاد اعومياد اتمي    ع ي  

وتييياعف اتوقييل   ،ا وةاجاتاييا و  ايي ا  مو فواييا  ييوي مليي و  قنييا  اتلييويغ اترديييد

 و  ةارا ف  عك  ا اتحيات  جيزع مي   وسائل اإلعالم اتان تخككه ت ووامل مع 

  ةا  اتم    اتمك يب.

ةممي  مال ي ، مي   اتليويغقنيا   اتردييد  يخيوب لوطيوي  فملي و   ئي  اتانيا 

ةت وتومةق وتوسةع اتمر ن  34يب ت انا  اتحاتةب لطوي ااالي   لاع تئ يوب جديد  موز

ئويي   ةييت، واتئائييد  امةيي ةب ميي  هيياص اتانييا  هيي  تا ييةب ات72اتمال يي  اتحييات  لطييوي 

اتليويغ فةوني  لوطيوي  اتمنطايب ر قنيا  ملي و  تنمةيب محيو“ ما .اتزمنةب تو ور اتلئ 

يوومد ع   ة اا تنمةب اام ب، وتحويل اتمم  اتمال    ت  م ةز  عماي عاتم  موكامل 

 ةياله سيئ ، وتميوي  لياتوقود، وايدماا اتاطي  واإل اياذ،  ادماا اتنايل ات حي ن مي 

اييح  وتئ يييا، لاإل ييافب  تيي   مرمويياا ةييناعةب  ودهييا ، و نافييب اتلييئ ، واييدماا

محورييب ع ي  ميدا    واتوا ةف، وم اةز توجلوةب، وموا ئجديد ، ومرمواا ت وو اب 

اتانيا ، لميا يليياهت في  و ييع مكي  ع يي  ا يطيب سالسييل اإلميداد اتواتمةييب وجيزع ميي  

ئل هاص امفكار وية هيا ةا يل محيل اهوميام  مكثيف مي  وسيا .مننومب اتورار  اتواتمةب

اإلعييالم ااةييب اتانييواا اتو ةئزيو ةييب اتئيييائةب اتمكيي يب واتو لةييب، ملييوادفب اتويي ويا 

 تمل و  قنا  اتلويغ اترديد  وةلئ تأيةد ات  ن اتوام لما ف  ذت  قطا  اتم    .

 

 مشكلة الدراسة:

http://vb.elmstba.com/t352451.html


 العالقة بين تعرض المرأة المصرية للقنوات الفضائية ومستوى الوعي بمشروع قناة السويس الجديدة
 

 279                              الثامنالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

 رازاأ لارزاأ ت مروميع واتدوتيب في  مكي  وو   مل و  قنا  اتلويغ اترديد   ي  

أ مي   ةيي  ي 30لويد ايور   أ و وعةيا و ةيو، وتميا ةا ييل اتمي    اتمكي يب تليكل ااييالأ ةمةيا

تأاة ص ف  موةار هاا اتملي و ، في   مليك ب اتدراسيب اتحاتةيب تومثيل في  رةيد وتح ةيل 

مييد  اعوميياد اتميي    اتمكيي يب ع يي  اتانييواا اتئيييائةب وملييوو  وعةاييا لمليي و  قنييا  

تومثيل و ،. ف  هاا اإلطيارا اتوسةطباتمواة ا امعو ار مع اماا ف   اتلويغ اترديد ،

 اييياميييد   اهومام وتاةيييةت  مويييدي اتووييي ا ت ئييييائةااعناةييي  اتمليييك ب ات حثةيييب فييي  

اتمي    اتمكي يب ، وييدال في  عيداد ذتي  ميد  اعومياد لمل و  قنا  اتليويغ اتردييد  

ودور هاص اتانواا  ف   هاا اتمل و ، ع   اتانواا اتئيائةب ةمكادر ت مو وماا ع 

تيييد  اتمييي    اتمكييي يب لليييأ  ملييي و   قنيييا  اتليييويغ  Orientationاتووجيييه تحدييييد 

لاياا  اتيوع  اتمو في  واتلي وة   تيد  اتمي    اتمكي يبوميا يي ت ا ليات  مي   اترديد 

  اتمل و . 

 أهمية الدراسة:

عي  هياا  ةيب اإلعالم اتدراساا  ن اأ تحدااب مل و  قنا  اتلويغ اترديد  ، ف    

ل اتكمي  واتنيوع  ت مي    اي   تت تك  ية  موجود ، ةميا    اتث اتمو و   توو    ادر 

 اسيمب في  تموييل اتمك يب يرول موقئاا م  ا اع امسات ف  هياا اتمو يو  مليأتب 

ااةييب اتانيييواا  وسييائل اإلعيييالماتمليي و ، هيياص اتمليييأتب اتويي  ةا ييل محيييل اهومييام 

 25أ يدا  ايور  مي  جايب  اي  ، ف  يه رييت اهوميام اتدراسياا اإلعالمةيب ل اتئيائةب.

عوماد اتم    اتمك يب  م    هنا   در  ف  اتدراساا اتمونةب لمد  ا يناي  وتداعةاتاا،

لميا فيي  ذتيي   اتاامييب اتلةاسيةب وامقوكيياديباتمو ييوعاا  ع ي  اتانييواا اتئييائةب فيي  

 وسائل اإلعالم مل و  قنا  اتلويغ، وما ته م   همةب قومةب تكدرا قائمب  وتوياا 

ذتييي  مييي  اترا يييئ امقوكيييادن  اتمكييي ية وقائميييب  وتويييياا اترمايييور لوجيييه عيييام، 

 وامجوماع .
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 أهداف الدراسة:

اتوويي ف ع يي  موييدي تويي ا ت ميي    اتمكيي يب  ت ئيييائةاا،  ور يواييا  تمييد    -

 اهومام  ت   اتانواا لمل و  قنا  اتلويغ اترديد  

مكيادر اتوو ف ع   ميد   اعومياد  اتمي    اتمكي يب ع ي  اتانيواا اتئييائةب ة -

ت مو وماا ع  مل و  قنيا  اتليويغ اتردييد  لميا في  ذتي  تحدييد  هياص اتانيواا 

 واتمواد وات  اما واتمواد اتو  يوومد ع ةاا اتم حوااا ت مو فب  لااا  اتمل و  

تحديد اتووجيه تيد  اتمي    اتمكي يب لليأ  واتوو ف ع   دور اتانواا اتئيائةب  -

 مل و   قنا  اتلويغ اترديد 

ع ييي   مليييوو  اتيييوع  اتمو فييي  واتلييي وة   تيييد  اتمييي    اتمكييي يب اتووييي ف   -

لمل و  قنا  اتليويغ اتردييد  وعالقيب هياا  اتيوع  لامعومياد ع ي  اتئييائةاا 

 ةمكادر ت مو وماا ع  هاا اتمل و 

وةيييل مييي   ت مييي    اتمكييي يب  اتوالقيييب لييية  اتخكيييائب اتديموج افةيييبتح ةيييل    -

 قنا  اتلويغ اترديد امعوماد ع   اتئيائةاا ووعةا  لمل و  

 :اإلطار النظري للدراسة

 Dependency وسيائل اإلعيالم ع ي   امعومادتوومد هاص اتدراسب ع    موذج 

Model of Mass Communication ةيل  1967عيام  في قدم هياا اتنميوذج  ، وقد

واتننيييام  وسيييائل اإلعييالم ميي  مة ئيية  ديئ ةييي  ولييوي روةةييوا  ويونييياوي اتوالقييب ليية 

درجييب  وسييائل اإلعييالمع يي   امعومييادوياكييد ل ،وسييائل اإلعييالموجماييور  اإلجوميياع 

 همةب وسة ب موةنيب تألفي اد ةمكيدر ت مو ومياا عي  ام يدا  واتاييايا اتمثيار  ع ي  

 في اا، فاد ياي  اتئي د فوي   طوي يب اسوخدامع   وسة ب ل امعوماداتلا ب، وم ي ت ا 

 سيوخدام اي   ةمكيدر تمو وماتيه، فاموسة ب موةنب لةنميا يووميد ع ي  وسية ب  اسوخدام
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فةونيي  درجييب  همةييب هيياص اتوسيية ب ت ئيي د ةمكييدر  امعوميياديونيي  موييدي اتموالوييب،  مييا 

 . 1(تمو وماته وااوةارص وتئية ه

اترمايور يووميدو  مي  اتمرومع اتحدي   عياع  ف وياوم هاا اتنموذج ع     ه 

 مروموياتات، في و ميا يحيد  تراهياتات  حيواتكيوي  مويارفات  في  وسائل اإلعالم ع   

ع ي  عيدد مي  اتوواميل،  همايا  وسيائل اإلعيالمع ي   امعومياد وعةب ودرجيب  وتووقف

 اتمرومييع، فيي  اإلعييالم تريياص اتمرومييع  تيي  اتواةةيي ، ودرجييب عمييل وةئيياع   نييامدرجييب ا

 جوماعةييب اتمحةطييب لاتوييأاة هومامييه  تيي  اتنيي وف اتواريخةييب وامويوجييه هيياا اتنمييوذج ا

ت ةيز ع ي  اتويأاة اا  لأةث  مما تومل اتنمياذج اماي   اتوي  سائل اإلعالمواتمو ف  ت

  . 2(وسائل اإلعالمجوماعةب تاتئ ديب وام

مرموعيييب مييي  اتويييأاة اا اتمو فةيييب  وسيييائل اإلعيييالمويلييية  اتنميييوذج  تييي     ت

اترماهة  ع ي  اتمو ومياا اتوي   عوماداواتوجدا ةب واتل وةةب ع   امف اد، و   درجب 

ا  مييامة  اتوسيائل فايت موي  وتمياذا تي  في تود عامالأ  ساسةا  وسائل اإلعالم  تادماا

 .  3(تراهاا وس وةةاا اترماهة ع   موواداا وا

اتكلييف عيي   وسننائا اإلعننالم علنن   االعتمننادومننن ادهننداف الرئيسننية لنظريننة 

   ةيا   ايي   في و ،  ةا ييا ااياراأ قوييب وم ااي   وسيائل اإلعيالمترويل ت اتوي امسي ا  

 . 4(تأاة اا ية  م اا   و وةئب

تايدم  ني    تود  ن يب ايام ب،  ةي  امعومادوياة  محمود  سماعةل     ن يب 

 اتوام، وتورنئ امسيا ب اتةلية   ذاا اتوالقيب لويأاة   وات    تكاية ةب ت والقاا لة  ام

  اتمرومع، ةميا يياة      هيت   يافب ت نن ييب هي     اتمروميع يي ا ف  وسائل اإلعالم

جوماعةيب اتحديثيب، اتو يوم ام في ، وهاا يوكغ اتمةيل اتو مي  اتليائد وسائل اإلعالم  ف 

وهو اتمةل  ت  اتحةا  ع     اا مننومب م ة ب م  اتوناةي  اتموئاع يب، وتةليل  مياذج 

  . 5(منئك ب م  امس ا  واتنوائا
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   هيياا اتمييدال ميي  Jay Black and Jennings Bryantوييي   لييال  ول ينييل 

 .  6(داال اتموكام ب، وذت  تألس ا  اتواتةباتم

 جوما  ومئاهةت م  ع ت اتنئغ.  ه يويم  عناة  م  ع ت ام  -

اتمرومع، مميا يي د   تي  تكاميل  ف يئل  اتوالقاا اتل  ةب لة  ام نمب اتمخو ئب   -

 هاص ام نمب مع لوياا ات وض.

واتوأاة اتييان يكييةئ  ياييدم  نيي   ف لييئةب ترمييع ليية  امهومييام لميييمو  ات سييائل  -

 اترماور  وةرب اتوو ا تااا اتميمو .

عوميياد اتنلياع ع يي  فاييت اتوالقيب لية  ا في ايت تلييوئةد اتدراسيب مي  هيياا اتنميوذج  ومي 

امقوكيياديب، مو وميياا عيي   اييوأ اتميي    واتروا ييئ اتحكييوي ع يي  ات فيي  وسييائل اإلعييالم

ةا ييل تييأاة اا مو فةييب  واع واتوييأاة اا اتمخو ئييب اتويي  تحييدااا اتوسييائل ع يي  اترميياهة  سيي

 ،تويييم  اتييوع  لاتييدور اتييان ت و ييه اتميي    و تأاة اتاييا امقوكيياديب واتلةاسييةب ع يي  اتدوتييب

ةييات  فيي   هيياص اتوييأاة اا (اتمو فةييب واتوجدا ةييب   يرالةييب  م سيي  ةب،  تراهيياا ةا ييل اسييواع 

 ف  مراما  درا  ووع  اتم   . وسائل اإلعالم ع    امعوماداتناترب ع  

 

 

 

 

 

 (١شكا رقم )

 ( 7) وسائا اإلعالم عل   االعتمادنموذج 

 

 اإلعالم  وسائل
 عدد الوظائف المعلوماتية 

 ودرجات تركيزها

 المجتمع
يدرجات التوازن البنائ  

 الجمهور
 الدرجات المتفاوتة

 اإلعالم لالعتماد على وسائل
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 : (8)االعتمادالركائز التي يقوم عليها نموذج 

أ ت ئيي د ي يييد تحاةااييا ميي  اييالي اتمو وميياا اتويي  ادهننداف -1    ن    هنييا   هييدافا

 اجوماعةب.  م توف ها اتمكادر اتمخو ئب سواع ةا ل هاص امهداف اخكةب

تحاةييق امهييداف  فيي  نييام مو وميياا يييوحكت  وسييائل اإلعييالم   اعو ييار المصننادر- 2

اتخاةييب لييامف اد، وذتيي  ميي  اييالي اسييوااع اتمو وميياا و ليي ها ميي وراأ لوم ةييب 

 .  9(اإلمداد واتو تةئ واتونلةق تااص اتمو وماا ات  ل ها لكور   ا  

 -: وسائا اإلعالم عتماد الجمهور عل  أهداف ا

    10(توحاةق امهداف اآلتةب وسائل اإلعالم ر ع   يوومد اترماو

جوميياع  ميي   وتنييا واتموييا   اتلييائد  فةييه واتييوو ت   ويلميي ل فاييت اتويياتت املفهننما (1

ممييا يليياعد ع يي  مو فييب  اييةاع عيي  اتويياتت  و ات ةاييب  ،واتحكييوي ع يي  ا يي اا

 اتمحةطب وتئلة ها.
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 االقةياا اتمروميع.  طيار توقوياا و في   ويلمل توجةه اتومل واتل و  التوجيه (2

وتوجةييه تئيياع   ت ييادت  ت حكييوي ع يي  دمما عيي  ةةئةييب اتووامييل مييع مواقييف 

 جديد .

عزتيب واتولي ةب  في وتلمل اتول ةب اتمنوزتيب مثيل امسيو ااع واتر يوس  :التسلية (3

جوماعةيييب ةوسييية ب ت اييي و  مييي  مليييكالا اتحةيييا  امجوماعةيييب مثيييل اتكيييح ب ام

 اتةومةب.

 : (11)وسائا اإلعالم عل   االعتماد الفروض الرئيسية لنظرية

وسيائل  ع ي   امعوميادقةيام اتئي د ل في  امعومياديومثل اتئ ا ات ئةلي  تنن ييب 

أ  اسوخدامإلا ا  ا وةاجاته م  االي  اإلعالم اتوسية ب، وة ميا تو يل اتوسية ب دوراأ هاميا

أ  ةييا  اماييخاد زاد تأاة هييا و ةيي ح دورهييا  ةثيي   همةييب وم ةزيييب، ولييات  تنليي فيي 

ودرجيييب تيييأاة  اتوسييية ب تيييد  امايييخاد، وة ميييا زادا  امعومييياداتوالقيييب لييية  ايييد  

 .وسائل اإلعالم ع    امعوماداتمرومواا تواةداأ، ازداد 

 عدة فروض فرعية أخرى، هي: عل  كما يقوم النموذج

 ع   مكادر مو ومياا  امعومادجوماع  ع   زياد  ت ا  درجب اسوا ار اتننام ام -1

اتمرومييع، زاد  فيي  و ق وييه، فك مييا زادا درجييب عييدم امسييوا ار  عييالموسييائل اإل

 .وسائل اإلعالم تد  امف اد ع    امعوماد

 اتب ق ب اتانواا ات دي ب ت مو ومياا،  ف  وسائل اإلعالم ع    امعومادتزداد درجب  -2

 اتيب وجيود مكيادر مو ومياا لدي يب تايدماا اي كاا ااةيب  و رسيمةب  و  في  ما 

 .وسائل اإلعالم عوماد اترماور ع   عالمةب اارج اتمرومع، سةال اادر  مك

،  وةريب توجيود اايوالف وسيائل اإلعيالم ع ي   اعوميادصدرجيب  في يخو ف اترماور  -3

لخكييةب واتمكيياتح واتحاجيياا اتئ ديييب، فرماعيياا اتكييئو   ةثيي  امهييداف ات فيي 
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وض      يحد  تي ، ةما يمكوسائل اإلعالم عوماداأ ع   مك ادر  ا     ي ة    ا

 اتمرومع. ف امق ةاا 

 :وسائا اإلعالم آثار االعتماد عل  

، وذت  اآلثار الوجدانية، واآلثار السلوكيةتومثل ت   اآلاار ف  اآلاار اتمو فةب، و 

   12(ع   اتنحو اتوات 

اتمو ومييياا  فييي وهييي  ااةيييب لييياتواة    Cognitive Effectsاآلايييار اتمو فةيييب  - 

ع ي  ةليف  امعوميادوفايا تميدال  وسائل اإلعيالماآلاار اتمو فةب تواتموارف.وتلومل 

، وت تةيييئ Attitude Formation ، وتكيييوي  اإلتراهيييااAmbiguityاتاميييوا 

، واتاييةت Enlargement، واتلييا  اتموواييداا Agenda-Setting وتوييياا امهومييام 

Values. 

ملاع  مثيل تراهاا واتتوكل لامو Affective Effects :اآلاار اتوجدا ةب  -

، FearandAnxietyواتخييوف واتا ييق  Desensitizationاتئوييور اتويياطئ 

  Morale and Alimentationواتوأاة اا اماالقةب واتمونويب

عومياد وتنحك  اآلاار اتلي وةةب م  Behavioral Effectsاآلاار اتل وةةب   -

خميوي، اتونليةا وات س وةةة   ساسيةة  هميا   ف  وسائل اإلعالم امف اد ع   

  ويونييي  قةيييام اتئييي د لوميييل ميييا  وةريييب اتووييي ا Activationتونليييةا    ا

 ميا  ةب، وهو اتمنوا اتناائ  تي لا اآلايار اتمو فةيب واتوجدا ةيب.اإلعالمت وسة ب

عدم اتنلاط وترنئ اتاةام لاتئول، وقد يحيد   فةون  Deactivationتخموي ا

تي  عيدم اتمليارةب  وةريب ذت   وةريب تواطةيب  عالمةيب م ياتا فةايا تيدفع اتئي د  

 اتم ل.
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توحاةيق قيدر ة ةي  مي   وسيائل اإلعيالم قدر  في أن  ويمكن تلخيص النظرية 

اتوأاة اا اتمو فةب واتوجدا ةب واتل وةةب سوف يزداد عندما تاوم هياص اتوسيائل لخدميب 

 اتيب عيدم  في  ال اتمو وماا لليكل مومةيز ومكثيف وهياا ام ومياي سيوف تزييد قوتيه 

 . 13(اتمرومع لل ئ اتك ا  واتواةة  ف ر لنائ  وجود اسوا ا

  الدراسة الحالية  فيالنظرية  استخدام أسباب 

م  ت ي  اتنن ييب تناسيئ  وسيائل اإلعيالم ع ي   امعومياد ن ييب  اسيوخدامتت  

وسيائل    يد   ن يياا اتويأاة  اتموويدي لية  مو و  اتدراسب و هدافاا، ةما   اا مي  

، وقييد تكو اييا  ن يييب اييام ب تاييدم ر يييب تكام ةييب ،ع ةكييلواترماييور واتمروميي اإلعييالم

فاي  توكيغ  ،وسيائل اإلعيالم   افل اتنن يب  مئاوم اتويأاة  اتمو يادي لية  اتمروميع و

اتمةييل اتلييائد فيي  اتو ييوم امجوماعةييب اتحديثييب اتويي  تننيي  ت حةييا  ةمننومييب م ة ييب ميي  

ئا، ةمييا    اتنن يييب وتةلييل  ميياذج منئكيي ب عيي  امسيي ا  واتنوييا ،اتوناةيي  اتموئاع ييب

، ةميا تمو ي   توجه ام و اص  حيو اتني وف ات نائةيب وةيات  اتني وف اتواريخةيب ت مروميع

اتنن يب ع  ط يق  ماذجاا اتادر  ع   اتوكةف مع جمةع ام نمب اتلائد  في  اتمروميع 

 وسييائل اإلعييالم اتئيي دن ي سييوخداموتوكامييل اتنميياذج مييع قيييايا ام ، و عييد  مرومويياا

واتمننمييياا اتمروموةيييب اماييي  ،  وسيييائل اإلعيييالم والقيييب لييية  م سلييياا وقييييايا ات

فييي   وقييياا اتكيييوار  وامزمييياا واتواةةييي   وسيييائل اإلعيييالم وتو يييح اتنن ييييب دور 

وهاا جا ئ مات ف  هاص اتدراسيب، فاتدراسيب تووميد ع ي  اتواطةيب اتوي   ، 14(امجوماع 

غ اتردييد  وةةيف تناوتوايا عيال  ملي و  قنيا  اتليويعي   قامل لاا اتانواا اتئييائةب 

أ واعومدا ع ةاا اتم    اتمك يب.   عالمةا

 الدراســـات السابقة :

لويييد تحدييييد مليييك ب اتدراسيييب و هيييدافاا، يمكييي  تاليييةت اتدراسييياا اتليييالاب  تييي  

 محوري  رئةلةة  ع   اتنحو اتوات  
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واجوماعةيا تأاة  ات  اما اتو ةئزيو ةب ع ي  اتمي    سةاسيةا واقوكياديا المحور ادول :  -

 .اتوع وملوو  

 وسائل اإلعالم ع    امعوماد ن يب المحور الثاني :  -

المحور ادول : تأثير البرامج التليفزيونية عل  المرأة سياسنيا واقتصناديا واجتماعينا 

 .الوعيومستوى 

حقنو  ينة لاإلعالمالمعالجة"بعننوان  .(15)دراسة نرمين علي السيد إبراهيم عجوة -1

 2016تجاهات الجماهير نحوها"رية وعالقتها باالمرأة المص

ةيب تحاييوأ اإلعالم سيول اتدراسيب  تي  اتووي ف ع ي   طي  اتمواتريب ملخنص الرسنالة:

اتميي    اتمكيي يب وعالقواييا لاتراهيياا اترميياهة  ميي  اترنليية   حوها،وذتيي  ليياتوط ةق 

  ايوأ عميل اتمي    ،و يقو ، ساسةب ه  اتحايوأ اتزوجةيب ت مي   ع   االاب مراما 

ل  يياما  فيي  عالمةييب تومثييل وسييائل ميي  اييالي  ةييا  امنييب ااتةييب ميي  اتونييف  فيي اتميي    

 CBCقاتليواا مييا يو فييوب يكيدلواق ةنمييوذج ت   يياما  ليائ  موخكييب، ع يي  قنييا  

. ةميا تيت تط ةيق 2015اتئيائةب اتمك يب ف   طار زمن  مدته سيوب  ايا  ايالي عيام 

 عومييدا اتدراسييب ع يي  و مئيي د . 518 سييومار  اسييو ةا  ع يي  عةنييب مةدا ةييب  رماييا 

، و ن ييييي  يب تح   ةييييي ل وسيييييائل اإلعيييييالم ع ييييي   امعومييييياد نييييي  يوة  هميييييا  ميييييوذج 

ة  ب. وام ل  دواا جمع اتمو وماا ع   تح ةل مييمو  ةمي  وةةئي  اإلعالمامط   

سيومار  م    محل اتدراسيب، لاإل يافب  تي  اةب اتخاةب لايايا  اوأ اتإلعالمت  سائال

وسيائل  عومياد اترمايور ع ي     عةنب اترماور ت ووي ف ع ي  ميد  ااسو ةا  ط ال ع

 امعوميادت حكوي ع   اتمو ومياا عي  قييايا  ايوأ اتمي   ، وميا تيأاة  هياا  اإلعالم

عو يار تيأاة  اتمواةي اا ام في تراهياا اترمايور  حيو  ايوأ اتمي   ، ميع امايا ع   ا

ةب تيأاة اأ وسائل اإلعالمةث  اتاتديموج افةب ع   هاص اتوالقب، فيالأ ع  اتوو ف ع    

 تراهاا اترماور  حو  اوأ اتم    اتمك يب.وم   هت  وائا اتدراسب ع   موارف وا
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ااارا يات ةب اتم حواة     اتم    اتمك يب  كي ل ع ي  لويض  اوقايا لنلي ب  -

 ٪٩.٨   اتميي     كيي ل ع يي  ةييل  اوقاييا، ور    ٪٢٠.٨، لةنمييا ر   ٪٦٩.٥

حكل ع    ن  اوأ. و رجيع اتم حوايو  عيدم  كيوتاا    اتم    اتمك يب تت ت

و تي  ع    اوقاا  ت  اتوياداا واتوااتةيد واتط ةويب اتاةورييب ت مروميع اتمكي ن، 

وةييات  اتمئيياهةت اتدينةييب اتما وطييب، وا ولييار سيي  ةب اتميي    وتنازتاييا عيي   اوقاييا، 

 اتم    اتمك يب. وسائل اإلعالم اتكور  اتل  ةب اتو  تادم لاا لوض 

هي  قييةب اتونيف  يد  وسيائل اإلعيالم  ةثي   ايوأ اتمي    تنياومأ في   ة     وت -

 وااةيياا امساسييةب تحاوقاييا، تالهييا اتحاييوأ اتزوجةييب ت ميي   ، اييت اتميي    ةأ ييد ام

  اوأ تو ةت اتم   ، فحاوأ عمل اتم   ، و اة اأ اتحاوأ اتلةاسةب ت م   .

 في عومد ع ةايا اتم حوايو  ةما اتيح     ةث  وسائل امتكاي اترماهة ن اتو  ا -

ائةب اتمكيي يب، اتحكييوي ع يي  اتمو وميياا عيي   اييوأ اتميي    هيي  اتانييواا اتئييي

 تكاي اتلخك . وماع ، واتو ةئزيو  ات سم  ات امجومواقع اتوواةل ام

ةيب تحايوأ اتمي    اتمكي يب  حيو اإلعالمترياص اتم حيواة   حيو اتمواتربوقد مياي ا -

 اتل  ةب.

وسيائل  عومياد اترمايور اتمكي ن ع ي   اطةيب لية  ارتت ة  عدم وجيود عالقيب او -

تراهييياتات  حيييو اتاييييايا مكيييدر ت مو ومييياا عييي   ايييوأ اتمييي    واة اإلعيييالم

 اتمط و ب

ياسمين علي بعنوان: "دور البرامج التليفزيونية في معالجنة قضنايا عمنا  دراسة -2

  . 16((2015)  المرأة"

فيي   قيييايا عمييل اتميي   ت  ييورا اتملييك ب ات حثةييب فيي  اتوويي ف ع يي  مواترييب 

تكيياتةب ميي ا   تمثييل رةةييز   ساسييةب فيي   ليي  ااافييب اتليي اةب فيي  اتو ةئزيييو  ةوسيية ب ا

جوماعةييب  طييار اتمليياوتةب اماتمليياوتةب ليية  عنكيي ن اتمرومييع، اتميي    وات جييل فيي  
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لي اما في   بت و ةئزيو  ااةب ف  اتدوي اتنامةب. وذت  م  ايالي تح ةيل مييمو  االاي

ل  اما دا وةال م  قنيا  اتوائ يب، ول  ياما ةيالم  يواعت ع ي    ب وه اال  قنواا فيائة

MBC  ول  يياما اتلييواا مييا يو فييوب يكييدلوا ع يي  قنييا ،CBC ةمييا  جيي ا ات ا ثييب ،

 م حو  م   عياع اترموةاا امه ةب اتمونةب لاتم   . ٢٠ماالالا موماب مع 

 وتوصلت الدراسة إل  مجموعة من النتائج أهمها:

ب اتايييايا اتويي  توييي ا دااييل ات يي اما، فيييال يييوت اتوطييي أ فةمييا يخييب  وعةييي

ت ملكالا اتل  ةب اتو  قد تواجه اتمي    في  اتوميل، وذتي  لخيالف ميا  ا وويه اتدراسياا 

اتلالاب م     اتم    مزاتل توا   مي  مليكالا اتومةةيز واتوحي ب في  اتوميل، وهي  

 ةب.اإلعالماتملكالا اتو  م توكلاا اتمواترب

اتخ ييي اع    ات ييي اما اتو ةئزيو ةيييب م تنييياقا اتاييييايا اتئو ةيييب و ا ويييل ر ييييب 

فيي  ليي اما اتمطيي    واتحاةاةييب دااييل اتمرومويياا وتكناييا تخوييزي ةافييب قيييايا اتميي   

ةما   ه م توجد  ن ل اما تونياوي قييايا اتمي    اتحاةاةيب وتونياوي  ،واتديكور واتمكةاج

مييي  ايييالي اتموخككييية   مليييكالتاا اتوييي  تحوييياج  تييي  اتوطييي أ تألسييي ا  واتح يييوي

 واتمونةة  لاتم    وقياياها، ويوت ااوزاتاا ف  مرموعب م  اتايايا اتلطحةب فاا.

تصنال فني كنا تجاهنات القنائم باالني، بعننوان: "ادراسة عبير فتحي محمد الشنربي -3

يننة اإلعالمالمعالجات ،ية ومسسسننات المجتمننم المنندني نحننواإلعالممننن المسسسننات

تراتيجية فنني ءننوخ منندخا التسننوي  فنني مصننر: رايننة اسننلقضننايا تمكننين المننرأة 

  .(17)(2013جتماعي" )اال

  اإلعالمتكييياي لاتناترييي تييي  اتووييي ف ع ييي  عالقيييب اتايييائت لامسيييول اتدراسيييب 

أ لدرجب ة ة   لاتراهاا اتاائت لامعو ار    هاا اتنالا تكياي  حيو  ئليه تا م يوأا   ييا

ي اةايا وات  يا اتياات   حيو اتممارسيب  و حو ةيل مي  اترمايور اتمو اي  وات سياتب اتوي 

تكيياي  حييو هيياص تح ة يي  متراهيياا اتاييائت لاماتمانةييب فيي  اتمريياي وذتيي  فيي  سييةاأ 
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 مئييي د  مييي  اتم سلييياا ٢٧٥اتوواميييل، وذتييي  لييياتوط ةق ع ييي  عةنيييب موا يييب قوامايييا 

 ةب واتمد ةب ف  محافنو  اتااه   واتمنةا.اإلعالم

 وتوصلت الدراسة إل  النتائج التالية: 

مي  اتوةنيب تي ن    مئايوم اتومكية  يةي   ٪٦٣.٣ اارا  وائا اتدراسب  تي     

 وحايييق. ةميييا    هنيييا  ت تييي اص قيييالالأ  ٪٣٧.٥قاليييل ت وحايييق ع ييي   را اتواقيييع مااليييل 

، تكاي  حو اتمئايوم  و قكيور في  اتيوع  لياتمئاوم ذاتيهازدواجةب ف  اتراص اتاائت لام

يريييال  ت وةنيييب  حيييو ميييدتوي اتمئايييوم فييي  ةمييا  ةيييدا  ويييائا اتدراسيييب ع ييي  امترييياص اإل

 ن  عةنب اتدراسب، ويليمل ذتي  امترياص اميريال  ت ايائت  اتم جوةاا اتدوتةب م  وجاب

 تكاي  حو  وايا اترااا اتدوتةب م  تمكة  اتم   .لام

ةب تاييايا اتمي    في   طيار مئايوم اإلعالمو سئ ا اتدراسب ع   همةب اتمواترب

 ، ايت مايت ويةي ٪٣٦.٧اتماام اموي، ي ةاا مامب جداأ لنل ب ف   ٪٤٩.٨اتومكة  لنل ب 

ةييب اإلعالمتراهيياا اتوةنييب  حييو مييدن  همةييب اتمواتراتماييت ع يي  اإلطييالأ فيي  ميي ا   ا

 تايايا تمكة  اتم    ف   طار مئاوم اتومكة .

وجاع اتو ةئزيو  ف  اتو تةئ اموي لة  قائمب قنواا اتووزيع واتوسيائل اتوي  تليات في  

وع  لمئاييوم اتومكيية ، ومزاتييل ليي اما اتميي    توكييدر اتم ت ييب اموتيي   ييم  رفييع اتيي

 ت تة اا اتوةنب مجدر اتاواتئ اتو ةئزيو ةب.

بعننوان: "اعتمناد الجمهنور العربن   ، (18)(2011دراسة شيرين عنوض خلينا عنوض ) -4

قضنايا  تشنكيا معارفنه نحنو فنيالقننوات الفضنائية العربينة  فنيعل  البنرامج الحوارينة 

 المرأة" 

تاييدف هيياص اتدراسييب  تيي  توةييةف وتح ةييل اتكةئةييب اتويي  عاترييل لاييا ات يي اما 

اتحواريب ف  اتانواا اتئيائةب اتو لةب مو وعاا اتم    وقياياها، ودراسيب اتوالقيب 

لة  ط ةوب هاص اتمواترب و لوادها، ومد  ملاهمواا ف  دعت  و  وف تليكةل مويارف 
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اتم    ةما توكلاا ات  اما اتحواريب اتو  ت ي   اترماور  حو قياياها مع رةد قيايا

فيييالأ عيي  رةييد تأاة اتاييا فيي  تلييكةل  ،ميي  اييالي لوييض اتانييواا اتئيييائةب اتو لةييب

موييارف اترماييور. وقييد اعومييدا هيياص اتدراسييب ع يي  اتمييناا اتملييح  لليياةه   اتكميي  

 ةييباإلعالم واتكةئيي  اتييان يوو يي  ميي   ليي ز اتمنيياها اتملييوخدمب فيي  مريياي اتدراسيياا

 ااةب ات حو  اتوةئةب.

 قل  اما  يواعتقةب ف  فا اا اإلعالم وقد ا كل اتدراسب  ت      هدف ات ساتب

أ تما    زته م  تك اراا وه    عالم  وااياف ، ايت  رايادن وتوعيون،  م ت طب ط اا

ي ةاييا  قنيياع ، وتليية  هيياص اتنوةرييب  تيي     ات   يياما ياييوت لاتدرجييب اموتيي   تيي  تنيياوي 

ويلييو   تيي  تثاةييف  ،تةليي ا اتيييوع ع ةاييا ،ننييور  عالميي  وتثاةئيي اتايييايا ميي  م

اترماور لايايا اتم    و ا ا  ري اتيه عميا يو  يه عي  اتمي    وامسي   واتمروميع، 

 يييوي ميييد  موالويييب عةنيييب اتدراسيييب ت  ييي اما اتحوارييييب اتوييي  تنييياقا قييييايا اتمييي    

أ.ي ةييه فيي   %68لنليي ب  قةييالم  ييواعتقلاتئيييائةاا اتو لةييب، جيياع ل  يياما  اتخةييار دائما

وا ول ل  اما  كمب  لاع اتم ت ب اماة    وي جيع  كيوي  قةالم م  اتا ئقل  اما 

ل  اما ةالم م  اتا ئ ع   اتم ت ب اتثا ةيب م  عةنيب اتدراسيب مي  جمايور وادن اتنةيل 

تمثل  ل ب عاتةب ف  امسومار  وهو يطي ه قييايا موويدد  ومونوعيب  ن م ي ةيز ع ي  

   مناقلب قيايا اتم   .جا ئ موة  ف

بعننوان: "التعنرض للنندراما ، (19)2010أمنا دراسنة ننوال عبندا ى علنن  الحنزورة) -5

دراك الجمهنور اليمنن  ددوار المنرأة القننوات الفضنائية وعالقتنه بن  فنيالعربية 

 المجتمم"  في

سييوادفل هيياص اتدراسييب تح ةييل ورةييد اتكييور  اتدرامةييب اتمادمييب عيي   دوار 

مرومييع (امقوكيياديب، واتلةاسيييةب، اتثاافةييب  اتويي  تو  يياا اتمل ليييالا اتميي    فيي  ات

اتو لةب ف  اتانواا اتئيائةب و ت   ن مد  يدر  اترماور ف  اتمرومع اتةمني  واقوةيب 
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اتمييييامة  اتدرامةيييب اتمادميييب عييي  اتمييي    فييي   دوارهيييا امجوماعةيييب فييي  اتمل ليييالا 

مي  اترمايور اتةمني  مدوار اتمي    اتو لةب، ايت  تي   ن ميدن تولياله ر ييب اتم حيواة  

امجوماعةييب فيي  اتواقييع اتئو يي  مييع ات  يييب اتويي  تط  اييا اتييدراما اتو لةييب، وقييد قامييل 

اتمييناا اتملييح  لليياةه اتوةيئ  واتوح ة يي  لاعو ييارص مناسيي ا تدراسييب  اسييوخدامات ا ثيب ل

ور   يه عنيد ماار يب ةي ظاي ا  ويائا اتدراسيب اتوح ة ةيب  وقند اتناه   محل اتدراسب. 

اتمل ليالا اتو لةيب (اتمكي يب، اتليوريب، اتخ ةرةيب،  في اتم    ف  اتمروميع اتيدرام  

أ اتةمنةييب   رييد  وعيي ميي  اتواييار  فةمييا يويي ا مييع وجييود ااوالفيياا للييةطب فيي   رييت  ا

اتوواجييد تيي وض مالمييح ت يي  اتكييور ، وهيياا مييا يوكييغ اتواييار  فيي  ات  يييب اتثاافةييب 

  دور اتدراما واتو ةئزيو  عموميا في    يدا  .، و ةب ت م    ف  ات  دا  اتو لةباتمرومو

 و  م  اتواةة  اميرال  تنن   اتمروميع ت مي    و دوارهيا مليد    يكيو   يم   م يب 

تلييوخدم ةييل اتوسييائل امتكيياتةب اتموا ييب (اتلخكييةب واترماهة يييب  وتلييوادف ات ةاييب 

ةرةاا توكياتف امجوماعةب تواةة  اتمورو  اتل    ع  اتم     م  سةاسياا واسيو ات

مواا ةيل م سلياا اتمروميع وقطاعاتيه، ااةيب   نيا لحاجيب تنايل اتمووايداا اميرالةيب 

 حو اتم    و دوارها امجوماعةب م  مراي اتموواد  تي  مرياي  اتم حواو اتو   ظا ها 

 اتل و  واتئول.

بعننننوان: "دور ادفنننالم ، (20)(2010دراسنننة ربننناب السنننيد عبننند العزينننز محمنننود) -6

معاجلنننة المشنننكالت  فنننييعرءنننها التليفزينننون  التنننيئية والمسلسنننالت السنننينما

 االجتماعية واالقتصايدة للمرأة المصرية".

هييدفل هيياص اتدراسييب  تيي  اتوويي ف ع يي  اتييدور اتييان ت و ييه امفييالم اتلييةنمائةب 

واتمل ليالا اتويي  يايدماا اتو ةئزيييو  في  مواترييب اتمليكالا امجوماعةييب وامقوكيياديب 

و  ماط تو ا اتملاهدي  ت دراما اتمادمب لاإل افب  ت  مو فيب  وجيه ت م    اتمك يب 

هياا  في اماوالف واتولاله لية  اتواقيع اتو ةئزييو   تمليكالا اتمي    واتواقيع اتئو ي  و

اإلطار اعومدا اتدراسب ع   مناا اتملح م  االي تح ةل ميمو  عةنيب مي  اتيدراما 
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 ذيويل ع ي  اتانيا  اموتي  وةيات  قنيا  مل لالا  5فة ما و 45اتو ةئزيو  واتو  ام ل 

روتا ييا سييةنما، لاإل ييافب  تيي   جيي اع دراسييب مةدا ةييب ع يي  عةنييب علييوائةب للييةطب ميي  

مئيي د  ميي  سييكا  محافنيياا اتايياه   واترةييز  و  ييوا .  400اترماييور اتوييام قواماييا 

اتخالفيياا  وتوةيي ل اتدراسييب  تيي  مييا ي   لاتنليي ب ت دراسييب اتوح ة ةييب  اييا ل ملييك ب

جةييييب مادمييييب اتملييييكالا امجوماعةييييب اتويييي  توييييا   مناييييا اتميييي    وت ةاييييا ت لةييييب اتزو

املناع،وجاعا اتملكالا اتخاةب لومل اتم    ف  مادمب اتمليكالا امقوكياديب اتوي  

 توا   مناا اتم    وت ةاا اتوط واا اتماديب.

ا لاتنل ب ت دراسب اتمةدا ةب  جاعا ملك ب اتخالفاا اتزوجةب ف  مادميب اتمليكال -

 امجوماعةب اتو  توا   مناا اتم    اتمك يب وت ةاا اتخةا ب اتزوجةب

 التنيبعنوان "الموءنوعات والقضنايا ، (21)(2009) دراسة أسماخ سمير إبراهيم -7

 القنوات الفضائية العربية". فيتعالجها المرأة 

تادف اتدراسب  ت  اتوو ف ع   اتمو وعاا واتايايا اتوي  تواترايا لي اما 

ف  اتانواا اتئيائةب اتو لةب، ت وقوف ع    هت ما يايدم ت مي    مي  مو يوعاا  اتم   

وقيييايا وط ياييب اتواييديت لمييا يمكيي  ميي  اتوةييوي تمييا يرييئ    تواترييه هيياص ات يي اما، 

توطوي ها لاتلكل اتان يييم     تكيو   ةثي  فاع ةيب وتيأاة ا في  ادميب  هيداف تنمةيب 

ا ت ميي    تو يي  ات يي اما وامايي اعاا اتميي    ورفييع اييأ اا وةييات  مو فييب دوافييع تويي 

اتموحااييب تييد  اتميي    ميي  مليياهد  هيياص ات يي اما ومو فييب  ذا ةا ييل ت  يي  ا وةاجاتاييا 

اتموودد   م م،واعومد ا هاص اتدراسب ع   مناا اتملح  للاةه وع ي   سي و  اتمليح 

لاتوةنب سواع فةما يوو ق لملح اتمييمو  وتح ة يه ومليح اترمايور. ا كيل  اتدراسيب 

توح ة ةييب   تيي     مونييت ات يي اما تاييوت لاتمو ييوعاا واتايييايا امجوماعةييب اتخاةييب ا

لاتم    ات اتايايا اتكيحةب فاتاييايا امجوماعةيب اتواميب ايت اتاييايا اتثاافةيب واتلةاسيةب 

واتاا و ةب وامقوكاديب واتدينةب. ا كل اتدراسب اتمةدا ةب  و هت اتمو يوعاا اتماميب 



 العالقة بين تعرض المرأة المصرية للقنوات الفضائية ومستوى الوعي بمشروع قناة السويس الجديدة
 

 294                              الثامنالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

ب ميي  مليياهد  اتانييواا اتئيييائةب اتو لةييب هيي   اتمو ييوعاا ت م حوايياا عةنييب اتدراسيي

اتلةاسييةب وميي   هماييا  همةييب اتومييل اتدل وماسيي ، واتمو ييوعاا اتثاافةييب مناييا ةييور  

اتو   واتمل مة  ات اتاويب اتثاافةب، واتمو وعاا امقوكاديب ه  اتولوأ ايت ات نيو  

ايت طي أ  عيداد اتطويام  و دار  اإلعماي، واتمو وعاا امجوماعةب اهماا عمل اتمي   

 .واهت اتمو وعاا اتخاةب لامطئاي واتل ا 

المنننرأة  اسنننتخدامبعننننوان: " دوافنننم  ،( 22) (2008دراسنننة ماينننا أبمننند البيضنننا ) -8

 اللبنانية للقنوات الفضائية العربية واالشباعات المتحققة، ".

ئةب اتو لةيب، اا اتمي    ات  نا ةيب ت انيواا اتئييااسيوخدامتلو  هاص اتدراسيب  تي  رةيد 

وامايي اعاا اتموحااييب تاييا  وةرييب هيياا اتوويي ا ودراسييب اتمواةيي اا اتويي  تيي ا  فيي  

اتميي    ات  نا ةييب ت و ةئزيييو ، ةاتووامييل اتديم ي افةييب ( مكييا  اإلقامييب واتوميي   اسييوخدام

واتوو ةت واتحاتب امجوماعةب واتملوون امقوكادن وامجوماع   وةات  رةد اتئي وأ 

تم     ت  نائةيب في  اتحيي  وات ييف ت انيواا اتئييائةب واماي اعاا ف  دوافع تو ا ا

 اتموحااب.

    هييت امايي اعاا اتويي  توحاييق ت م حوايياا فيي  اتحييي  وقنند توصننلت الدراسننة إلنن : 

ا ييار فيي  ت نييا  ةييب اتئيييائةب هيي   اإلتمييام اعيي ف اموات يييف تمليياهد  اتانييواا اتو ل

، اتلييوور لاتوليي ةب %70.39و ةميي  واتو ف ، تحليية  اتملييوو  اتثاييا%87.92واتويياتت 

،ةمييا    هييت اتئوائييد اتويي  تحاااييا اتم حوايياا ميي  مليياهد  ليي اما %67.37واتلييواد  

تحييي  وات يييف هيي    زييياد  مو فييب اتميي    فيي  اتانييواا اتو لةييب عةنييب اتدراسييب فيي  ا

مو فيب اإل يدا  و، %16.7مو فيب و يع اتمي    ات  نا ةيب و، %22.2 دا  اتمح ةبام

  %14.2اتواتمةب 

بعننوان " دوافنم مشناهدة القننوات ،  (23)(2008دراسة خالد أبمد عبند الجنواد، ) -9

 الفضائية الدينية واإلشباعات المتحققة منها لربة المنزل المصرية ".
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اتانييواا اتدينةييب  اسييوخدامهيياص اتدراسييب تووامييل مييع رلييب اتمنييزي فيي  عالقواييا ل

ا تاا، ولما تادمه م  ميواد ومو يوعاا اتئيائةب واإلا اعاا اتو  تحاااا هاص اتانوا

توو ق لأةيوي وقواعيد اتيدي  اإلسيالم  و هيت اتاييايا اتم حيب ع ي  اتليا ب اإلسيالمةب 

اتا لةيب واتوياتت  اتيدوي ااةب ف  ظل اتن وف واتوالقاا اتدوتةب اتمووت   لية  لويض

نيواا اا رلب اتمنزي اتمكي يب ت ااسوخداماإلسالم .،وتاوم هاص اتدراسب ل ةد دوافع 

  .سوخداماتئيائةب اتدينةب واتوأةد م  اإلا اعاا اتو  توحاق تاا م  ج اع هاا ام

جاعا رلب اتمنزي قاتموزوجيبق في  اتو تةيئ اموي  وقد توصلت الدراسة إل 

في  اتاياه    %77.4م  لة  ملاهداا اتانواا اتئيائةب اتدينةيب،  ةي  ل ايل  لي وا  

أ ليية  ، %59لةنمييا جيياعا فيي  اتزقييازيق لنليي ب  وقييد ت يية  وجييود فيي وأ داتييب   كييائةا

اتموزوجيياا وط ةوييب اتمليياهد  اتدائمييب ت انييواا اتئيييائةب اتدينةييب فيي  ةييل ميي  اتايياه   

واتزقازيق،ةما ا و ل اتمو وعاا اترةد  اتو  ت    اهوماماتا  اتو تةئ اموي مي  

أ ف   اتو تةئ لة  دوافع ملاهد  اتموزوجاا م  رلاا اتمنازي ف  اتااه   ، وجاع  ييا

اموي لاتنل ب ت موزوجاا ف  مدينب اتزقازيق ، وقد ةليئل اتدراسيب عي  وجيود في وأ 

أ لييية  اتموزوجييياا ودافيييع اتمو يييوعاا اترةيييد  اتوييي  ت  ييي   مونوييييب داتيييب   كيييائةا

 اهوماماتا  ف  اتااه   واتزقازيق.

 وسائا اإلعالم عل   االعتمادالمحور الثاني : نظرية 

اعتمناد الجمهنور السنعودي بعنوان: "، (24)(2014فريدي )دراسة طار  محمد ال -1

     ت الكوارث بالتطبي  علي سيول جدة".السعودية في أوقا وسائا اإلعالم عل  

في  مواتريب اايار اتكيوار  ومناقليوه واتووةيل  تي  ميد   وسائل اإلعالم فحب دور 

مييياا فييي  اتحكيييوي ع ييي  اتمو و وسيييائل اإلعيييالم اعومييياد اترمايييور اتليييوودن ع ييي  

اتمييناا ق ةيي  اعومييدا ع يي   قاتدراسييب اتوةييئةبقو سييوخدمل هييا  اتدراسييب مييناا 

لييأدا  امسييو ةا . ،وتمث ييل عةنييب اتدراسييب فيي  عةنييب علييوائةب منونمييب ميي   قاتملييح 
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  مئ د  م  اترماور اتوام لمخو ف 400اترماور اتلوودن  وتمث ل ف  عةنب قواماا (

  .اكائكات اتديم ي افةب

 سة:أهم نتائج الدرا

يةييي  مليييوودي  %78 ايييارا اتنويييائا   تييي      ي  ةيييب اترمايييور اتليييوودن لنلييي ب   -

تيات ، وقيد  مليوودو فاا هت اتاي  ذة وا   ات  %12و    ،تمواجاب  يب ةاراب ط ةوةب

مينات  ييب ةارايب  %92يواجيه   ات واجاوا لاتئول ةاراب ط ةوةب، ف   ة  تت  %8ذة  

 %38.5محوميل  ذا واجايوا ةارايب ط ةوةيب ذةي  وعند س اتات ع  تك فات ات ط ةوةب،

ف   ية   ،  ات سةحاوتو   يراد م رأ تالاو اع فةه %32.5سةا لو ، وذة   اتمنات   

 .م يو فو  ماذا يئو و  %10و ،  ات سة وزمو  لاتوو ةماا %19ذة  

 اعتماد الجمهنور المصنري علن   بعنوان: (25)م(2012دراسة أبمد فارو  رءوان ) - 2

ينننناير  25التقليدينننة والحديثنننة كمصننندر للمعلومنننات أثنننناخ ثنننورة  ا اإلعنننالموسنننائ

  "م2011

اتوا ةدييييب  وسيييائل اإلعيييالماترمايييور ت اسيييوخدامهيييدفل  تييي  اتووييي ف ع ييي  ةثافيييب  اتوييي و

م، واتووامييل اتميي ا   فيي  اعوميياد اترماييور 2011ينيياي   25واتحديثييب،  انيياع   ييدا  اييور  

واييا، ومييد  تحاةييق اتوييأاة اا اتمو فةييب واتوجدا ةييب ع يي  هيياص اتوسييائل وط ةوييب اتوئاعييل م

اعومييدا ع يي  مييناا  قوةييئةبقاتوسييائل، وهيي  دراسييب ع يي  هيياص  امعومييادواتليي وةةب ل

مئيي د . وتوةيي ل توييد   300عيي  ط يييق اسييومار  امسييو ةا  ع يي  عةنييب قواماييا  قاتملييحق

  وائا  هماا ما ي   

مييب اتوسييائل اتويي  تويي ا تاييا اتانييواا اإلا اريييب اترزييي   واتو لةييب جيياعا فيي  ماد -1

 فيي اد اتدراسييب  انيياع اتثييور ، ت واييا اتكييحف اتخاةييب ةاتمكيي ن واتةييوم اتلييالع، اييت 

اتو لةيييب واتحييي  ، ت وايييا اتمواقيييع  BBCاتانيييواا اإلا ارييييب اتناطايييب لاتو لةيييب مثيييل 

 اإلتكو و ةب اإلا اريب، ات اتكحف اتاومةب اتمك يب ف  اتم ت ب اماة  .



 العالقة بين تعرض المرأة المصرية للقنوات الفضائية ومستوى الوعي بمشروع قناة السويس الجديدة
 

 297                              الثامنالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

 تمو فةييب واتوجدا ةييب واتليي وةةب  وةرييب اعوميياد  فيي اد اتوةنييب ع يي  تحااييل اتوييأاة اا ا -2

  اناع اتثور . وسائل اإلعالم

اعتمناد الشنباب المصنري "بعننوان:  (26)م(2011دراسة أسماخ مسعد عبند المجيند ) - 3

  ".عل  مضامين ملفات الفيديو عل  اإلنترنت في متابعة ادبداث المحلية

اعومياد اتلي ا  اتمكي ن ع ي  مييامة  م ئياا  ذ سول اتدراسب  ت  رةد مد  

، امعوميادعي  هياا  اتناتريباتئةديو ع   اإل و  يل في  موالويب ام يدا  اتمح ةيب واتويأاة اا 

  ق.اتملحقاعومدا فةاا ات ا ثب ع   مناا  قوةئةبقوه  دراسب 

 وقد توصلت لعدة نتائج أهمها ما يلي:

 لة  اتل ا  اتمك ن. سوخدامموقع اتةوتةو  هو امةث  او ةب ف  ام -1

ميامة  م ئاا اتئةديو اتدينةيب هي  امةثي  زييار  مي  ق يل اترمايور، ت ةايا اتمواقيف  -2

 اتميحكب، وت واا  جزاع م  امفالم.

اتونيياوي  اتخاةييب لمايياطع اتئةييديوهاا ع يي  اتةوتةييو  هيي  امةثيي  جاذلةييب توليياةل  -3

 اتمااطع، تالها اتكور اتخاةب له.

ل اتك ميياا اإليحائةييب لكثيي   عنييد ااوةييارهت تونيياوي  اسييوخدم اتملييوخدمو  تد و  يي -4

 م ئاا اتئةديوهاا اتو  ي يدو  اتوو ا تاا وملاهدتاا.

 (27)مMorris & Baumgartner (2010)دراسننننة مننننورت وبننننومجرتنر  - 4

العالقنننة بنننين مواقنننم التواصننا االجتمننناعي والمشننناركة السياسنننية لننندي "بعنننوان: 

  "الشباب

اا اتلةاسيييةب ت لييي كاا امجوماعةيييب سيييوخدام ييي  امهيييدفل  تييي  اتووييي ف ع اتوييي و

م 2008في  اتدعاييب ام وخالةيب في   م يب  قميان سي ةغقو قفةغ ليو  ويوتةيو قممث ب ف  

اسييومار  امسييو ةا   اسييوخدامل قاتملييحقمييناا  ع يي ت  ئاسييب امم يكةييب، واعومييدا اتدراسييب 
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أ،  24 -18  سي  مئي د  مي  اتلي ا  لية 3500ةأدا  ترمع ات ةا ياا ع ي  عةنيب قوامايا  عاميا

 وقد توة ل اتدراسب تود   وائا  هماا ما ي   

أ تألا ار  وي اتم احة . -1  اتل كاا امجوماعةب مث ل مكدراأ رئةلةا

اسييوطاعل اتليي كاا امجوماعةييب ت نيي   سيياتةئ جديييد  فيي  طيي ه اما ييار ومناقلييواا،  -2

أ جديداأ ت ممارسب اتديما اطةب ع   اإل و  ل.  واك ل  ساسا

ف وأ لة  اتل كاا امجوماعةيب فيةغ ليو  ويوتةيو  وميان سي ةغ في   يدود  م توجد -3

اتممارسيب اتديما اطةييب سييواع مي   ةيي   ليي  اما ييار  و اتناااياا، لييل  ةييدا    هيياص 

أ.  اتممارساا تمل ف   طار تواو    ةث  م  ةو ه تناقلةا

ا وسنننائ علنني  االعتمنننادتننأثير "بعننننوان:  (28)مJohn, Davies (2009)دراسننة  - 5

  ".في اتخاذ قرارات التصويت اإلعالم

 امفي اد قي اراا في  اتوي  تحيد  اتواةي اا ع ي  اتووي ف  تي  اتدراسيب  ذ سيول

 عناةي  لية  اتوالقيب  تي  دراسيب وهدفل ،وسائل اإلعالم ع     وةرب اعومادهت ام وخالةب

 خيال ،ام و اتوكيويل اتلةاسي ، وقي اراا امتكياي اسيوخدام امجوماعةيب، و هيداف ات ةاب

 اتموحيد  لاتوميياا ف ورييدا مي  ايماي اي أ مئي د  480عةنب قواماا  ع   لاتوط ةق وذت 

  هماا ما ي    تول م  اتنوائا، م   ت  اتوديد اتدراسب وتوة ل امم يكةب،

 في  اتوكيويل ام وخيال ، سي    تيأاة  تايا اتو ةئزييو  في  ع  ياا ييوت اتوي  اما ار -1

 واتوي  ةا يل تايا اتمط وعيب اتوسيائل في   لي ها تييو اتوي  مي  اما يار اتوكيغ ع ي 

 اتوكويل ام وخال . عم ةب ع    يرال  تأاة 

في  ام وخالياا،  واتوكيويل لاتاييايا اتلةاسيةب،  ة ي  اهوميام تيديات اتنياا ة  ةياار -2

 اتل . لك ار لاتماار ب
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في  اتحكيوي  اتلخكي  امتكياي اي كاا ع ي  –اتدراسيب  عةنيب – اتم حوايو  يوومد -3

 اما  . لوسائل امتكاي اتلةاسةب، لاتماار ب اتايايا مخو ف ع   وماتاتمو ع  

بعنننوان: "اعتمنناد الجاليننة العراقيننة فنني ،  (29)(2008دراسننة خالنند محمنند رشننيد ) -6

 في متابعة ادوءاع الداخلية في العرا  "  وسائا اإلعالم مصر عل  

وسييائل   يي   تايياع اتيييوع ع يي  مييد  اعوميياد اتراتةييب اتو اقةييب فيي  مكيي  ع

 قاتمليح لاتوةنيبقف  موالويب امو يا  اتداا ةيب في  اتوي اأ ومي  ايالي ميناا  اإلعالم

سينب اتماةمية   18ع اقي  وع اقةيب فيوأ سي   184وتط ةق اسو ا ب ع   عةنيب قوامايا 

 لرماوريب مك  اتو لةب، وتوةل ات ا    ت  عد   وائا  هماا  

  و ايل اما يار مميا يلياهت لليكل دوراأ ة ة اأ في  موالويب ام يدا اإلعالم ي وئ -

 ة ة  ل طال  اترماور ع   ما يامه م  قيايا و ا ار ع  ذويات ولالدهت. 

طييال  ع يي  فيي  ام وسييائل اإلعييالم اعوميياد اتراتةييب اتو اقةييب لنليي ب ة ةيي   ع يي   -

 ام واي اتداا ةب ت و اأ وما يدور فةاا و و اعاا. 

وان: " تقنويم ادداخ المهنني للقننوات بعنن، (30)(2005دراسة عنادل عبند الافنار ) -7

  ية المصرية " اإلعالمفي ءوخ آراخ عينة من النخبة -الفضائية اإلخبارية

ةب اتمك يب ع   اتانواا اإلا ارييب اإلعالماتوو ف ع   درجب اعوماد اتنخ ب

اتو لةب  ةمكادر ت مو وماا، وتاةةت مليوو  امداع  -اتنةل تألا ار -اتو لةب (اترزي  

 ن  ت نل اا وات  اما اإلا اريب اتمادمب لااص اتانواا. اتما

، وقيام لوكيمةت  دا  اسيو ةا  ترميع لةا ياا قاتميناا اتمليح قاسوخدم ات ا ي  

مئي د  مي  اتنخ يب اتمكي يب  200اتدراسب، وتت تط ةق امسومار  ع   عةنب مكو ب م  

 ائا  هماا    اتمخو ئب، وتوة ل اتدراسب  ت  عد   واإلعالم ف  مراما اتومل
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جاعا قنا  اترزي   ف  اتم ت ب اموت  لية  اتانيواا اإلا ارييب اتو لةيب مي   ةي   -

ةيييب اتمكييي يب (عةنيييب اإلعالمدرجيييب اتحييي د ع ييي  ملييياهدتاا لييية   فييي اد اتنخ ب

، وجيياعا قنييا  اتنةييل تألا ييار فيي  اتم ت ييب اتثا ةييب لنليي ب %93اتدراسييب  لنليي ب 

 . %80تثب لنل ب ات قنا  اتو لةب ف  اتم ت ب اتثا 83.5%

   اتم حييواة  يويييدو  قنيييا  اترزيييي   اتمكيييدر اموي إلميييدادهت لاتمو ومييياا فييي   -

، ايت قنيا  اتنةيل %47.5، ت ةاا قنا  اتو لةب لنلي ب %86.6اتن وف اتواديب لنل ب 

، لةنمييا جيياعا قنييا  اتنةييل تألا ييار فيي  مادمييب اتانييواا %43.7تألا ييار لنليي ب 

 اتب وجيود  زمياا مح ةيب ااةيب لمكي  ايت قنيا  اإلا اريب اتو  يوومد ع ةاا ف  

 اترزي   واتو لةب. 

جاعا اترزي   ف  مادمب اتانواا اإلا ارييب مي   ةي  امترياص اإليريال   حوهيا،  -

 ت ةاا قنا  اتو لةب، ات قنا  اتنةل تألا ار. 

أ فيي  ت نةاييا تووجييه سةاسيي   - قنييا  اتنةييل تألا ييار  ةثيي  اتانييواا اإلا اريييب و ييو ا

 ع ل  وا ح. 

  عل  الدراسات السابقةتعقيب  

تمةييزا اتدراسيياا اتلييالاب ليياتونو  ميي   ةيي  اتمو ييوعاا ومنيياها و دواا  -1

مييناا اتملييح قو   اعومييدا مونييت هيياص اتدراسيياا ع يي   ،ات حيي  اتملييوخدمب

 واسومار  امسواكاع (امسو ا ب  ةأدا  ترمع ات ةا اا.  قلاتوةنب

 وسيائل اإلعيالم ع ي   عومياداماتدراسياا اتليالاب ع ي   ن ييب ارتكزا لوض  -2

مي   اتي وض اآلاي ت حكيوي ع ي  تمو ومياا، و   ةيا   ة طار  ن ن مناسيئ

 ن ياا  عالمةب  ا   ةئرو  اتمو فب واتاي س اتثاياف   اتدراساا قد اسوخدم 

 وامط  اإلا اريب. 
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 اارا  وائا لوض اتدراسياا اتليالاب عي  وجيود عالقيب لية  اعومياد اترمايور  -3

لييية  اتمو ومييياا واتمويييارف اتمليييومد  منايييا، وةيييات   الموسيييائل اإلعييي ع ييي  

 ع  مو وماا م  ت   اتوسائل. اتملوخدم ت  ح   امس و  

وسيييائل  ويييائا اتدراسييياا اتوييي  تناوتيييل ط ةويييب اعومييياد اترمايييور تفييي   يييوع   -4

وسيائل مو فيب اما يار مي  ، ت تئع  ل ب امعوماد ع   وسائل اإلعيالم تاإلعالم

 موالوب اما ار اتخاةب لوطنات.  ع ةاا ف  ، واتو  يوومدو اإلعالم

 ظاييي ا مونيييت اتدراسييياا اتليييالاب     ريييت اتووييي ا ت و ةئزييييو  ةوسييية ب  -5

 عالمةب ي ا  ع    درا  اتم    اتمك يب ت واقع اتئو   اتان تحةياص وااةيب 

 ما يوو ق لاتمو وعاا اتموو اب لاتروا ئ امقوكاديب واتلةاسةب ت  الد. 

ميناا  اسيوخداماتلالاب ت ية     مونيت ت ي  اتدراسياا  ج ييل ل وم  واقع اتدراساا 

أ واعومياداأ ع ي   اسيوخداماتملح لاتوةنيب ع ي  مروموياا مخو ئيب تمو فيب اتئايب امةثي   ا

وسيائل اإلعييالم وهييو مييا   فيياد  فيي  تحدييد  جيي اعاا ااوةييار مرومييع اتدراسييب واتوةنييب 

مو ومياا ت مي    اتمكي يب.    و  يمك  مو فب ما تاوم ليه  وسيائل اإلعيالم مي  تايديت

اتدراسيياا اتلييالاب فيي  تحديييد وةييةايب تلييا ما اتدراسييب ةمييا تمييل امسييوئاد  ميي  

ف  اتحكيوي  وسائل اإلعالم وتحديد  وعةب اتماايةغ اتموو اب لاعوماد اترماور ع   

 ايي ا اتدراسيياا اتلييالاب ةمييا  قنييا  اتلييويغ اترديييد .عيي  مليي و   ع يي  اتمو وميياا

لاعو ارها م   ةث  اتميداال اتنن ييب اتمالئميب  امعومادا   تنن يب اوةار ات ةحب ا

فيي  اتحكييوي  اتئيييائةاا  فيي  تئليية  وتح ةييل عالقييب اعوميياد اتميي    اتمكيي يب ع يي  

 قنا  اتلويغ اترديد . لمل و   ع   اتمو وماا امقوكاديب واتلةاسةب اتخاةب

  تسااالت الدراسة

اتننيي ن ( ن يييب امعوميياد ع يي  وسييائل  فيي   ييوع مو ييو  هيياص اتدراسييب و طارهييا   

 اإلعالم ، ف  اا تلو  تدجالب ع   اتولا ما اآلتةب 
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ما مودي اتوو ا ت ئيائةاا؟ وما  مد   اهومام اتانيواا اتئييائةب لملي و  قنيا   -

 اتلويغ اترديد   لئ مدرةاا اتم حوااا؟

و وماا ع   ت   ن  د توومد اتم    اتمك يب ع   اتانواا اتئيائةب ةمكادر ت م -

مل و  قنا  اتلويغ اترديد ؟ ما هياص اتئييائةاا ع ي  وجيه اتوحدييد؟ وميا اتميواد 

 وات  اما واتمواد اتو  يوومد ع ةاا اتم حوااا ت مو فب  لااا  اتمل و  ؟

مييا موقييع اتانييواا اتئيييائةب ليية  وسييائل اإلعييالم  ميي  ليية  اتمكييادر اتويي  يييوت   -

 اتلويغ اترديد ؟امعوماد ع ةاا  ت مو فب لمل و  قنا  

تييد   Orientation تيي   ن  ييد ةييا  ت انييواا اتئيييائةب دور فيي  تحديييد اتووجييه   -

اتميي    اتمكييي يب لليييأ  مليي و   قنيييا  اتليييويغ اترديييد ؟  وميييا ميييد  امسيييوئاد   

 اتموحااب م  ذت ؟

مييا  ملييوو  اتييوع  اتمو فيي  واتليي وة   تييد  اتميي    اتمكيي يب لمليي و  قنييا   -

قييب هيياا  اتييوع  لامعوميياد ع يي  اتئيييائةاا ةمكييادر اتلييويغ اترديييد ؟ ومييا عال

 ت مو وماا ع  اتمل و ؟

ما اتوالقب لة  اتخكائب اتديموج افةب ت نلاع عةنب اتدراسيب وةيل مي   امعومياد   -

 ع   اتئيائةاا ووعةا  لمل و  قنا  اتلويغ اترديد ؟

 ف وا اتدراسب 

 ، وفي  وسائل اإلعيالم لناع ع   اإلطار اتنن   ت دراسب ( ن يب امعوماد ع   

اتمي    اتمكي يب  تحدييد توجيه  وع مو وعاا مميثالأ في  دور اتانيواا اتئييائةب في 

 لمل و  قنا  اتلويغ اترديد ، ف  اا تلو  ت وحاق م  اتئ وا اآلتةب 
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قيييزداد اتييوع  لمليي و  قنييا  اتلييويغ اترديييد  تييد  اتم حوايياا ذواا الفننرض ادول: 

ةاا ماار ب لاتم حواياا ذواا امعومياد امعوماد اتمو فع ع   اتئيائ

 اتمنخئضق.

قيوجييد ارت يياط طيي دن موجييئ ليية  امعوميياد ع يي  اتانييواا اتئيييائةب الفننرض الثننان : 

ت حكييوي ع يي  اتمو وميياا عيي  مليي و  قنييا  اتلييويغ اترديييد  ميي  

 وامهومام اتلخك  لااا اتمل و  م  جاب اا ةبق. ،جاب

ليية  امعوميياد ع يي  اتانييواا اتئيييائةب  قيوجييد ارت يياط طيي دن موجييئالفننرض الثالنن : 

ت حكوي ع   اتمو وماا ع  مل و  قنا  اتلويغ اترديد  م  جايب 

واتمو فييب اتكييحةحب لاتمو وميياا اتموو اييب لايياا اتمليي و  ميي  جاييب 

 اا ةبق.

ق   مواةيي  اتوو ييةت ييي ا  فيي  اتوالقييب ليية  امعوميياد ع يي  اتئيييائةاا الفننرض الرابننم: 

 و  قنا  اتليويغ اتردييد  مي  جايب ت حكوي ع   مو وماا ع  مل

 واتوع  لااا اتمل و  م  جاب اا ةبق.

  :لدراسة ة امنهجي

اتويي   Descriptive Researchتوييد هيياص اتدراسييب ميي  اتدراسيياا اتوةييئةب 

تلييوادف دراسييب ظيياه   موةنييب  و  زمييب موةنييب وتوةييةئاا ومو فييب ةافييب جوا  اييا، 

موة  يا ئ ع ةيه ةيئب اتوحدييد   و وتكوي  وتح ةل وتاويت اكائب موةنب  و موقف 

دراسيب اتحاييائق ات اهنييب اتموو اييب لط ةوييب ظياه    و موقييف  و مرموعييب ميي  اتنيياس  و 

 ةي  تايدف  ، 31(ام دا ، وذت  لايدف اتحكيوي ع ي  مو ومياا ةافةيب ودقةايب عنايا

 تيي  تييوفة  ات ةا يياا واتمو وميياا  ييوي اعوميياد اتميي    اتمكيي يب ع يي  هيياص اتدراسييب  

ف  اتئيائةاا اتمكي يب وتوةيةف اتوواميل اتمخو ئيب اتم ت طيب لكةئةيب  عالموسائل اإل

 ع ةاا ومد  وعةا  له. امعوماد
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وهيو اتميناا  Survey Methodاتدراسب ع ي  ميناا اتمليح م  هنا اعومدا  

اتان يوخط  عم ةب وةف اتلماا  و اتخكائب  ت  محاوتب تئلة  اتلي و  وعالقويه 

ووي ف ع ي  سي و  اتمي    اتمكي يب وارائايا واتراهاتايا ت   32(لاتخكائب  و اتلماا

ع يي  اتانييواا اتئيييائةب فيي  اتروا ييئ اتموو اييب   اإلعالميي  عنييد تو  يياا ت ميييمو 

لمليي و  قنييا  اتلييويغ اترديييد  وةييات  اتوويي ف ع يي  تئكييةالتاا و  ميياط مليياهدتاا 

 و س ا  ااوةارها تااا اتميمو  لاتوحديد تملاهدتاا. 

ب ف  دراسواا ع ي  ميناا اتمليح لياتوط ةق ع ي  اتمي    اتمكي يب وقد اسوخدمل ات ا ث

 وسيائل اإلعيالم ع ي   امعوميادف  دوافع  امساسةبت وو ف ع   اتلماا واتخكائب 

اتئيائةب اتمك يب ومد  وع  اتم حوااا لاتناه   م  االي اتدراسيب اتمةدا ةيب اتوي  

 ع   اتم    اتمك يب.  ج ا هاتت 

  للدراسة:اإلجراخات المنهجية  

 الدراسة: مجتمم   )أ(  

ع هيو مرموعيب مي  اتمئي داا اتوي  تليو   موأيا في  ةيئب  ساسيةب،  و في  اتمروم

لوض اتخكائب اتملو ةب،  ذ يُمكننا اتاوي    جمةع اتمئي داا اتوي  تليو   في  هياص 

أ  اتخكائب تمثل مروموأا مرومع اتدراسب اتمةدا ةيب . وف  اتدراسب اتحاتةب، ف    33(موةنا

أ 18اتمي    اتمكي يب مي  اتئاياا اتوم ييب ميا لية  هيو   اتان تت ااوةار اتوةنب منيه  عاميا

أ 60 وييي   اتئايييب اتوم ييييب تليييكل اتاات ةيييب اتونمييي  مييي  مرميييل اتنلييياع ، وهييياص  عاميييا

اتمكي ياا  ليئ لةا يياا اتكويا  اإل كييائئ اتلينون اتكيادر عيي  اتراياز اتم ةييزن 

 ت وو اب واإل كاع .

 )ب( عينة الدراسة:

اتوةنياا في  ات حي  ه  جزع م  اتمرومع توواف  فةاا اكائب هاا اتمروميع، و ةنباتو

يئو ا    تكو  ممث ب ت مرومع  و  يمك  توميةت  ويائا  -م  ات حو  ةاة ص –اتو مّ  
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اتمكي ياا، وتووميد اتدراسيب  اإل يا  . يومثل مروميع اتدراسيب اتمةدا ةيب مي   34(ات ح 

 ة    اا تود  ةث  اتوةناا ذيوعا في    Stratified Sampleع   ااوةار عةنب ط اةب 

  .ة ام اا إلتا ب تمثةل اتئااا اتمخو ئب ف  اتوةنب لنل ب تمثة اا ف  اتمرومع اسوخدام

  مئيي د  تييت سييح اا ميي   اتمواطنيياا 400وفيي  اتدراسييب اتحاتةييب ل ييا  رييت اتوةنييب ( 

اوةيياره  ميي  ا، وقييد تييت  60-18تويي اوه  عميياره  مييا ليية    ( اتمكيي ياا اتالتيي  

منطايب ،  ةي  تيت ااوةيار اتااه   واترةيز م  محافنو   مخو ف اتملووياا امقوكاديب

  ميي  اتمنيياطق يوييو   ميي  اتمنيياطق ات اقةييب ومنطاييب ( ييدائق اتا ييب واتز(مكيي  اترديييد 

اتمنياطق اتليو ةب. وقيد تيت تط ةيق امسيو ةا     مي مووسطب ومنطاب (ات لياتة  و م اليبات

 ملييي و  قنيييا  اتليييويغ هافوويييا عيييال   و انييياعق ل لويييب  ايييا (ع ييي  اتوةنيييب ايييالي  ر

واتريييييدوي  يو يييييح اكيييييائب عةنيييييب اتدراسيييييب  مييييي   ةييييي  اتمواةييييي اا  .اترديد 

 اتديموج افةب 

  ( 1جدول رقم )

 خصائص عينة الدراسة
 % ك المتايرات الديموجرافية

 السن
 57.5 230 عاما   35:  20

 42.5 170 عاما   35أكثر من 

 ماعيةالحالة االجت
 51 204 آنسة

 49 196 متزوجة

 المستوى التعليمي
 33 132 أقا من جامعية

 67 268 جامعية

 نوعية العما

 39.5 158 طالبة

 21.5 86 ال تعما

 26.5 106 تعما

 12.5 50 عل  المعاش

 100 400 إجمالي العينة
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    عميياره   ليي ب اتم حوايياا اتالتيي  تويي اوه  يو ييح اترييدوي     لاتنليي ب ت ليي

أ  35   20لة    لي ب اتالتي  تزييد  ت  يا م حواب، لةنما  230لواقع  %57.5عاما

أ  35 عماره  ع    م حواب. 170لواقع  %42.5عاما

   51 يةيي  اتموزوجيياا   ليي ب اتم حوايياال اييل  لاتنليي ب ت حاتييب امجوماعةييب% 

لواقييع  %49 ليي ب اتم حوايياا اتموزوجيياا ل اييل  م حواييب، لةنمييا  230لواقييع 

 م حواب. 196

   33 ليي ب اتم حوايياا  قييل ميي  اتراموةيياا ت  ييا  لاتنليي ب ت ملييوو  اتوو ةميي% 

لواقييع  %67 ليي ب اتم حوايياا اتراموةيياا ةا ييل  م حواييب، لةنمييا  132لواقييع 

 م حواب. 268

   158لواقيع  %39.5 لي ب اتم حواياا اتطات ياا ةا يل  لاتنل ب تنوعةيب اتوميل 

م حوايب،  86لواقع  %21.5اتوامالا  ية  م حواب، ات جاعا  ل ب اتم حوااا

م حواب، في   ية   106لواقع  %26.5 اتوامالا  لةنما جاعا  ل ب اتم حوااا

 م حواب. 50لواقع  %12.5جاعا  ل ب اتم حوااا اتو  ع   اتمواب 

 ( أداة الدراسة:ج)   

أ لميا  يوئيق ومو يو  اتدراسيب      اعومدا هاص اتدراسب ع   اسيو ةا  تيت  عيدادص اكةكيا

ممييثالأ فييي  اتوالقييب لييية  تويي ا اتمييي    اتمكيي يب ت انيييواا اتئيييائةب ومليييوو  اتيييوع  

لمليي و  قنييا  اتلييويغ اترديييد ، وتمييا ةا ييل  ن يييب امعوميياد ع يي  وسييائل اإلعييالم هيي  

اإلطييار اتننيي ن ت دراسييب اتحاتةييب، فيي   امسييو ةا  تييت تكييمةمه  لحةيي   ياييةغ اتوويي ا 

مو فيب لملي و  قنيا  اتليويغ اتردييد ، ومليوو  ت ئيائةاا وامعوماد ع ةايا ةمكيادر ت 

اتوع  لااا اتمل و ، مع اماا لامعو ار اتخكائب اتديموج افةب ت نلاع اتالت   ج ييل 

ع ةا  اتدراسب. لناع ع   ذت  ف   امسو ةا  تت تكمةمه لحةي  ياطي  اتمحياور امساسيةب 

 اآلتةب 
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موييدي  يييام مليياهد  اتوويي ا ت ئيييائةاا   ةيي   تيييم  امسييو ةا   سييا ب عيي    -

اتانييواا اتئيييائةب فيي  امسيي و ، وةييات  مووسييا عييدد سيياعاا اتمليياهد  اتةومةييب 

 ت انواا اتئيائةب.

مييد  اهومييام اتانييواا اتئيييائةب لمليي و  قنييا  اتلييويغ اترديييد    ةيي  تيييم    -

امسييو ةا  سيي امأ عيي  مييدرةاا اتم حوايياا تمييد  اهومييام هيياص اتانييواا لاتمليي و  

ب  تيي   ييد ة ةيي ، ماومييب  تيي   ييد مييا، يكييوئ اتوحديييد، تييت تكيي  (ماومييب جييداأ، ماوميي

 ماومب 

امعوميياد ع يي  اتانييواا اتئيييائةب ةمكييادر ت مو وميياا   ةيي  تيييم  امسييو ةا     -

مرموعب م  اتانواا اتئيائةب، وةيا  اتمط يو  مي  اتم حواياا ااوةيار امسيورالب 

عي  ملي و   اتو  توكغ درجب اعوماده  ع   ةل مناا ت حكوي ع   اتمو ومياا

قنا  اتلويغ اترديد ، اتمنطق  ئله ع   ملوو  ات  اما واتمواد اتوي  يووميد ع ةايا 

 اتم حوااا ت مو فب  لااا  اتمل و  

اتويي  يييوت امعوميياد ع ةاييا  ت مو فييب  موقييع اتانييواا اتئيييائةب ليية  وسييائل اإلعييالم   -

ميي  هيياص لمليي و  قنييا  اتلييويغ اترديييد    ةيي  تيييم  امسييو ةا   رلوييب  لييدائل  

اتمكادر وه   اتانواا اتئييائةب، اتكيحف، ات ادييو، اإل و  يل، وةيا  اتمط يو  

ميي  اتم حوايياا ت تةييئ ةييل لييديل ميي  ت يي  ات ييدائل  لييئ  همةوييه ةمكييدر ت مو فييب 

 لمل و  قنا  اتلويغ اترديد .

اتانواا اتئيائةب ةوامل ف  تحديد اتووجه واتوأاة  اتوجدا    لموني  قةياس ميا  ذا    -

 Orientationعوماد ع   اتانواا اتئييائةب  تيه دور في  تحاةيق قاتووجيهق ةا  ام

تييد  اتم حوايياا، اترديييد  للييأ  جوا ييئ محييدد  توو ييق لمليي و   قنييا  اتلييويغ 

واسيييوثار  اتحمييياس تيييه، وتومثيييل  ت ييي  اتروا يييئ فييي  دور اتئييييائةاا ف   تا يييب 

 تا ييب مو وميياا عيي  اتمليي و ،  تا ييب  مو فييب لمواقييف اتييدوي ميي  اتمليي و ، 
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قييدر   مو وميياا عيي   همةييب اتمليي و  تالقوكيياد اتمكيي ن ةكييل، تو ييةح وتأةةييد 

اتملاعد  ع ي  تكيوي  ر ن عيام داعيت تملي و  و راز، مك  واتمك ية  ع   اإل

ت ورييار  اترديييد  ،  تا ييب مو وميياا عيي    همةييب قنييا  اتلييويغ اترديييد  قنييا  اتلييويغ

قنيا  اتليويغ،  تا يب مو ومياا  اتدوتةب،  تا ب مو فيب لاتروا يئ اتمخو ئيب تملي و 

ةةايب هاص اتروا يئ في  ةيور   لع   همةب اتمل و  ف  توفة  ف د عمل. تم

لنييود، وةييا  اتمط ييو  ميي  اتم حوايياا    يخويي   اسييورالب وا ييد  تو ييح مييد  

ا ط اأ هاص ات نود ع يةا  في  سيةاأ اعومياده  ع ي  اتئييائةاا ت مو فيب لملي و  

  امسييو ةا  سيي امأ عيي  مييد  اسييوئاد  هيي مع قنييا  اتلييويغ اترديييد .  ةمييا تيييم

اتم حوااا لاتئول مما ةا يل ت ثيه اتئييائةاا عي  اتمو يوعاا اتموو ايب لملي و  

 قنا  اتلويغ اترديد .

  ويونيي  مو فييب وفاييت  اتايييايا اتخاةييب لمليي و  قنييا  اتلييويغ اتييوع  اتمو فيي  -

أ تاياا اتمحيوراترديد ، وقد تيم  امسو ةا    واماو يار  يايةغ  ، ااو اراأ مو يوعةا

مو فيييب اتم حواييياا وفاماييي  مهيييت اتاييييايا ذاا اتكييي ب لملييي و  قنيييا  اتليييويغ 

اتردييد ، ت يي  اتمو ييوعاا اتويي   تيي ددا لكثيي    فيي  ات يي اما واتمييواد اتويي  ةا ييل 

ت ثاا اتئيائةاا. تاد تت ط ه هاص اتايايا ع   مرموعب م  اتولا ما ف  ةيور  

اا، وتييدور ، لحةيي  ترةييئ ع ةييه اتم حوايي Objective Testااو ييار مو ييوع  

 وي  اتمد  اتزمنةب اتو  اسوا قاا  ئ  قنا  اتليويغ اتردييد  ،  سا ب هاا  اماو ار 

سنب  افوواه قنيا  اتليويغ اتردييد  ، رئيةغ اتيوزراع اتيان تيت في  عايدص افووياه قنيا  

 ني  اتلويغ اترديد  ، مكادر  تمويل  مل و  قنيا  اتليويغ اتردييد  ، ملياهمب ات

اتييدوت  فيي  تمويييل مليي و  اتانييا ،  سيينب  ات ييدع فيي   ئيي  مليي و  قنييا  اتلييويغ 

اترديد ، هل قنا  اتليويغ اتردييد  ليديل عي  قنيا  اتليويغ اتاديميب،  ييور رئيةغ 

 ئل  افووياه اتانيا  اتردييد ،  ميا  ذا ةا يل قنيا  اتليويغ امم يكةب اتومياا اتموحد  

 اتمووسا.  اترديد   تكل ات ح   ام م   لات ح 
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اتيييوع  اتلييي وة  لليييأ  ملييي و  قنيييا  اتليييويغ اتردييييد   فييي ذا  ةيييا  اتلييي و     -

Behavior   أ  ساسةاأ  م  مئاهةت  ن يب امعوماد ، في   اتلي و  اتموني  في مكو ا

،   يدي    هاص اتدراسب يمثل ف   امهومام اتلخكي  لملي و  قنيا  اتليويغ اتردييد

اتلييويغ اترديييد ، ايي اع  سييات فيي   اتم حوايياا مييع  اآلايي ي  عيي  مليي و  قنييا 

اتملييي و ، تليييرةع اآلاييي ي  ع ييي  اييي اع امسيييات فييي  اتملييي و .  ةميييا تييييم  

امسو ةا  س امأ  توحديد موقع اتئيائةاا ةأ د مكادر اتولرةع ع   ا اع امسيات 

ف  مل و  قنا  اتلويغ اترديد ،  ة  تت  ط ه عد  مكيادر محوم يب في  تليرةع 

سيات في  ملي و  قنيا  اتليويغ اتردييد ، وهياص اتمكيادر اتم حوااا ع   ا اع ام

ه   اتئيائةاا، وسائل اإلعالم اما   (ية  اتئييائةاا ، امقيار ، امةيدقاع، 

 مكادر  ا   (تاة ها اتم حوااا 

 اة اأ، ف   امسو ةا  تيم   اتخكائب اتديموج افةب ت م حوااا م   ةي      

 ب اتومل. اتل ، اتوو ةت، اتحاتب امجوماعةب،  ات

تت اتوحاق مي  ةئياع  امسيو ةا  مي   ةي  اتكيدأ واتث ياا، فئةميا يخيب وقد   

تت  اتئحب اتمدقق تألسا ب وات نود،و  ماط امسيورالاا ع ي  ةيل  (Validity)اتكدأ 

مناا، واتوأةد م   و و اا م   ة  ات اب واتمحوو ، و  اا (تاةغ  اتمط و   قةاسيه 

هدافاا، ةميا تيت عي ا امسيو ةا  ع ي  مرموعيب مي  لما يوئق مع مو و  اتدراسب و 

فايد تيت اتوحايق منيه  لي ج اع ااو يار ق  ي  ع ي  مرموعيب مي    ميا اتث ياا  35(اتمحكمة 

  م  اتوةنب اتك ةيب ت دراسيب،  ةي  تيت اتوط ةيق مي تة  %10  سةد ،  ن ما يوادي (40(

واتوط ةق اتثا   ع   اتمرموعب  ئلاا لئاةل زمن  مدته  س وعة  لة  اتوط ةق اموي 

أ (ر     0.91، ولحلييا  امرت يياط ليية  اتوط ةايية  ةا ييل قةمييب امرت يياط داتييب   كييائةا

  .وهاص قةمب ا اا م تئوب  ت   د ة ة 

 جمم البيانات والمعالجة اإلبصائية:)د( 
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تيييت جميييع لةا ييياا هييياص اتدراسيييب مييي  ايييالي اتمايييالالا اتئ دييييب اتم ااييي    ميييع 

امسو ةا اا تم اجوب مدقاب سواع  اناع اتماال ب  و ق يل اتم حوااا،  وقد ايول جمةع 

، وقيييد (SPSS)اتحزميييب اإل كيييائةب ت و يييوم امجوماعةيييب  اسيييوخدام داييياي ات ةا ييياا ل

عوترل ات ةا اا وفق اطب   كائةب تاالل  هيداف اتدراسيب واإلجاليب ع ي  اتوليا ما 

ليئ امسيورالب واتوحاق م  اتئ وا  ة  تيمنل اتمواترب اإل كائةب  تكي اراا و 

ع   جمةع  سا ب ولنود ومواة اا امسو ةا ، اتمووسطاا وام ح افاا اتموةاريب ت ايةت 

اتوييي  تايييةغ وعييي  اتم حواييياا  اتكمةيييب مسيييورالاا اتم حيييواة  ع ييي  ات نيييود وامسيييا ب

، موامييل لة سييو ، 2، ماييايةغ اتوالقييب وامرت يياط (ةيياد يييلمليي و  قنييا  اتلييويغ اترد

   موامل امرت اط اترزئ

لموجئ هاص اتمواترب اإل كائةب تت تننةت اتنوائا وجدوتواا لما يرةئ  ع   اتوليا ما  

 اتو  تلو  تدجالب ع ةاا واتوحاق م  اتئ وا  اتو  تلو  ت وحاق مناا.

 نتائج الدراسة:

فةما ي   ع ا ت نوائا اتو  توة ل  تةايا اتدراسيب لميا يرةيئ ع ي  اتوليا ما  

ايا واتوحايق مي  اتئي وا اتوي  تليو  ت وحايق منايا، وتنيدرج اتو  تليو   تدجاليب ع ة

 اتنوائا تحل اتنااط اآلتةب 

 اتوو ا ت ئيائةاا -

 مد   اهومام اتانواا اتئيائةب لمل و  قنا  اتلويغ اترديد   -

 امعوماد ع   اتانواا اتئيائةب ةمكادر ت مو وماا ع  مل و  قنا  اتلويغ اترديد    -

  وسيائل اإلعيالم ةمكيادر ت مو فيب لملي و  قنيا  ت تةئ اتانيواا اتئييائةب لية  -

 اتلويغ اترديد  لمل و  قنا  اتلويغ اترديد 

 دور اتانواا اتئيائةب ف  تحديد اتووجه للأ  مل و  قنا  اتلويغ اترديد   -

 اتوع  اتمو ف  لمل و  قنا  اتلويغ اترديد   -
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 اتوع  اتل وة  لمل و  قنا  اتلويغ اترديد    -

ئا سةوت امايا في  امعو يار اتخكيائب اتديموج افةيب ت م حواياا ف  ع ا هاص اتنوا 

 م   ة  اتل ، اتوو ةت، اتحاتب امجوماعةب،  اتب اتومل. 

 أوال  : التعرض للفضائيات: 

تويييم  هيياص اترزئةييب مييا توةيي ل  تةييه اتدراسييب ميي   وييائا للييأ  موييدي  يييام  

اعاا اتملياهد  اتةومةيب ملاهد  اتانواا اتئيائةب ف  امس و ، وةات  مووسيا عيدد سي

ت انواا اتئيائةب. فةما يخب مودي  يام ملاهد  اتانواا اتئييائةب في  امسي و  ةليف 

 تح ةل ات ةا اا ع  اتنوةرب اتمرم ب لااا اتردوي 

 (2جدول رقم )

 معدل مشاهدة القنوات الفضائية في ادسبوع 
 % ك معدل المشاهدة  

 61.75 246 يوميا  

 23.75 95 معظم اديام

 8.75 35 بعض اديام

 5.75 23 يوم وابد

 100 400 إجمالي العينة

يو ييح اترييدوي     اتوويي ا اتةييوم  ت انييواا اتئيييائةب يييأت   فيي  اتم ت ييب 

م حواب، ات جاعا ف  اتم ت ب اتثا ةيب مي  يوو  ي   246لواقع  %61.5اموت  لنل ب 

ةنميا جياعا في  اتم ت يب م حوايب، ل 95لواقيع  %23.75ت ئيائةاا مونت اميام لنلي ب 

م حواييب، فيي   35لواقييع  %8.75اتثاتثييب ميي  يوو  يي  ت ئيييائةاا لوييض اميييام لنليي ب 

 ة  جاعا ف  اتم ت ب ات الوب واماة    ل ب م  يوو    ت ئيائةاا يوم وا يد فايا 

م حواييب. و لييونوا ممييا سيي ق ارتئييا  ةثافييب  23لواقييع  %5.75فيي  امسيي و  لنليي ب 

ئةب ويمك   رجا   س ا  ذت   ت  ما تادمه هاص اتئييائةاا مي  اتوو ا ت انواا اتئيا

ل اما مونوعب تلواطئ اترماهة  وتليوحوذ ع ي  اهوميامات وت  ي  ري ياتات وتلي ع 

 اجاتات ااةب في   يوع اتمنافليب لية  اتانيواا اتئييائةب اتموويدد .   ميا عي  اتوالقيب 

، فاييد ةلييف تح ةييل ليية  موييدي مليياهد  اتئيييائةاا واتخكييائب اتديموج افةييب ت وةنييب

 ات ةا اا ع  اتنوةرب اتم ةنب لاتردوي اآلت  
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 (  3جدول رقم )

 العالقة بين  معدل مشاهدة  القنوات الفضائية  والمتايرات الديموجرافيةيوءح 
 معدل المشاهدة 

 المتايرات الديموجرافية

 يوميا   أغلب اديام بعض اديام يوم وابد
 مدى الداللة 2كا

 % ك % ك % ك % ك

 السن

 61.3 141 25.2 58 7 16 6.5 15 عاما   35:  20

3.058 
0.383 

 ية  داتب
 35أكثر من 

 عاما  
8 4.7 19 11.2 

37 21.8 
106 62.3 

الحالة 

 االجتماعية

 65.7 134 18.1 37 9.3 19 6.9 14 آنسة
7.615 

0.055 

 57.7 113 29.6 58 8.2 16 4.5 9 متزوجة ية  داتب

المستوى 

 ليميالتع

 69 91 17.4 23 5.3 7 8.3 11 أقا من جامعية
9.930 

0.019 

 58.2 156 26.9 72 10.4 28 4.5 12 جامعية داتب

 بالة العما

 63.9 101 20.3 32 11.4 18 4.4 7 طالبة

21.183 
0.012 

 داتب

 64 55 29 25 2.3 2 4.7 4 ال تعما

 53.8 57 32.1 34 7.5 8 6.6 7 تعما

 68 34 8 4 14 7 10 5 اشعل  المع

يويييح ميي   هييياا اترييدوي عيييدم وجييود عالقيييب ليية  مويييدي مليياهد  اتانيييواا   

، لةنميا (p>0.05)اتئيائةب ف  امس و  وةل م  مواة اا   اتل ، اتحاتب امجوماعةيب 

، فئةميا (p<0.05))توجد عالقب هاا اتمودي وةل م  اتمليوو  اتوو ةمي  و اتيب اتوميل 

ةميي  يو ييح اترييدوي ارتئييا   ليي ب اتم حوايياا اتالتيي  يليياهد  يخييب اتملييوو  اتوو 

أ  تيي   ميي  مرموعييب اتم حوايياا ذواا اتوو ييةت امقييل ميي   %69اتانييواا اتئيييائةب يومةييا

مييي   مرموعيييب اتم حواييياا ذواا اتوو يييةت  %58اتريييامو  تييينخئض هييياص اتنلييي ب  تييي  

تمليياهد  اترييامو .  مييا فةمييا يخييب  اتييب اتومييل، فيي   اترييدوي يو ييح ارتئييا  موييدي ا

 ، لةنما تنخئض هياص %63.9 ، ات اتطات اا (%64اتةومةب لة  اتنلاع ية  اتوامالا (

   م  مرموعب اتم حوااا اتوامالا.%53.8اتنل ب  ت  

 ما ع  مووسيا عيدد سياعاا اتملياهد  اتةومةيب ت انيواا اتئييائةب فايد ةليف   

 تح ةل ات ةا اا ع  اتنوةرب اتمرم ب لاتردوي اآلت  

 (4) جدول رقم

 يوءح ساعات المشاهدة اليومية للقنوات الفضائية
 % ك ساعات المشاهدة اليومية 
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 22.8 91 أقا من ساعة

 60.5 242 من ساعة إل  أقا من ساعتين

 12.2 49 من ساعتين إل  أقا من أربعة ساعات

 4.5 18 أربعة ساعات فأكثر

 100 400 إجمالي العينة

  مييي  اتم حواييياا %60.5ميييا يويييادي ( م حوايييب،  ن 242يو يييح اتريييدوي    

أ، ات جياعا في  اتم ت يب اتثا ةيب  يلاهد  اتئيائةاا م  ساعب  ت   قل م  ساعوة  يومةا

م حواب، لةنما جياعا  91لواقع  %22.8م  يوو    ت ئيائةاا  قل م  ساعب لنل ب 

سيياعاا  ائةاا ميي  سيياعوة   تيي   قييل ميي   رلييعفيي  اتم ت ييب اتثاتثييب ميي  يوو  يي  ت ئييي

م حواب، ف   ة  جاعا ف  اتم ت يب ات الويب واماةي    لي ب  49لواقع  %12.2ب لنل 

م حواييب. هيياص  18لواقييع  %4.5سيياعاا فييأةث  لنليي ب   يي  ت ئيييائةاا  رلييعميي  يوو 

سيياعاا  نييب يليياهد  اتئيييائةاا  قييل ميي   رلييع  ميي  اتوة%95.5اتنوةرييب  تونيي     (

أ، ف   ة  يوجد ( ييع سياعاا فيأةث  اتئيائةاا  ر   فاا م  اتوةنب يلاهد %4.5يومةا

أ.     ا خئيياا ةثافييب اتمليياهد  اتةومةييب ت ئيييائةاا يئليي  فيي   ييوع اتووامييل  يومةييا

أ تئييل ملياهد  اتئاي اا  ام واائةب لاتوئاعل مع ظ وف اتم    اتمكي يب، فياتم    يات يا

واما ييار اتمامييب فاييا.  مييا عيي  اتوالقييب ليية  ةثافييب اتمليياهد  اتةومةييب واتخكييائب 

وايياا، فاييد ةلييف تح ةييل ات ةا يياا عيي  اتنوةرييب اتمو ييحب لاترييدوي اتديموج افةييب ت م ح

 اآلت  

 ( 5جدول رقم )

العالقة بين  ساعات المشاهدة اليومية للقنوات الفضائية والمتايرات يوءح 

 الديموجرافية

 كثافة المشاهدة

 المتايرات الديموجرافية

أقا من 

 ساعة

من ساعة 

إل  أقا من 

 ساعتين

من ساعتين 

إل  أقا من 

 ساعات 4

ساعات  أربم

 2كا فأكثر
مدى 

 الداللة

 % ك % ك % ك % ك

 السن

 2.2 5 11.3 26 61.3 141 25.2 58 عاما   35:  20

8.408 

0.38 

غير 

 دالة
 35أكثر من 

 عاما  
33 19.4 101 59.4 23 13.5 13 7.7 
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الحالة 

 االجتماعية

 4.9 10 9.3 19 61.8 126 24 49 آنسة

3.485 

0.323 

غير 

 لةدا
 4.1 8 15.3 30 59.2 116 21.4 42 متزوجة

المستوى 

 التعليمي

 3.8 5 9.1 12 65.9 87 21.2 28 أقا من جامعية

2.985 

394 

غير 

 دالة
 4.9 13 13.8 37 57.8 155 23.5 63 جامعية

 بالة العما

 6.3 10 8.2 13 61.4 97 24.1 38 طالبة

22.470 
0.008 

 دالة

 ــــ ــــ 10.5 9 66.2 57 23.3 20 ال تعما

 1.8 2 17 18 55.7 59 25.5 27 تعما

 12 6 18 9 58 29 12 6 عل  المعاش

يويح م  اتردوي عدم وجود عالقب لية  مووسيا عيدد سياعاا اتملياهد  اتةومةيب 

، لةنمييا توجييد (p>0.05)ت ئيييائةاا ومواةيي اا  اتليي ، واتوو ييةت واتحاتييب امجوماعةييب 

دد سيياعاا اتمليياهد  اتةومةييب ت ئيييائةاا ومواةيي   اتييب اتومييل عالقييب ليية  مووسييا عيي

((p<0.05) فو   اتي يت مي   ي  ةيب مرموعياا اتوةنيب تلياهد اتئييائةاا مي  سياعب ،

أ،  م    اتم حوااا اتالت  ع ي  اتموياب ت تئيع لةينا   لي ب مي   مقل م  ساعوة  يومةا

أ ( ةيي  اتوييامالا (رليياا  /  مييا اتم حوايياا ي%12يليياهد   رلييع سيياعاا فييأةث  يومةييا

ات ةييوا ،  لةنمييا تكييل هيياص اتنليي ب  تيي  ةييئ  لاتمائييب ميي  مرموعييب اتم حوايياا يةيي  

   منا  تلاهد اتئيائةاا  رلع ساعاا فأةث  ف  %6.3اتوامالا ،  ما اتطات اا ف   (

   م  اتم حوااا اتوامالا %1.8اتةوم، وتنخئض هاص اتنل ب  ت  (

 ضائية بمشروع قناة السويس الجديدة:اهتمام القنوات الف ثانيا : مدى 

 ت   ن  د ت   اتم حوااا عةنب اتدراسب    اتانواا اتئيائةب  ةا ل ماومب لمل و   

قنييا  اتلييويغ اترديييد ؟  وهييل يخو ييف  درا  اهومييام اتانييواا اتئيييائةب لايياا اتمليي و  

تييب لييااوالف اتم حوايياا ميي   ةيي  اتليي  واتحاتييب امجوماعةييب واتملييوو  اتوو ةميي  و ا

اتومييل؟. تاييد ةلييف تح ةييل ات ةا يياا عيي     عةنييب اتدراسييب تيي      اهومييام اتانييواا 

 اتئيائةب لمل و  قنا  اتلويغ اترديد  ةا  ع   اتنحو اآلت  

 ( 6جدول رقم )

 مدى اهتمام القنوات  الفضائية بمشروع قناة السويس الجديدة  يوءح 
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اهتمام الفضائيات 

 بمشروع 

 قناة السويس الجديدة

 % ك

 63.5 254 مهتمة جدا

 31.5 126 مهتمة إل  بد كبير  

 3.5 14 مهتمة إل  بد ما

 1.0 4 يصعب التحديد

لم تكن  مهتمة بالقدر 

 الكافي
2 0.5 

 100 400 إجمالي العينة

  تيي      اتانييواا %63.5يو ييح اترييدوي    مييا يايي   ميي  ا ثيي  اتوةنييب (

     هياص %31.5  اتلويغ، وت    ل ب (اتئيائةب قةا ل ماومب جداأ ق   لمل و  قنا

ت     اا  ةا ل ماومب  ت    يد ميا .  %3.5اتانواا ةا ل ماومب  ت    د ة ة   ماالل 

  م حواياا  فييد   ميا  لكيوولب اتوحديييد،  و    اتئييائةاا تيت تكيي  6وم يوجيد سيو  (

حوايياا ماومييب لاتمليي و  لمييا فةييه اتكئايييب. لوجييه عييام، فيي   اتاات ةييب اتونميي  ميي  اتم 

يييدرة  اهومييام اتانييواا اتئيييائةب لمليي و  قنييا  اتلييويغ اترديييد . واتواقييع    قنييواا 

اتو ةئزيييو  ةا ييل تايياا اتمليي و  سييواع فيي  توجااييا ت لييوئ اتمكيي ن   و اتلييوو  

امايي  ، مييع اتو ةةييز ع يي  اتروا ييئ امقوكيياديب واتلةاسييةب وامجوماعةييب ت مليي و . 

يموج افةييب (اكييائب اتم حوايياا ، ةلييئل وعنييد تاكيي  عالقييب ذتيي  ليياتمواة اا اتد

 اتدراسب ع  اتنوةرب اتم ةنب لاتردوي اآلت  

 ( 7جدول رقم )

 العالقة بين اهتمام القنوات  الفضائية بمشروع يوءح 

 قناة السويس الجديدة والخصائص الديموجرافية

 كثافة المشاهدة

 المتايرات الديموجرافية

لم تكن  

 مهتمة

يصعب 

 التحديد

مة كانت  مهت

 إل  بد ما
كانت  مهتمة 

 إل  بد كبير  

كانت قنوات 

التليفزيون  

 مهتمة جدا
 2كا

مدى 

 الداللة

 % ك % ك % ك % ك % ك

 السن

20  :

 عاما   35
2 0.9 0 0 9 3.9 83 36.1 136 59.1 

12.396 
0.015 

أكثر من  داله

 عاما   35
0 0 4 2.4 5 2.9 43 25.3 118 69.4 

 0.248 5.410 64.7 132 30.4 62 4.4 9 0 0 0.5 1 نسةآالحالة 
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 غير داله 62.2 122 32.7 64 2.6 5 2.0 4 0.5 1 متزوجة االجتماعية

المستوى 

 التعليمي

أقا من 

 جامعية
0 0 3 2.3 2 1.5 49 37.1 78 59.1 

8.973 
0.062 

 غير داله
 65.7 176 28.7 77 4.5 12 0.4 1 0.7 2 جامعية

 بالة العما

 62.7 99 32.9 52 3.8 6 0 0 0.6 1 طالبة

32.778 
0.001 

 داله

 32.8 54 36.0 31 1.2 1 0 0 0 0 ال تعما

 67.0 71 27.4 29 4.7 5 0 0 0.9 1 تعما

عل  

 المعاش
0 0 4 8.0 2 4.0 14 28.0 30 60.0 

يويح م   اتردوي عدم وجود عالقب لة   درا  اتم حواياا مهوميام اتانيواا  

لمل و  قنا  اتلويغ اتردييد   مي  جايب وةيل مي  اتحاتيب امجوماعةيب و اتيب اتئيائةب 

، لةنمييا توجييد عالقييب ليية   درا  اتم حوايياا مهومييام (p>0.05)اتومييل ميي  جاييب اا ةييب 

اتانواا  اتئيائةب لمل و  قنيا  اتليويغ اتردييد  وةيل مي  مواةي  اتلي  و اتيب اتوميل  

((p<0.05)مي  اتليةداا مي   %59.1وي ا   لي ب اة  اتل  يو ح اتريدو. لاتنل ب تم

  اتانيواا اتو ةئزيو ةيب ماوميب جيدا لملي و  قنيا  اتليويغ اتردييد  ي ل   عام  20-35

 يي ل مي   ئيغ اتئايب اتوم ييب  %3.9  اا ماومب  ت   يد ة ةي  و ي ل منا   %36.1و

عيام ا  اتانيواا 35مي  اتليةداا  ةثي  مي   %69.4  اا ماومب  ت   يد ميا لةنميا يي   

ا يه يكيوئ  يي ل  %2.4  اا ةا ل ماومب  تي   يد ة ةي  و ي ل  %25.3ب جدا وماوم

اتوحديد ، وهاص اماوالفاا لة  اتنلئ ه  ااوالفياا جوه ييب وم تويز   تي  اتكيدفب 

 .  ما فةما يخب مواة   اتب اتومل، ف    اتريدوي 0.015،  اتدمتب   12.396  2(ةا

اا اتو ةئزيو ةيييب ماوميييب جيييدا و لييي ب    اتانيييو يييي ل يو يييح    اتليييةداا اتراموةييياا 

أ     ليي ب  28.7%     ييي ل ميي  اتطات يياا  %62.7ماومييب  تيي   ييد ة ةيي  وت يية   ييييا

ميي   %67ماومييب  تيي   ييد ة ةيي  لةنمييا  ليي ب  %36اتانييواا اتو ةئزيو ةييب ماومييب جييدا و

مييي   %27.4   اتانييواا اتو ةئزيو ةيييب ماومييب جييدا و ليي ب  يرييد اتلييةداا اتوييامالا 

ماوميب  تي   يد ميا ةميا وجيد     لي ب  %4.7  اا ماومب  ت   يد ة ةي  و  ي لاتلةداا 

  ايا ماوميب  تي   يي ل  %28  ايا ماوميب جيدا و يي ل م  اتلةداا ع   اتمواب  60%

 يكوئ ع ةاا اتوحديد.  %8 د ة ة  و ل ب 
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 ثالثا : االعتماد عل  القنوات الفضائية كمصادر للمعلومات:

مرموعيب مي  اتانيواا اتئييائةب اتوي  اعوميدا ةليئل اتدراسيب عي     هنيا      

ع ةاييا اتم حواييياا عةنيييب اتدراسيييب ةمكيييادر ت مو ومييياا عييي  ملييي و  قنيييا  اتليييويغ 

اترديد ، و   هاا امعومياد يخو يف مي  قنيا   تي   اي   ع ي  اتنحيو اتمو يح لاتريدوي 

 اآلت  

 

 

 

 (8جدول رقم )

 القنوات الفضائية التي تعتمد عليها المبحوثاتيبين 

 ادر للمعلومات عن مشروع قناة السويس الجديدةكمص 
 

 

 قنوات التليفزيون الفضائية 

 المشاهدة

 يصعب التحديد ال
بعض أيام 

 ادسبوع
 و شبهيوميا أ

 % ك % ك % ك % ك

 MBC1 16 4.0 6 1.5 93 23.3 285 71.3قنا  

 29.0 116 68.3 273 1.8 7 1.0 4 مك   MBCقنا  

 43.0 172 38.5 154 14.3 57 4.3 17 قنا  اتحةا 

 23.3 93 58.3 233 9.8 39 8.8 35 قنا  اتمحور

 27.3 109 47.5 190 13.3 53 12.0 48 اتئيائةب اتمك يب

 25.5 102 57.8 231 8.5 34 8.3 33 قنا  اتناار

 CBC 18 4.5 49 12.3 207 51.8 126 31.5قنا  

 21.3 85 57.8 231 13.8 55 7.3 29 قنا  دريت

دود اتانييواا اتم ةنييب لاترييدوي، وع يي  ملييوو  اتمليياهد  اتةومةييب  و ايي ه فيي   يي 

ةافييب اتانييواا اتئيييائةب ميي   ةيي  مليياهدتاا ةمكييدر  MBC1اتةومةييب، توكييدر قنييا  

ت مو وماا  ع  مل و  قنا  اتلويغ اترديد ، وع   وجه اتوحديد ف   ت تةيئ اتانيواا 
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عي  ملي و  قنيا  اتليويغ  اتئيائةب اتمو حب لاتردوي جياعا ةمكيادر  ت مو ومياا

أ  و ا ه يوم  جاع ع   اتنحو اآلت    اترديد  وتلاهدها اتم حوااا يومةا

   mbc1   )71.3%قنا   - 

   %43قنا  اتحةا  ( -

   CBC )31.5%قنا   -

  %29مك  ( MBCقنا   -

  %27.3اتئيائةب اتمك يب (  -

  %25.5قنا  اتناار ( 

  %23.3قنا  اتمحور ( -

ف    ةث يب  و  ي  ةب اتم حوااا عةنب اتدراسيب تلياهد  MBC1ا  ولاسوثناع قن

  مي  اتوةنيب تيت %12لاةب اتانيواا (لويض  ييام امسي و   ، ويوييح مي  اتريدوي    (

تكي  تليياهد اتئييائةب اتمكيي يب ت حكييوي ع ي  مو وميياا عيي  ملي و  قنييا  اتلييويغ 

تخييامغ ميي   ةيي   اترديييد ،   ن    اتئيييائةب اتمكيي يب  ذا ةا ييل تييأت  فيي  اتو تةييئ ا

اتةومةييب،  فيي    ليي ب (عييدم مليياهدتاا   ت تئييع ماار ييب ل اةييب ايي ه اتمليياهد  اتةومةييب  و 

م  اتردوي    اتانواا اتئيائةب اتخاةب ه  اتو  توكيدر اتم ةيز  يو ة اتانواا. ةما 

 امع   ع  اتانواا اتحكومةب ةمكادر ت مو وماا ع  مل و  قنا  اتلويغ اترديد .

ا واتمواد اتوي  يووميد ع ةايا اتم حواياا ت مو فيب لملي و  قنيا   ما ع  ات  ام

 اتلويغ اترديد ، ف  اا تومثل فةما يو حه اتردوي اآلت  

 (  9جدول رقم )

 المواد والبرامج التي تشاهدها المبحوثات يوءح 

 للمعرفة بمشروع قناة السويس الجديدة
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 برامج القنوات الفضائية

 المشاهدة

 بانتظام غالبا ابيانا يصعب التحديد ال

 % ك % ك % ك % ك % ك

 57.5 230 23.5 94 7.5 30 8.0 32 3.5 14 ل اما اتوو  او

 18.3 73 38.0 152 16.0 64 26.8 107 1.0 4 ات  اما واتمواد اإلا اريب

 23.5 94 24.5 98 21.8 87 28.5 114 1.8 7 اتمواد وات  اما اتلةاسةب

 15.0 60 13.0 52 7.5 30 56.0 224 8.5 34 ل اما ومواد  ا  

 ذا اسيييو ود ا اتم حواييياا اتالتييي  م يلييياهد  ات ييي اما وةيييات  اتالتييي   فيييد  

لكييوولب اتوحديييد، فيي   هيياا  اترييدوي يو ييح   وةرييب  ساسييةب  تييو خب فيي     ليي اما 

ت ييي اما واتميييواد اإلا ارييييب   ا ، ايييت %88.5اتويييو  ايييو  تيييأت  فييي  اتو تةيييئ اموي (

 اةييي اأ ات ييي اما واتميييواد اماييي    ، و%70ت ييي اما اتلةاسيييةب ( ، اتميييواد وا72%(

  %8  . وتنخئض   ل ب (عدم اتوحديد   فةما يخب لي اما اتويو  ايو  تي  (35.5%(

فةميا   %56 ت   %26فاا م  اتم حوااا،  لةنما ت تئع هاص اتنل ب  ت  ما يو اوه لة  

توالوايا اتم حواياا لليكل يخب لاةب ات  اما. وم  اتمحومل    ل اما اتوو  او اتوي  

منييونت ةييا  تاييا  ايي   فيي   تلييكةل اتييوع  اتوييام  لمليي و  قنييا  اتلييويغ اترديييد  وذتيي  

مهمةب ل اما اتوو  او م ايا  ةي حل لمثاليب منويدياا يلوكليف مي  االتايا  مايز  

 مل و  قنا  اتلويغ اترديد ،  ومزايا وةةئةب اتملاهمب ف  هاا اتمل و   

 ات الفضائية بين وسائا اإلعالم كمصادر للمعرفة:رابعا : ترتيب القنو

تووييدد اتمكييادر اتويي  يحكييل مناييا اتنيياس ع يي  اتمو وميياا عيي  اتمو ييوعاا  

د هنا  فك     اديب  مكيدر ل واتئيائةاا ت  تواتمخو ئب، وف  عك  اتوانةب واإل و  

هة  اتمو ومييب،  ن    وسييائل اإلعييالم تونييافغ فةمييا لةناييا  قتالسييوحواذق ع يي  اترمييا

ااةب عندما يوو ق امم  لمل و  قوم  ته ا وكاساا م اا   ع   اتحةا  امقوكياديب 

وامجوماعةب مثل مل و  قنا  اتلويغ اترديد . م  هنا تاكيل اتدراسيب اتحاتةيب موقيع 

ةمكدر ت مو وماا ع  هياا اتملي و ، وقيد  –اتئيائةاا لة  وسائل اإلعالم اما   

 رب اتمو حب لاتردوي اآلت  ةلف تح ةل ات ةا اا ع  اتنوة
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 (   11جدول رقم )

 ترتيب  الفضائيات بين وسائا اإلعالميوءح 

 بسب أهميتها للمعرفة بمشروع قناة السويس الجديدة
 الترتيب

 الوسيلة

الوزن  الخامس الرابم الثال  الثاني ادول

 النسبي

الترتيب 

 % ك % ك % ك % ك % ك المرجح

 ادول 1947 1.3 5 0.3 1 1 4 5.5 22 92 368 القنوات الفضائية 

 الثاني 1388 15.8 63 3.3 13 10.7 43 58.7 235 11.5 46 الصحف االلكترونية

 الرابم 1236 18.8 75 11.5 46 32.2 129 17 68 20.5 82 الراديو

 الخامس 1064 30.7 123 21.8 87 11.5 46 22.8 91 13.3 53 الجرائد

 الثال  1386 23.7 95 4.8 19 10.8 43 22.7 91 38 152 اإلنترنت

  ف  اتو تةئ اموي  م   ةي  امهمةيب ت يت م     اتانواا اتئيائةب تأتع   ا

ةمكييدر ت مو فييب  لمليي و  قنييا  اتلييويغ اترديييد ،  م   اييا تةلييل اتمكييدر اتو ةييد،  

فاتنلياع عةنيب ات حيي   يووميد  ع ي   ةثيي  مي  مكيدر ، وميي  اتوا يح مي  اترييدوي    

تكو و ةيييب ، وةيييات  وسيييائا اإل و  يييل اماييي   تأتةيييا  لويييد اتئييييائةاا اتكيييحف اإل

ةمكييادر تألهمةييب ت مو فييب لاتمليي و ، وتو اجييع  همةييب ةييل ميي  اتر ائييد اتمط وعييب   

وات اديييو ماار ييب لاتكييحف اإلتكو و ةييب ووسييائا اإل و  ييل، امميي  اتييان يكلييف عيي  

ةا ييل اتئيييائةاا تأتييئ فيي   منافلييب امتكيياي ع يي  اإل و  ييل ت وسييائا اتوا ةديييب . فيي ذا

 اتو تةئ اتثيا  ،  ف   اتكحف امتكو و ةب  تأت  ف  1947اتو تةئ اموي لوز   ل   

، لةنمييا 1386ثاتثييب لييوز   ليي   ، اييت جيياع اإل و  ييل فيي  اتم ت ييب ات1388ليوز   ليي   

، فيي   يية  جيياعا اتر ائييد فيي  1236ات اديو فيي  اتم ت ييب ات الوييب لييوز   ليي   جيياع

 .  1064لب ( واماة     لوز   ل   اتم ت ب اتخام

 خامسا : دور القنوات الفضائية في تحديد التوجه:

أ  يم  مئياهةت  ن ييب امعومياد  Orientation ذا ةا  اتووجه  أ  ساسةا مئاوما

ع يي  وسييائل اإلعييالم ، فيي   اتدراسييب اتحاتةييب اهومييل لاةيياس مييا  ذا ةييا  امعوميياد ع يي  

تحاةييق قاتووجييهق للييأ  جوا ييئ محييدد  توو ييق  اتانييواا اتئيييائةب  ةييا  تييه دور فيي 

تييد  اتم حوايياا،  وتومثييل  ت يي  اتروا ييئ فيي  دور  اترديييد  لمليي و   قنييا  اتلييويغ
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اتئيائةاا فةما يخب   تا ب مو ومياا عي  اتملي و ،  تا يب  مو فيب لمواقيف اتيدوي 

ميي  اتمليي و ،  تا ييب مو وميياا عيي   همةييب اتمليي و  تالقوكيياد اتمكيي ن، تو ييةح 

 ريياز ، اتمليياعد  ع يي  تكييوي  ر ن عيي  قييدر  مكيي  واتمكيي ية  ع يي  اإل وتأةةييد 

ت وريار  اتردييد   همةب قنا  اتلويغ   تا ب مو وماا ع ، اترديد  مل و  قنا  اتلويغ

،  تا يييب اترديييد  اتدوتةييب ،  تا ييب مو فييب لاتروا يييئ اتمخو ئييب تمليي و  قنيييا  اتلييويغ

اتريدوي اآلتي  يو يح  ميد  مو وماا ع   همةب اتمل و  ف  تيوفة  في د عميل.  و

 ا ط اأ ت   ات نود ع   اتم حوااا اتالت   ج يل ع ةا  اتدراسب  

 

 

 

 ( 17جدول رقم )

 جوانب دور الفضائيات في المعرفة بمشروع قناة السويس الجديدةيوءح 

 جوانب دور الفضائيات 

 مدى انطباقها عل  المفحوصات 

 ال تنطب 
يصعب 

 التحديد

تنطب  إل  

 بد ما

طب  إل  بد تن

 كبير

تنطب  

 بوءوح

 % ك % ك % ك % ك % ك

أتابنننننت  معلومنننننات عنننننن  

 المشروع

0 0 30 7.5 7 1.8 27 6.8 336 84.0 

أتابنننننت معرفنننننة بمواقنننننف 

 الدول من المشروع

3 0.8 101 25.3 42 10.5 181 45.3 73 18.3 

أتابننننننت معلومننننننات عننننننن 

أهميننة المشننروع لالقتصنناد 

 المصري

1 0.3 118 29.5 53 13.3 69 17.3 159 39.8 

أكننننننننندت قننننننننندرة مصنننننننننر 

 والمصريين عل  االنجاز

12 3.0 122 30.5 35 8.8 146 36.5 85 21.3 

أتابننننننت معلومننننننات عننننننن 

أهمية المشروع في تنوفير 

 فرص عما

23 5.8 127 31.8 70 17.5 69 17.3 111 27.8 

أتابننننننت معلومننننننات عننننننن 

أهميننننننة قننننننناة السننننننويس 

11 2.8 127 31.8 44 11.0 106 26.5 112 28.0 
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 للتجارة الدولية

أتابننننت معرفننننة بالجوانننننب 

 المختلفة للمشروع 

10 2.5 131 32.8 66 16.5 94 23.5 99 24.8 

سنناعدت علنن  تكننوين رأي 

 عن المشروع 

20 5.0 114 28.5 30 7.5 124 31.0 112 28.0 

ع ييي  اتييي يت مييي  ارتئيييا   لييي ب اتايييائالا ليييأ  جوا يييئ امسيييوئاد  اتمو فةيييب   

ردوي تنط ق ع ةا ،  م     هنا   لي ب مي  هي مع اتم حواياا  فيد   ميا اتمو حب لات

لأ  ت   اتروا ئ قم تنط ق ع ةا ق،  و   ا   فد  لكوولب اتوحديد ( تت يحيدد  ميا  ذا 

     يو ية ةا ل تنط ق  و م  تنط ق ع ةا   ، فو   ملوو  ات نيود اتمو يحب لاتريدوي 

اتم حواييياا جييياعا اسيييورالاتا   ميييا   مييي  %37.6   تييي  (%26ميييا يوييي اوه لييية  (

ارتئيا   لي ب اتم حواياا ط اأ امسوئاد . تك  ذتي  ياال يه قلكوولب اتوحديدق  و لودم ا 

 تي  ،  تي    يد ميا  اتمو حب لاتردوي تنط يق ع يةا  ( ةد     جوا ئ امسوئاد اتالئ 

 لو وه ، وذت  لاتنلئ اآلتةب ،  د ة ة 

   %74و  ( تا ل مو فب لمواقف اتدوي م  اتمل  -

  70.2(  تا ل مو وماا ع   همةب اتمل و  تالقوكاد اتمك ن -

  %70 تا ل مو وماا ع  اتمل و ( -

   %66.5 ةدا قدر  مك  واتمك ية  ع   ام راز ( -

  %66.5ساعدا ع   تكوي  ر ن ع  مل و  قنا  اتلويغ ( -

   %65.4(   تا ل مو وماا ع    همةب قنا  اتلويغ ت ورار  اتدوتةب -

  %64.7(  مو فب لاتروا ئ اتمخو ئب تمل و  قنا  اتلويغ تا ل  -

  %62.4(  تا ل مو وماا ع   همةب اتمل و  ف  توفة  ف د عمل -

ميي  اتم حوايياا  فييد  لييأ   %74 تيي    %62.4 ن    هنييا  مييا يويي اوه ليية   

،  تيي   ييد ة ةيي ، جوا ييئ امسييوئاد  اتمو ييحب لاترييدوي تنط ييق ع ييةا  (  تيي    ييد مييا

تنلييئ تونيي     اتئيييائةاا ةييا  تاييا دور فيي  مو فييب اتم حوايياا لو ييوه ، وهيياص ا

 لمل و  قنا  اتلويغ ف   دود اتروا ئ اتم ةنب لاتردوي.
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وتكيي   تيي   ن  ييد اسييوئادا اتم حوايياا لاتئوييل ممييا ةا ييل ت ثييه اتئيييائةاا عيي  

اتمو وعاا اتموو اب لمل و  قنا  اتلويغ اترديد ؟ ما هيو ع ي  وجيه اتوحدييد  ميد   

 وئاد  ؟   اتردوي  اآلت   يو ح ذت  هاص امس

 (  االستفادة  المعرفية  عن مشروع قناة السويس الجديدة 16جدول رقم ) 

 من خالل القنوات الفضائية 
 % ك مدى االستفادة 

 80.2 321 إل  بد كبير

 14.3 57 إل  بد ما

 3.0 12 يصعب التحديد

 2.5 10 ال

 100 400 إجمالي العينة

ميي  اتلييةداا  فييد  لييأ ا  اسييوئد   تيي   ييد  %80.2    ليي ب يو ييح اترييدوي 

ة ة  م  قنواا اتو ةئزيو  اتئيائةب ف  اتمو فب لمل و  قنا  اتلويغ اتردييد ، مااليل 

تت يحدد  ما  ذا ةي  قيد اسيوئد   و تيت   %3اسوئد   ت   د ما ، ةما      %14.3 ل ب 

اتلويغ اترديد ، و اةي اأ  يلوئد  م  اتئيائةاا ةمكادر ت مو وماا ع  مل و  قنا 

ف   هنا  عل  م حوااا  فد  ة ا ب ليأ ا  تيت يليوئد  مي  اتئييائةاا في  اتمو فيب 

 لمل و  قنا  اتلويغ اترديد  .

 سادسا : الوعي المعرفي بمشروع قناة السويس الجديدة:  

اهومل اتدراسب  اتحاتةب لواك  مو فب اتم حوااا وفاما  مهت اتايايا ذاا 

 و  قنييا  اتلييويغ اترديييد ، ت يي  اتمو ييوعاا اتويي   تيي ددا لكثيي    فيي  اتكيي ب لمليي

ات  اما واتمواد اتو  ةا ل ت ثاا اتئيائةاا. تايد تيت طي ه هياص اتاييايا ع ي  مرموعيب 

، لحةي  ترةيئ ع ةيه  Objective Testم  اتولا ما ف  ةور  ااو يار مو يوع  

سورالب ع ي  ةيل منايا،  ن ميا يو ح هاص ات نود و ما ام اتوات اتم حوااا،  واتردوي 

  ذا ةا ل اإلجالب ةحةحب  و ااطاب 

 ( 22جدول رقم )
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 معرفة  وفهم المعلومات الموءوعات الخاصة بمشروع قناة السويس الجديدةيوءح 
 طبيعة اإلجابة                           

 موءوعات ادسئلة  

 المعرفية 

 إجابة خاطئة إجابة صحيحة

 % ك % ك

 56.8 227 43.3 173 بدخ في بفر مشروع قناة السويس الجديدة سنة  ال

 41.5 166 58.5 234 المدة الزمنية التي استارقها بفر قناة السويس الجديدة 

 29.5 118 70.5 282 سنة  افتتاح قناة السويس الجديدة 

رئيس الوزراخ الذي تم  في عهدة البدخ في بفر القناة    

 الجديدة       

216 54 184 46 

افتتاح قناة السويس  رئيس الوزراخ الذي تم في عهدة

 الجديدة 

230 5705 170 42.5 

 20.3 81 79.8 319 مصادر  تمويا  مشروع قناة السويس الجديدة 

 63.5 254 36.5 146 ها قناة السويس الجديدة بديا عن قناة السويس القديمة

 34.5 138 65.5 262 مساهمة البنك الدولي في تمويا مشروع القناة 

بفا  افتتاح ادمريكية بضور رئيس الواليات المتحدة 

 القناة
73 18.2 327 81.8 

قناة السويس الجديدة  تصا البحر  ادبمر  بالبحر   

 المتوسط 
315 79 84 21.0 

ف ذا ةا ل لنود اتمو فب اتم ةنب لاتردوي ه  عل   لنود، ف   هنيا  سيوب لنيود 

ب  اتكحةحب لاا ع   ل ب اإلجالاا اتخاطاب. هياص ات نيود هي   اتميد  تزداد  ل ب  اإلجال

اتزمنةب اتو  اسوا قاا  ئ  قنا  اتلويغ اترديد  ، سنب  افووياه قنيا  اتليويغ اتردييد  ، 

رئةغ اتوزراع اتان تت  ف  عاد  ات دع ف   ئ  مل و  قنيا  اتليويغ اتردييد ، رئيةغ 

تموييل  ملي و  قنيا  مكيادر تلويغ اتردييد  ، اتوزراع اتان تت ف  عادص افوواه قنا  ا

اتلييويغ اترديييد  ، مليياهمب ات نيي  اتييدوت  فيي  تمويييل مليي و  اتانييا .  فميي  اتوا ييح 

 ت   اإلجالب.  يو ف  تت  اتالت اإلجالب اتكحةحب  ةث  م  اتالت  ع ف  لاتردوي    

لي ب ماالل ذت  هنا   رلوب لنود ت تئع للأ اا  لي ب اإلجالياا اتخاطايب عي    

اإلجاليياا اتكييحةحب، هيياص ات نييود هيي    سيينب  ات ييدع فيي   ئيي  مليي و  قنييا  اتلييويغ 

اترديييد ، هييل قنييا  اتلييويغ اترديييد  لييديل عيي  قنييا  اتلييويغ اتاديمييب،  يييور رئييةغ 

قنييا  اتلييويغ  افوويياه اتانييا  اترديييد ، مييا  ذا ةا ييلامم يكةييب  ئييل اتومييياا اتموحييد  

 ييح لاترييدوي    اتالتيي   تييت تمووسييا. فميي  اتوالييات ح  ااترديييد  تكييل ات حيي  ام ميي  

 ت   اإلجالب.يو ف  لاتالت  ماار ب   ل وا اإلجالب اتكحةحب  تزداد  ع ف  
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اإلجالب اتكيحةحب  توي اوه  لي واا لية  (  ةما يال ظ م  اتردوي    اتمو فب 

   ، ولحلا  مووسا   ل ب اإلجالاا اتكحةحب ع ي  مليوو %79.8    ت  (18.2%

   %21 لي واا لية  (  اتخاطاب فووي اوه  ما  اإلجالب ، %56.2كل  ت ة    اا ( ات نود ة

اتخاطايب  ع ي  مليوو  ات نيود ةكيل  ، ولحلا  مووسا   ل ب اإلجالياا %81.8 ت  (

اإلجاليب اتكيحةحب  ت تئيع عي   لي ب  لي ب مو فيب    ،  ن    %43.8 ة    اا ل ال (ت

 ويغ اترديد .اإلجالب اتخاطاب فةما يخب مل و  قنا  اتل

 سابعا :الوعي السلوكي بمشروع قناة السويس الجديدة:

أ  يم  مئياهةت  ن ييب امعومياد ،  Behavior ذا ةا  اتل و    أ  ساسيةا مكو يا

فيي   اتليي و  اتمونيي  فيي  هيياص اتدراسييب يمثييل فيي   امهومييام اتلخكيي  لمليي و  قنييا  

  اتليويغ اتردييد ، اتلويغ اترديد،   دي   اتم حوااا مع  اآلا ي  عي  ملي و  قنيا

 ا اع  سات ف  اتمل و ، تلرةع اآلا ي  ع   ا اع امسات ف  اتمل و .

فةميا يخييب امهومييام اتلخكي  لمليي و  قنييا  اتليويغ اترديييد ، ةلييئل       

اتدراسييب عيي      اتاات ةييب اتونميي  ميي  عةنييب اتم حوايياا ةييا  تييديا  امهومييام لايياا 

 اآلت   اتمل و  وذت  ع   اتنحو اتم ة  لاتردوي

 ( 12جدول رقم )

 اهتمام المبحوثات بمشروع قناة السويس الجديدةيبين 
 % ك درجة االهتمام

 46 184 مهتمة جدا  

 38 152 مهتمة إل  بد كبير

 12.7 51 مهتمة إل  بد ما

 3.3 13 يصعب التحديد

 100 400 إجمالي العينة

  قنييا  اتلييويغ يو ييح اترييدوي ارتئييا   ملييوو  اتنليياع عةنييب اتدراسييب لمليي و

 184لواقييع  %46اترديييد ،  ةيي  جيياعا ميي  تاييوت جييداأ فيي  اتم ت ييب اموتيي  لنليي ب 

 152لواقيع  %38م حواب، ات جاعا ف  اتم ت ب اتثا ةيب مي  تايوت  تي   يد ة ةي  لنلي ب 
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 51لواقييع  %12.7م حواييب، لةنمييا جيياعا فيي  اتم ت ييب اتثاتثييب ميي  تاييوت  تيي   ييد لنليي ب 

تم ت ب ات الوب واماة    ل ب مي  يكيوئ اتوحدييد لنلي ب م حواب، ف   ة  جاعا ف  ا

م حواييب. ويويييح ميي  ذتيي  ارتئييا   ليي ب اهومييام اتميي    اتمكيي يب  13لواقييع  3.3%

لمليي و  قنييا  اتلييويغ اترديييد ، وهيياا يمكيي  تئليية ص تمييا تايياا اتمليي و  ميي    همةييب  

م ، وتيوفة  ع  ا عناا وسائل اإلعالم م  مننور   ه يادف  ت  تحلة  اتيدال  اتايو

 فائض ف  اتمةزا ةب  لما ينوكغ ع    ةا  اتمواطنة 

 مييا عيي  اتوالقييب ليية  امهومييام لمليي و  قنييا  اتلييويغ اترديييد  واتخكييائب 

 اتديموج افةب ت م حواة ، ف  اا تويح فةما يو حه اتردوي اآلت   

 

 ( 13جدول رقم )

 والمتايرات  الديموجرافية جديدةقناة السويس الالعالقة بين  اهتمام المبحوثات بمشروع يبين 
 مدى االهتمام

 المتايرات

 الديموجرافية

يصعب 

 التحديد

اهتم  إل  

 بد ما

اهتم إل  بد 

 كبير
 اهتم جدا  

 2كا
مدى 

 الداللة
 % ك % ك % ك % ك

 السن

 39.1 90 44.8 103 14.8 34 1.3 3 عاما   35:  20

20.161 
0.00 

 دالة
 35أكثر من 

 عاما  
10 5.9 17 10 

49 28.8 
94 55.3 

الحالة 

 االجتماعية

 41.7 85 38.7 79 16.7 34 2.9 6 آنسة

6.888 

0.076 

غير 

 دالة
 50.5 99 37.2 73 8.7 17 3.6 7 متزوجة

المستوى 

 التعليمي

 41.7 55 44.7 59 11.4 15 2.2 3 أقا من جامعية

4.005 

0.261 

غير 

 دالة
 جامعية

10 3.7 
36 13.4 93 34.7 129 48.2 

 بالة العما

 50.6 80 31.6 50 14.6 23 3.2 5 طالبة

25.474 
0.002 

 دالة

 45.3 39 40.7 35 9.3 8 4.7 4 ال تعما

 50.9 54 38.7 41 6.6 7 3.8 4 تعما

 22 11 52 26 26 13 ـــ ـــ عل  المعاش

تليويغ يويح م   اتريدوي عيدم وجيود عالقيب لية  اهوميام اتم حواياا لملي و  قنيا  ا

، (p>0.05)اترديد  م  جاب وةل م  اتحاتب امجوماعةب و اتيب اتوميل مي  جايب اا ةيب 

 لةنمييا توجييد عالقييب ليية   اهومييام اتم حوايياا لمليي و  قنييا  اتلييويغ اترديييد   وةييل ميي 
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. لاتنلي ب تماةي  اتلي  يو يح اتريدوي ارتئيا  (p<0.05))مواة  اتلي  و اتيب اتوميل  

  ماار يييب لمرموعيييب %55.3رموعيييب امة ييي  سييينا ( لييي ب اتماومييياا قجيييداأق لييية  اتم

 .  ما فةما يخيب مواةي   اتيب اتوميل، في    اتريدوي %39.1اتم حوااا امةا  سنا (

  واتطات ياا %50.9يو ح ارتئا   ل ب اتم حواياا اتماومياا (جيداأ  لية  اتويامالا (

  ميي  اتم حوايياا يةيي  اتوييامالا ، %45.3 ، وتيينخئض هيياص اتنليي ب  تيي  (50.6%(

 .  ن    امهوميام اتليديد %22كل  ت   د اها لة  اتم حوااا اتالت  ع   اتمواب (وت

سينب فيأةث ،  35لمل و  قنا  اتليويغ اتردييد  ييزداد لية  اتم حواياا ذواا امعميار  

 وةات  لة  اتم حوااا اتالت  يومل واتطاتةاا. 

وااا ميع  ما فةما يوو ق  لمل و  قنا  اتلويغ اترديد  ةمراي تحدي   اتم ح 

اآلا ي ، فاد ت ة  م  تح ةل ات ةا اا     هياا اتمو يو  واقيع فويالأ، وذتي  في   يوع 

 اتنوةرب اتمو حب لااا اتردوي 

 ( الحدي   مم  اآلخرين عن مشروع قناة السويس الجديدة14جدول رقم )

 % ك الحدي  مم  اآلخرين  

 58.0 232 نعم   بكثرة

 31.5 126 إل  بد كبير

 8.2 33 إل  بد ما

 0.5 2 يصعب التحديد

 1.8 7 ال

 100 400 إجمالي العينة

اد  اهومام اتم حوااا لاتحدي  مع اآلاي ي  عي  ملي و   يويح م  اتردوي

يوحيدا  عي    -لاسيوثناع تليع مئي داا فايا –  جمةيع اتوةنيب ،  ذ  قنا  اتلويغ اتردييد 

 وييه مرييامأ ت حييدي  هيياا اتمليي و ، وهيياا يوكييغ  همةييب اتمليي و  ،  هيياص امهمةييب جو

اتلخب، وقد يكو  ذت  لادف اتحكيوي ع ي  اتمزييد مي  اتمو ومياا ومو فيب اآلراع 

واتمواقف اتو  يو   عناا اآلا و  للأ  ملي و  قنيا  اتليويغ اتردييد  . وعنيد لحي  

اتوالقب لة  اتحدي  مع اآلا ي  م  جاب واكائب اتم حو  اتديموج افةب مي  جويب 

 اتنوةرب اتمو حب لاتردوي اآلت   اا ةب ةلئل اتدراسب ع  

 ( 15جدول رقم )
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 العالقة بين  الحدي  مم اآلخرينيوءح 

 عن مشروع قناة السويس الجديدة  والخصائص الديموجرافية 
 كثافة المشاهدة

 المتايرات

 الديموجرافية

 ال
يصعب 

 التحديد

إل  بد  إل  بد ما

 كبير  
 نعم وبكثرة

 2كا
مدى 

 الداللة
 % ك % ك % ك % ك % ك

 السن

 60.9 140 28.7 66 7.4 17 0 0 3.0 7 عاما   35:  20

10.483 
0.033 

 داته
 35أكثر من 

 عاما  
0 0 2 1.2 16 9.4 60 35.3 92 54.1 

الحالة 

 االجتماعية

 66.2 135 19.1 39 11.8 24 1.0 2 2.0 4 آنسة
33.324 

0.000 

 49.5 97 44.4 87 4.6 9 0 0 1.5 3 متزوجة داته

المستوى 

 التعليمي

 54.5 72 37.9 50 6.1 8 1.5 2 0 0 أقا من جامعية
11.603 

0.021 

 59.7 160 28.4 76 9.3 25 0 0 2.6 7 جامعية داته

 بالة العما

 68.4 108 16.5 26 11.4 18 1.3 2 2.5 4 طالبة

41.738 
0.000 

 داته

 57.0 49 36.0 31 7.0 6 0 0 0 0 ال تعما

 53.8 57 37.7 40 5.7 6 0 0 2.8 3 تعما

 36.0 18 58.0 29 6.0 3 0 0 0 0 عل  المعاش

االةب هاا اتريدوي    هنيا  عالقيب ذاا دمتيب   كيائةب  لية  اتحيدي  ميع  

اآلا ي  ع  مل و  قنا  اتلويغ اترديد   واتخكائب اتديموج افةب ت م حواياا مي  

. فو ييي  (p<0.05)) اتيييب اتوميييل اتلييي  واتحاتيييب امجوماعةيييب   واتمليييوو  اتوو ةمييي  و

اة  اتلي  يو يح اتريدوي ارتئيا   لي ب اتالتي  يوحيدا  لكثي   ميع اآلاي ي  وملوو  م

  %60.9عيي  مليي و  قنييا  اتلييويغ اترديييد  وذتيي  ليية   اتمرموعييب امةييا  سيينا (

 .  ما فةما يخب اتحاتيب امجوماعةيب %54.1ماار ب لمرموعب اتم حوااا امة   سنا (

ح ارتئا   ل ب  اتالت  يوحدا  لكث    مع اآلاي ي  عي  ملي و  قنيا  ف   اتردوي يو 

اتلويغ اترديد  وذت  لة   مرموعيب اآل لياا (يةي  اتموزوجياا   ةي  تكيل اتنلي ب 

  ميي  مرموعييب اتموزوجيياا/  مييا ميي   ةيي  اتملييوو  %49.5  ماالييل (%66.2 تيي  (

لكثي   ميع اآلاي ي  يو يح ارتئيا   لي ب اتالتي  يوحيدا  اتليالق اتوو ةم  ف   اتريدوي 

  ميي  مرموعييب اتم حوايياا اتراموةيياا %60عيي  مليي و  قنييا  اتلييويغ  تيي  ق الييب (

  م  مرموعب اتم حوااا ية   اتراموةياا. اة اأ وفةميا يخيب مواةي  %54.5ماالل (

 اتب اتومل، في    اتريدوي يو يح ارتئيا   لي ب اتم حواياا اتالتي  يوحيدا  لكثي    ميع 

   %68.4ويغ اتردييد  وذتي  لية  مرموعيب اتطات ياا (اآلا ي  ع  ملي و  قنيا  اتلي
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 ، فاتم حوايييياا %57  ليييية  مرموعييييب اتم حوايييياا يةيييي  اتوييييامالا (%57ماالييييل (

  ، وتكيييل  تييي   د اهيييا لييية  اتم حواييياا اتالتييي  ع ييي  اتموييياب %53.8اتويييامالا (

 .  ن    اتحييدي  لكثيي   عيي  مليي و  قنييا  اتلييويغ اترديييد  تييزداد  ليي وه ليية  36%(

 ا.اتم حواا

اترا ئ اآلا  وامساسي  في  سي و  اتم حواياا لليأ  ملي و  قنيا  اتليويغ 

اترديد  هوقا اع  سات ف  هاا اتمل و ق ، ف  هاا اتخكيود  ةليئل اتدراسيب عي  

 اتنوةرب اتمو حب لاتردوي اآلت   

 

 ( 18جدول رقم )

 شراخ المبحوثات لألسهم في مشروع قناة السويس الجديدةيوءح 
شراخ ادسهم  

 المشروع في 
 % ك

 68.0 272 نعم

 32.0 128 ال

 100 400 إجمالي العينة

ت تئييع  ليي ب اتم حوايياا اتالتيي  قميي  لليي اع  سييات فيي  مليي و  قنييا  اتلييويغ 

  تييت يلييو وا ت يي  امسييات. ومييع ارتئييا   ليي ب ايي اع %32   ماالييل (%68اترديييد  (

لاتيي ور   وةريب  امسات ف  اتملي و  ةميا هيو وا يح،  م    اتلي اع ق م يوني    يه

أ، يةي   تأاة  اتئيائةاا فااق، فانا  اتوديد مي  اتمي ا اا في  قي اراا اتلي اع عموميا

   اتئيييائةاا  تا ييل مو وميياا عمةاييب وم لييطب عيي  اتمو ييو ، وةا ييل اتئيييائةاا 

اتمكيييي يب ولوييييض اتئيييييائةاا امايييي   تنيييياقا اترييييدو  امقوكيييياديب ت مليييي و  

جوا ييئ مووييدد ، وظايي ا اتكثةيي  ميي  ليي اما وا وكاسيياتاا ع يي   ةييا  اتمييواطنة  ميي  

اتو ةئزيو  اتو  تادم اتخطا  اإلعالم  واتلةاس  اتان يدعو اتميواطنة   تي  امةوويا  
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لل اع امسات، ولاتئول اادا ات نو  اتمك يب  ق امأ اديداأ م  اتمواطنة  ع ي  اي اع 

  يات ف  مل و  قنا  اتلويغ اترديد  

فييي  ملييي و  قنيييا  اتليييويغ اتردييييد  هييي   و ذا ةا يييل  لييي ب اييي اع امسيييات 

 ، فيي   هيياص اتنليي ب توييوز   لييئ اتخكييائب اتديموج افةييب ت م حوايياا ع يي  68%(

 اتنحو اتمو ح لاتردوي اآلت   
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 ( 19جدول رقم )

 العالقة بين شراخ ادسهم في مشروع

 والخصائص  الديموجرافية قناة السويس الجديدة 

 شراخ ادسهم

 يةالمتايرات الديموجراف

 نعم ال
 مدى الداللة 2كا

 % ك % ك

 السن
 67.0 154 33.0 76 عاما   35:  20

0.271 
0.603 

 69.4 118 30.6 52 عاما   35أكثر من  غير دالة

الحالة 

 االجتماعية

 68.8 140 31.4 64 آنسة
0.075 

0.784 

 67.3 132 32.7 64 متزوجة غير دالة

المستوى 

 التعليمي

 71.2 94 28.8 38 أقا من جامعية
0.934 

0.334 

 66.4 178 33.6 90 جامعية غير دالة

 بالة العما

 74.1 117 25.9 41 طالبة

8.581 
0.035 

 دالة

 60.5 52 39.5 34 ال تعما

 70.8 75 29.2 31 تعما

 56.0 28 44.0 22 عل  المعاش

 و  قنا  اتليويغ يو ح هاا اتردوي   ه م توجد عالقب لة  ا اع  سات ف  مل 

اترديييد   واتخكييائب اتديموج افةييب ت م حوايياا ميي   ةيي  اتليي  واتحاتييب امجوماعةييب   

تك  هنا  عالقب ذاا دمتب   كائةب لة  اي اع  سيات    (p>0.05)واتملوو  اتوو ةم 

.  ةيي  يو ييح  (p<0.05))فيي  مليي و  قنييا  اتلييويغ اترديييد   ومواةيي   اتييب اتومييل 

أ فيي  اتمليي و  ليية  مرموعييب اترييدوي ارتئييا   ليي ب اتم  حوايياا اتالتيي  ااييو ي   سيياما

  %74   ماالييل (%83.5 ، اييت مرموعييب اتطات يياا (%86.8اتم حوايياا اتوييامالا (

  لة  مرموعب اتم حواياا يةي  %72.1لة  اتم حوااا اتالت  ع   اتمواب، و اة اأ (

ة  اتنليياع اتوييامالا،  ن    ايي اع امسييات فيي  مليي و  قنييا  اتلييويغ اترديييد  يييزداد ليي

 اتوامالا، واتطات اا ماار ب لاتنلاع اتالت  ع   اتمواب واتنلاع اتالت  م يوم  .

 الفضائيات كأبد مصادر التشجيم عل  شراخ ادسهم: 

   اتل و  اتل ائ  يوأا  لمرموعب م  اتووامل، م  لةناا وسائل اإلعيالم ، و ذا ةيا   

   قنا  اتلويغ، في   اتوليا ي اتمايت  يات ةب اتم حوااا قد ااو ي   ساماأ  م  مل و
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ما مكادر تلرةوا   ع   هاا اتل و  (ا اع امسيات ؟ وميا موقيع اتئييائةاا  يم  

مكييادر اتولييرةع؟ فيي  هيياص اترزئةييب ةلييف تح ةييل ات ةا يياا عيي   اتنوةرييب اتمو ييحب 

 لاتردوي اآلت  

 (  10جدول رقم )

 سهم موقم الفضائيات ءمن مصادر التشجيم عل  شراخ اديوءح 

 في مشروع قناة السويس الجديدة 
 %   مكادر  اتولرةع  

 48.9 166 اتئيائةاا 

 30.4 104 وسائل اإلعالم اما   

 12.3 42 امقار 

 4.9 17 امةدقاع 

 3.5 12  ا  

ماار ييب لاتوسيييائل اماييي  ، فييي   اتئييييائةاا تيييأت  فييي  اتو تةيييئ اموي  يييم   

ملي و  قنيا  اتليويغ اتردييد ،  اع امسات ف مكادر تلرةع اتم    اتمك يب ع   ا 

   ميا ةا يل تنلي ص اتئييائةاا عي   يي ل   %48.9  ما يا   م   كف اتوةنيب ( ذ  

ايي اع امسييات  فيي  هيياا مليي و  قنييا  اتلييويغ اترديييد   هييو مكييدر اتولييرةع ع يي  

فةمييا يخييب وسييائل اإلعييالم   %30.4ليي ب  اتمليي و .  وتيينخئض هيياص  اتنليي ب  تيي  

  اتئيييائةاا . ويوكييغ اترييدوي اتو اجييع اتنليي   تالتكيياي اتلخكيي   امايي   (يةيي

ةمكيييدر ت وليييرةع ع ييي  اييي اع امسيييات فييي  ملييي و  قنيييا  اتليييويغ اتردييييد  ماار يييب 

 لاتئيائةاا.

أ قةام اتم حوااا لولرةع  اآلا ي  ع   اي اع امسيات في     يوكل لاتل و   ييا

ب اتحاتةب  هاص اتملأتب مي  ايالي مل و  قنا  اتلويغ اترديد  .     تاد  تاكل  اتدراس

سيي اي تيييمنه امسييو ةا  عمييا  ذا ةا ييل اتم حوايياا قميي  لولييرةع يةيي ه  ع يي  ايي اع 

امسييات اتويي  تخييب مليي و  قنييا  اتلييويغ اترديييد ، وقييد ةلييف تح ةييل ات ةا يياا عيي  

 اتنوةرب اتمو حب لااا اتردوي 
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 (  20جدول رقم )

 تشجيم اآلخرين  عل  شراخ ادسهميوءح 

 شروع قناة السويس الجديدةفي م 
 % ك تشجيم اآلخرين 

 80.8 323 نعم

 19.2 77 ال

 100 400 إجمالي العينة

يوكغ اتريدوي دور امتكياي اتلخكي  في  اتوليرةع ع ي  اتلي و  اتيان تو نياص  

  مي  اتم حواياا %81اتئيائةاا واتو  ةا ل ت  ز  مزايا اي اع امسيات ، تايد  فياد  (

و   امقييار  وامةييدقاع  ع يي   ايي اع امسييات اتويي  تخييب عةنييب اتدراسييب   ايي  ايير

مل و  قنا  اتلويغ اترديد . وهاص اتنوةرب ع   درجب ة ةي   مي  امهمةيب م ايا توني  

   امتكيياي اترميياهة ن ييينرح عنييدما  يدعمييه امتكيياي اتلخكيي  اتييان يو نيي   ئييغ 

تمو يو   توجه امتكاي اترماهة ن لليأ  مو يو  موية  ، وللي ط    يكيو  هياا  ا

 ته فائد  مووقوب ع   اترماور اتملوادف.

 ما ع  اتوالقب لة  اتخكائب اتديموج افةب  وامتكياي اتلخكي  اتمليرع ع ي   

، فاد ةلف تح ةل ات ةا ياا عي  اتنوةريب اترديد  ا اع امسات  ف  مل و  قنا  اتلويغ

 اتم ةنب لاتردوي اآلت   

 جرافية  واالتصال الشخصي ( العالقة بين الخصائص الديمو21جدول رقم )

 المشجم عل  شراخ ادسهم التي تخص مشروع قناة السويس 

 تشجيم االتصال الشخصي 

 المتايرات الديموجرافية

 نعم ال
 مدى الداللة 2كا

 % ك % ك

 السن
 77.4 178 22.6 52 عاما   35:  20

3.927 
0.048 

 85.3 145 14.7 25 عاما   35أكثر من  دالة

 االجتماعيةالحالة 
 80.4 164 19.6 40 آنسة

0.034 
0.853 

 81.1 159 18.9 37 متزوجة غير داله

 المستوى التعليمي
 84.1 111 15.9 21 أقا من جامعية

1.415 
0.234 

 79.1 212 20.9 56 جامعية غير دالة

 بالة العما

 83.5 132 16.5 26 طالبة

8.895 
0.031 

 داله

 72.1 62 27.9 24 ال تعما

 86.8 92 13.2 14 تعما

 74.0 37 26.0 13 عل  المعاش
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يويح م  هاا اتردوي عدم وجود عالقب لة  وجود امتكاي اتلخك  اتمليرع  

ع ي  اي اع امسيات في  ملي و  قنيا  اتليويغ اتردييد   وةيل مي  اتحاتيب امجوماعةيب ، 

اتالتيي   فييد  لييأ  وهيياا يونيي     عييدد اتم حوايياا     (p>0.05واتملييوو  اتوو ةميي  

تلييرةع امهييل وامقييار  ع يي  ايي اع امسييات فيي  هيياا اتمليي و  م يخو ييف ليية  ذواا 

اتوو ةت اترامو  امع   وذواا اتوو ةت امقل م  اترامو ، ةما م يخو ف هاا اتودد لية  

مرموعب اتم حوااا اتموزوجاا ع  مرموعب اتم حواياا يةي  اتموزوجياا.  يةي     

ود امتكياي اتلخكي  اتمليرع ع ي  اي اع امسيات في  ملي و  هنا  عالقب لة   وجي

. فحليئ (p<0.05 )قنا  اتلويغ اترديد   وةل م  مواةي  اتلي  ومواةي   اتيب اتوميل 

اةيي  اتليي  يو ييح اترييدوي ارتئييا   ليي ب اتالتيي   فييد  لوجييود امتكيياي اتلخكيي  وم

أ(  م حواياا   ماار يب لمرموعيب ات%85.3اتملرع لة  مرموعب اتم حوااا امة   سينا

  .  ما م   ة  مواة   اتب اتوميل في   اتريدوي يو يح ارتئيا  %77.4امةا  سنا (

 ل ب اتم حوااا  اتالت   فد  لوجيود امتكياي اتلخكي  اتمليرع ع ي  اي اع امسيات 

  %86.8( ف  مل و  قنا  اتلويغ اترديد   وذت  لة  مرموعب اتم حوااا اتويامالا

  ، وتينخئض هياص اتنلي ب  تي  ( %83.5طات ياا (، وةات  لة  مرموعب اتم حواياا ات

  ميي  %72.1  ميي  مرموعييب اتم حوايياا اتالتيي  ع يي  اتمويياب، وةييات   تيي  (74%

مرموعب اتم حوااا يةي  اتويامالا،   ن    امتكياي اتلخكي  اتمليرع ع ي  اي اع 

امسييات فيي  مليي و  قنييا  اتلييويغ اترديييد  تييزداد  ليي وه ليية  اتم حوايياا امة يي  سيينا 

اتم حواييياا امةيييا  سييينا، ةميييا  تيييزداد اتنلييي ب لييية  اتم حواييياا اتويييامالا، ماار يييب ل

 واتطات اا ماار ب لاتم حوااا اتالت  ع   اتمواب، واتم حوااا اتالت  م يوم  .

 

 

 

 التحق  من فروض الدراسة:
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بمشروع قناة السويس الجديندة لندى المبحوثنات ذوات  الوعيالفرض ادول: "يزداد 

لنننن  الفضننننائيات مقارنننننة بالمبحوثننننات ذوات عرتفننننم الم االعتمنننناد

 المنخفض". االعتماد

في   اتم حواياا اتالتي  يووميد  لكثافيب  - لئ هاا اتئ ا –م  اتوا ح   ه 

  ع   اتئيائةاا يزداد وعةا  لملي و  Heavy Dependency Viewersعاتةب (

ف اتمييينخئض  و اتخئةييي امعوميييادقنيييا  اتليييويغ اتردييييد  ماارلنيييب لاتم حواييياا ذواا 

)Light Dependency Viewers ع يي   امعوميياد  ت وحاةييق ميي  هيياا اتئيي ا تييت

اإلرلييا  امع يي  واإلرلييا  امد يي ، لمونيي  ااوةييار اتم حوايياا اتالتيي   كيي   ع يي  

(ةمرموعييب  وتيي  ، وةييات   امعوميياد  فييأةث  ميي  اتدرجييب ع يي  ماةيياس ةثافييب 75%(

 امعوميادماةياس ةثافيب    فأقل مي  اتدرجيب ع ي %25اتم حوااا اتالت   ك   ع   (

(ةمرموعب اا ةب ،    اتادف م  تحديد اتمرموعوة  ع   هاا اتنحيو هيو  يما   ع ي  

ع يي  اتئيييائةاا، لموجييئ ذتيي   امعوميياددرجيياا اتومييايز ليية  اتمرمييوعةو  ميي   ةيي  

لمليي و   اتيوع  ، ومرموعييب  اي   40(     امعومياد ةي ح تيد  مرموعييب ةثةئيب 

(اتمو فةب، اتوجدا ةيب، اتلي وةةب،  اتوع   م   ة  مكو اا قنا  اتلويغ اترديد ، وذت

اتواة يب لمون  تاة  اتمو وماا، مرمل هاص املواد امرلويب ، وا كيل اتدراسيب  تي  

  اتوات  اتنوةرب اتمو حب لااا اتردوي

 (25جدول رقم )

 ءعيفة  االعتمادالكثيف ومجموعة  االعتمادالفرو  بين مجموعة يوءح 

 بمشروع قناة السويس الجديدة الوعيمن بي   عل  الفضائيات

 الوعيمكونات 

 االعتمادالمجموعة كثيفة 

 (40)ن = 

 االعتماد ءعيفةالمجموعة 

 (40)ن = 
 مسشرات إبصائية

 اتمونويب T قةمب   م   م

 001 0 8 3 6 6 8 30 4 7 8 24 اتمو فب

 001 0 4 5 3 1 4 1 2 3 7 تاة  اتمو وماا

 01 0 7 4 4.02 7 10 5 3 8 14 اتوجدا ةب

 002 0 4 2 1 3 5 6 7 2 1 8 اتل وةةب

 001 0 7 4 5 15 46 1 12 61 اتوع مرمل 
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 امعومييادذواا  اتم حوايياا مووسييطاا درجيياا مرموعييب  يويييح ميي  هيياا اترييدوي   

ت تئيييع لئييي وأ    Heavy Dependency Viewers(اتكثةيييف  ع ييي  اتئييييائةاا 

 ع ي  اتئييائةاا اتخئةيف امعومياد حوااا ذواا اتمجوه يب  ع   مووسطاا درجاا 

)Light Dependency Viewers    وذت  م   ة   اتوع  لملي و  قنيا  اتليويغ

اتردييد  ، وينط يق ذتي  ع ي  مكو يياا اتيوع  ةيل ع ي   ييد ، وةيات  ع ي  مرميل هيياص 

اتكثةيف ع ي   عي  وعي   ع ي   امعومادمرموعب اتم حوااا ذواا      ن  اتمكو اا،

قنا  اتلويغ اترديد ، وذت  م   ةي  مكو ياا اتيوع  (اتمو فةيب، اتوجدا ةيب،  لمل و 

ماار ييب  اتليي وةةب، اتواة يييب لمونيي  تيياة  اتمو وميياا، مرمييل هيياص املويياد امرلوييب 

 p )اتخئةف، واتئ وأ لة  اتمرموعوة  جوه ييب  امعومادلمرموعب اتم حوااا ذواا 

اتيوع  لملي و  قنيا  اتليويغ اتردييد  وع   ذت   ا يل اتئي ا اتاائيل  ليأ   ،(0.05>

اتم تئييع ع يي  اتئيييائةاا ماار ييب لاتم حوايياا  امعوميياديييزداد  تييد  اتم حوايياا ذواا 

 اتمنخئض. امعومادذواا 

علنن  القنننوات الفضننائية  االعتمننادموجننب بننين  طننرديالفننرض الثننان : "يوجنند ارتبنناط   

جهننة واالهتمننام  للحصننول علنن  المعلومننات عننن مشننروع قننناة السننويس الجدينندة مننن

   بهذا المشروع من جهة ثانية". الشخصي

  لمليي و  قنييا  اتلييويغ يونيي    ييه ة مييا زاد امهومييام اتلخكيي   هيياا اتئيي ا 

ع يي  اتانييواا اتئيييائةب ت حكييوي ع يي  اتمو وميياا عيي   هيياا  امعوميياداترديييد  زاد 

أ اتمل و .  ن  وت وحايق  ،دامعومياو اتلخكي اتزياد  لة  امهوميام  ف    هنا  تالزما

مواميل ارت ياط لة سيو  ت ةيد قةميب وايد  امرت ياط لية   اسيوخدامم  هاا اتئي ا تيت 

اعومييياد اتم حواييياا ع ييي  اتانيييواا اتئييييائةب ت حكيييوي ع ييي  مو ومييياا واهومييياما  

  ت  ةا ياا عي  اتنوةريب اتلويغ، وقيد ةليف اتوح ةيل اإل كيائلمل و  قنا   اتلخك 

 هاا اتلأ . ف تت اتووةل  تةاا  اتو 
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 (26جدول رقم )

 عل  القنوات الفضائية  االعتماداالرتباط بين يوءح 

 بمشروع قناة السويس الشخصيواالهتمام 

 المعنوية معاما االرتباط الفضائيات

 MBC1 0 205 0 001قنا  

 4 0 04 0 مك  MBCقنا  

 2 0 07 0 قنا  اتحةا 

 002 0 06 0 قنا  اتمحور

 02 0 122 0 اتئيائةب اتمك يب

 001 0 196 0 قنا  اتناار

 CBC 0 02 0 07قنا  

 08 0 09 0 قنا  دريت 

 02 0 07 0 قنواا  ا  

 001 0 171 0 مرمل اتئيائةاا

أ   ليية  امهومييام  أ موج ييا أ ط ديييا يويييح  ميي  هيياا اترييدوي     هنييا  ارت اطييا

ةغ ةيل  اتانيواا تيع ي   لويض (و امعومياداتلخك  لمل و  قنا  اتلويغ اترديد  و

قنييا  هيياص اتانييواا ه  .    تئيييائةب ت حكييوي ع يي  مو وميياا  ييوي هيياا اتمليي و ا

MBC1 ،اتانييواا امايي  ، مرمييل قنييا  اتناييار، اتئيييائةب اتمكيي يب، قنييا  اتمحييور ،

 امعومياديزداد   -اتوو ا ت ئيائةاا أ مرمل لرا ئ –هاص اتانواا    .  ن اتئيائةاا

ويغ اتردييييد  ة ميييا زاد اهوميييام  ع ةايييا ةمكيييادر ت مو ومييياا عييي  ملييي و  قنيييا  اتلييي

. فيي  اتوقييل  ئلييه يو ييح اترييدوي عييدم وجييود  (p<0.05)اتلخكيي  لايياا اتمليي و  

ع ي  لويض  امعوميادارت اط  لة  امهومام اتلخك  لملي و  قنيا  اتليويغ اتردييد  و

قنا   اتانواا اتئيائةب ت حكوي ع   مو وماا  وي هاا اتمل و ، وهاص اتانواا ه  

MBC  قنا  ، اتحةا  قنا ، مكCBC ، ع ي   هياص اتانيواا  امعوماد.  ن    قنا  دريت

ةمكيييادر ت مو ومييياا عييي  ملييي و  قنيييا  اتليييويغ اتردييييد   م عالقيييب تيييه لامهوميييام  

أ  . لنيياع ع يي  ذتيي   ا ييل اتئيي ا اتميياةور(p>0.05)اتلخكيي  لايياا اتمليي و   جزئةييا

أ   ي  (لويض  اتانيواا ع امعومياد،  ة  يوجد ارت ياط طي دن موجيئ لية  (وتةغ ة ةا
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اتئيييائةب ت حكييوي ع يي  اتمو وميياا عيي  مليي و  قنييا  اتلييويغ اترديييد  ميي  جاييب 

 وامهومام اتلخك  لااا اتمل و  م  جاب اا ةب

ع يي  اتانييواا اتئيييائةب  امعومييادموجييئ ليية   طيي دنقيوجييد ارت يياط الفننرض الثالنن : 

تمو فييب ت حكييوي ع يي  اتمو وميياا عيي  مليي و  قنييا  اتلييويغ اترديييد  ميي  جاييب وا

اتريدي  لاتوو يةح مي   اتكحةحب لاتمو وماا اتموو اب لااا اتملي و  مي  جايب اا ةيبق.

اتكييحةحب     دا  اتدراسييب اتحاتةييب تيييمنل ااو يياراأ ميي  عليي    سييا ب تاةيياس اتمو فييب 

 ل وض اتروا ئ ذاا اتك ب لمل و  قنا  اتلويغ، وتدور هاص امسا ب  وي 

 اترديد .  ئ  مل و  قنا  اتلويغ ف سنب ات د  -

 اسوا قاا  تمام هاا اتمل و . اتو اتمد  اتزمنةب  -

 سنب افوواه قنا  اتلويغ اترديد . -

  ئ  مل و  قنا  اتلويغ اترديد . ف عادص ات د  ف تت  اتانرئةغ اتوزراع  -

 عادص تت افوواه قنا  اتلويغ اترديد. ف تت  اتانرئةغ اتوزراع  -

ي اتالزميب تحئي  قنيا  اتليويغ ع ي  امميوا اتدوتب ك ل مناا  اتو اتمكادر  -

 اترديد .

 ما  ذا ةا ل قنا  اتلويغ اترديد  لديالأ ع  قنا  اتلويغ اتاديمب. -

 تمويل مل و  قنا  اتلويغ اترديد . ف  قد ساهتما  ذا ةا  ات ن  اتدوت   -

قييد  ييي   ييف افوويياه قنييا  امم يكةييب مييا  ذا ةييا  رئييةغ اتومييياا اتموحييد   -

 اتلويغ اترديد .

 ا ل قنا  اتلويغ اترديد  تكل ات ح  ام م  لات ح  اتووسا.ما  ذا ة -

 وم  اتوا ح    هاص اتمو وعاا تت تحديدها لحة  تناسئ اترماور اتوام، ةما 

ةيور   في مكثف م  لي اما اتاييائةاا، وقيد تميل ةيةايواا  مةا ل محل اهوما   اا 

تئي ا اتمياةور  سا ب مط و  م  اتم حوااا (عةنب ات ح      ير   ع ةاا. و ليئ ا

ع ي  اتئييائةاا ت حكيوي ع ي   امعومادف   مو فب اإلجالب اتكحةحب تزداد ة ما زاد 
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 اسييوخداممو وميياا عيي  مليي و  قنييا  اتلييويغ اترديييد . وت وحاييق ميي  هيياا اتئيي ا تييت 

 بموامل ارت اط لة سو  ت ةد قةمب واد  امرت اط لة  اإلجالب اتكحةحب ع ي  امسيا 

اد اتم حواييياا ع ييي  اتانيييواا اتئييييائةب ت حكيييوي ع ييي  اتمييياةور  مييي  جايييب، واعومييي

مو ومياا عيي  ملي و  قنييا  اتليويغ ميي  جاييب اا ةيب، وقييد ةليف اتوح ةييل اإل كييائة  

 ت  ةا اا ع  اتنوةرب اتمو حب لاتردوي اآلت  

 (27جدول رقم )

  والمعرفة الصحيحة عل  القنوات الفضائية االعتماداالرتباط بين يبين 

 بمشروع قناة السويس بالموءوعات المتعلقة

 المعنوية معاما االرتباط الموءوعات محا االختبار

 002 0 11 0  ئ  مل و  قنا  اتلويغ اترديد  ف سنب ات دع 

 001 0 449 0 اسوا قاا  تمام هاا اتمل و  اتو اتمد  اتزمنةب 

 1 0 247 0 سنب افوواه قنا  اتلويغ اترديد 

 006 0 139 0  ئ  قنا  اتلويغ اترديد  ف د عادص ات  ف تت  اتانرئةغ اتوزراع 

 003 0 150 0 عاد افوواه قنا  اتلويغ اترديد  ف تت  اتانرئةغ اتوزراع 

 001 0 317 0 مكادر تمويل مل و  قنا  اتلويغ اترديد 

 02 0 157 0 ا  ذا ةا ل قنا  اتلويغ اترديد  لديالأ ع  قنا  اتلويغ اتاديمبم

 02 0 11 0 تمويل مل و  قنا  اتلويغ اترديد  ف ساهت  ت  ما  ذا ةا  ات ن  اتدو

 08 0 09 0 ما  ذا ةا  رئةغ اتومياا اتموحد   ي   ئل افوواه قنا  اتلويغ اترديد 

 001 0 21 0 ما  ذا ةا  قنا  اتلويغ اترديد  تكل ات ح  ام م  لات ح  اتمووسا

 003 0 147 0 مرمل اتمو وعاا

ات نيييود اتمو يييحب لمرميييل     اتمو فيييب اتكيييحةحب  يكليييف هييياا اتريييدوي عييي  

أ  ل أ موج ييا ع يي  اتانييواا اتئيييائةب ت حكييوي ع يي   امعومييادلاترييدوي تيي ت ا   ارت اطييا

. وع يي   (r= 0.147, p= 0.03) اتمو وميياا عيي  مليي و  قنييا  اتلييويغ اترديييد 

ملييوو   اتمو فييب اتكييحةحب لكييل لنييد ميي  ات نييود اتمويييمنب فيي  اترييدوي ، ف  ييه ميي  

ع يي  اتئيييائةاا، وهمييا ات نييد  امعومييادا ييح     هنييا  (لنييدي  فاييا  م ي ت طييا  لاتو

اتثات  ( سنب افووياه قنيا  اتليويغ اترديد  ،وات نيد اتواسيع (ميا  ذا ةيا  رئيةغ اتوميياا 

 ي   ئل افوواه قنا  اتلويغ اترديد  ،  ما ات نود اتثما ةب اماي   امم يكةب اتموحد  

أ لفي   اتمو فيب اتكيحةحب ل أ موج يا ع ي  اتئيييائةاا  امعوميادكيل منايا  تي ت ا  ارت اطيا
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(p<0.05) ،   وةيات   ن    مرميل اتمو فيب لروا يئ ملي و  قنيا  اتليويغ اتردييد ،

أ  لاتمو فييب اتكييحةحب لمونييت ات نييود  أ موج ييا ع يي  اتانييواا  امعومييادتيي ت ا   ارت اطييا

 ي  ذتي   ا يل اتئي ا  . لنياعأ عاتئيائةب ت حكيوي ع ي  اتمو ومياا عي  هياا اتملي و 

ع ي  اتانيواا اتئييائةب ت حكيوي  امعومياداتاائل لوجيود  ارت ياط طي دن موجيئ لية  

ع يي  اتمو وميياا عيي  مليي و  قنييا  اتلييويغ اترديييد  ميي  جاييب واتمو فييب اتكييحةحب 

 لاتمو وماا اتموو اب لااا اتمل و  م  جاب اا ةب.

ع يي  اتئيييائةاا  امعوميياد ق   مواةيي  اتوو ييةت ييي ا  فيي  اتوالقييب ليية الفننرض الرابننم: 

ت حكييوي ع يي  مو وميياا عيي  مليي و  قنييا  اتلييويغ اترديييد  ميي  جاييب واتييوع  لايياا 

موامل امرت ياط اترزئي   اسوخدامت وحاق م  هاا اتئ ا تت اتمل و  م  جاب اا ةبق. 

)Partial Correlation مواميل  اسيوخدام  وةيات  مواميل ارت ياط لة سيو ،  ةي  تيت

ع ي  اتئييائةاا ت حكيوي ع ي  مو ومياا عي   امعومياداط لية  لة سو  تاةاس امرت 

لااا اتمل و  ق ل عزي مواةي  مليوو  اتوو يةت،  اتوع مل و  قنا  اتلويغ اترديد  و

هياي  اتمواةي ي  لويد عيزي مواميل امرت ياط اترزئي  تاةياس امرت ياط لية   اسيوخدامات 

رت ياط ق يل ولويد عيزي مواة  ملوو  اتوو ةت، واتردوي اآلت  يو يح قيةت مويامالا ام

مواةيي  ملييوو  اتوو ييةت فةمييا يخييب اتوالقييب ليية  اعوميياد اتم حوايياا ع يي  اتئيييائةاا 

 ووعةا  لمل و  قنا  اتلويغ اترديد .

 (28جدول رقم )

 عل  القنوات الفضائية  االعتماداالرتباط بين يوءح 

 وبعد عزل تأثير متاير مستوى التعليم قبا بمشروع قناة السويس الوعيو

 الوعيكونات م
 بعد عزل متاير مستوى التعليم قبا عزل متاير مستوى التعليم

 المعنوية االرتباط الجزئي  المعنوية بيرسون ارتباط 

 001 0 187 0 001 0 187 0 اتمو فب

 001 0 255 0 001 0 257 0 تاة  اتمو وماا

 001 0 285 0 001 0 285 0 اتوجدا ةب

 001 0 177 0 001 0 177 0 اتل وةةب

 001 0 287 0 001 0 287 0 اتوع مرمل 
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ع يي   امعوميياديويييح ميي  هيياا اترييدوي    قةمييب موامييل ارت يياط لة سييو  ليية    

واتوع  لمل و  قنا  اتلويغ م تخو ف ع  قةميب امرت ياط اترزئي   اتانواا اتئيائةب

ب لوييد عييزي تييأاة  مواةيي  ملييوو  اتوو ييةت، فاييد ظييل موامييل امرت يياط جوه يييا ذا دمتيي

، وينط ق ذت  ع    لوياد اتيوع  لاتملي و  ةيل لويد ع ي   يد  (p= 0.001)  كائةب

مث ما ينط ق ع   هاص املوياد مرومويب، وع ي  ذتي   ي فض اتئي ا اتاائيل ق   مواةي  

ع ي  اتئييائةاا ت حكيوي ع ي  مو ومياا عي   امعومياداتوالقيب لية   في اتوو ةت يي ا  

  لاياا اتملي و  مي  جايب اا ةيبق. وفي  مل و  قنا  اتلويغ اترديد  م  جايب واتيوع

أ في  اتزيياد  لية   ةل اتحاما ف   موامل امرت ياط موجيئ اتاةميب،  ن    هنيا  تالزميا

اعوميياد  اتميي    اتمكيي يب ع يي  اتانييواا اتئيييائةب  واتييوع  لمليي و  قنييا  اتلييويغ 

 لكيي ف اتننيي  عيي  ملييوو  اتوو ييةت اتييان  كيي ل ع ةييه، فيياتوع  هنييا عييام وم يوييأا 

  ع   اتانواا اتئيائةب.أ امعوماد  اتوو ةت و  ما يزداد هاا اتوع  ة ما زاد لملوو

 :خالصة الدراسة

 ةيييب اماييي  وسيييائل اإلعالمتو يييح هييياص اتدراسيييب    اتو ةئزييييو  يوكيييدر ات

ايت ام و  يل  حف ، ي ةيه اتكياتردييد  مكدر ت مو ومياا  عي  ملي و  قنيا  اتليويغة

   عي  2012ع  وائا دراسب   مد فاروأ ر يوا  (اص اتنوائا توئق م. هو اة ا ات اديو

اتوا ةديييب واتحديثييب ةمكييدر ت مو وميياا  وسييائل اإلعييالم اعوميياد اترماييور اتمكيي ن ع يي  

 . م2011يناي   25 اناع اور  

أ  اتدراسبتكلف   مي   ةي  اعومياد  اتانيواا اتئييائةبعي  ت ياي   اتحاتةب  يييا

لي و  قنيا  اتليويغ اتردييد ، فئي  اتمك يب ع ةايا ةمكيادر ت مو ومياا عي  م اتم   

، اتانيواا  ع   لياقب لات    موادم%71.3لنل ب ( MBC1نا  اتو تةئ اموي جاعا ق

اتثاتي  جياعا قنيا   اتو تةيئ  ف   و%43اتو تةئ اتثا   جاعا قنا  اتحةا  لنل ب ( ف و

CBC ) قنيييا  ، ايييت   %31.5لنلييي بMBC  )  لنلييي ب  اتنايييار،فانيييا    %29مكييي 

وتمييا  . %21.3(لنليي ب   و اةيي ا قنييا  دريييت  %23.3قنييا  اتمحييور (ةاييا ، ي  25.5%(

تييأت  في  اتو تةييئ اموي ةمكيدر ت مو وميياا عي  مليي و  قنييا    MBC1قنييا  ةا يل 
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، ف   هاص اتنلي ب اتم تئويب ةليئل عنايا دراسياا  اي   لةنيل    قنيا  اترديد  اتلويغ

MBC  سب رليا  ع يد نلائةب (دراتوكدر اتانواا اتئيائةب م   ة   ل ب اتملاهد  ات

  مي  عةنيب %60.5   ( عي اتحاتةيب ةيات   اتدراسيب. ةليئل   2010اتوزيز محميود (

ت حكييوي  قييل ميي  سيياعوة  يومةييا  سيياعب  تيي  ت انييواا اتئيييائةب ميي  يوو  يي  ات حيي  

تم حواياا اتالتي  لية  ا هياص اتنلي ب ع   مو وماا ع  قنا  اتلويغ اتردييد  ، وتكيل 

، واتم حوايياا يةيي   %61.3( تيي   سيينب فييأةث  35اتيي   20ميي   اتم   ييب اتمو يييبفيي  

، وذواا اتملييوو  اتوو ةميي  امقييل ميي  اترييامو  لنليي ب  %61.8لنليي ب (اتموزوجيياا 

. وتييينخئض  لييي ب اتم حواييياا اتالتييي    %66.2لنلييي ب ( ، واتالتييي  م يوم ييي  66%(

أ   م  ساعب قل   يوو    ت انواا اتئيائةب سياعوة  مقيل   ات مي  %22.8(  ت  يومةا

 انيييواا اتئييييائةب لييياتوو ا ت درجيييب امهومييياموعييي    .%12.2رليييع سييياعاا (  مييي 

ةلييئل اتدراسييب عيي      ت حكييوي ع يي  مو وميياا عيي  مليي و  قنييا  اتلييويغ اترديييد 

وت تئيع هياص اتنلي ب  تي   ،جدا   م  اتنلاع عةنب ات ح   فد  لأ ا  ة  ماوماا 46%(

، واتم حوايياا عامييا 30ةثيي  ميي  ام وم يييبتم   ييب ات  تييد  اتم حوايياا فيي  ا55.3%(

، واتم حواياا  %48.2( ، واتم حواياا ذواا اتوو يةت اتريامو  %50.5اتموزوجاا (

  م  اتوةنب  ليأ ا   ةي  ماومياا ( تي   يد ميا  %38 ، ةما  فاد (%51اتالت  يوم   (

 .لملاهد  اتانواا اتئيائةب ت حكوي ع   مو وماا ع  مل و  قنا  اتلويغ اترديد 

وعيي  اتمييواد وات يي اما اتويي  تليياهدها اتنليياع عةنييب ات حيي  ت حكييوي ع يي   

 ا  ةي  يلياهد   م  اتوةنب ليأ %57 فاد ( اترديد  مو وماا ع  مل و  قنا  اتلويغ

. وعي   %38ا ارييب لنلي ب (ي ةايا ات ي اما واتميواد اإل،  لا ونيام(ل اما اتوو  او  

ع يي  اتمو وميياا عيي  مليي و  قنييا  جوا يئ امسييوئاد  ميي  اتانييواا اتئيييائةب ت حكيوي 

عي  اتكافةيب  تا ل اتمو ومياا ت ة  م  اتدراسب    اتانواا اتئيائةب   اتلويغ اترديد 

، وةيات   تا يل  مي  اتملي و  اماي   اتمو فب لمواقيف اتيدوي و ، ةما  تا ل اتمل

اتانيواا  اتدراسب    ت ة  م   . وقداتمو وماا ع   همةب اتمل و  تالقوكاد اتمك ن

فيي  اتحكييوي ع يي  اتمو فييب لمليي و  قنييا  اتلييويغ  ( تيي   ييد ة ةيي   فييادا  تئيييائةبا

ذواا امعميار تم حوااا   م  ا%81، وتكل  ل ب اتاائالا لات   ت   وات  (اترديد 
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واتم حواياا ذواا    %81.4(يةي  اتموزوجياا ،  واتم حواياا عاميا  35ةث  مي  ام

واتم حوايييياا اتوييييامالا  ،  %81.3مع يييي  ميييي  اترييييامو  (ا تملييييوو  اتوو ةميييي  ا

ع يي  اتانييواا اتئيييائةب  امعومييادوعنييد اتوومييق فيي  تح ةييل اتوالقييب ليية      .86.8%(

اتملي و ،  اايالت حكوي ع   اتمو وماا ع  مل و  قنا  اتلويغ اتردييد   واتيوع  

ع يي   اتالتيي  يييزداد اعوميياده  ةلييئل اتدراسييب عيي      اتييوع  يييزداد تييد  اتم حوايياا

مييا يييزداد ه  ع يي  ت يي  اتانواا.ةاعوميياداتالتيي  ياييل  ر ييب لاتم حوايياااتئيييائةاا ماا

ع   اتانواا اتئيائةب ت حكيوي ع ي  اتمو ومياا عي  ملي و  قنيا  اتليويغ  امعوماد

اترديييد  ة مييا زاد امهومييام اتلخكيي  لايياا اتمليي و . ةمييا    اتمو فييب لاتمو وميياا 

ع يييي   امعومييييادد اتكييييحةحب عيييي  مليييي و  قنييييا  اتلييييويغ اترديييييد  تييييزداد ة مييييا زا

 . اتانواا اتئيائةب ت حكوي ع   اتمو وماا(لوض 

ع يي  اتانييواا  امعوميياد اةيي اأ ةلييئل اتدراسييب عيي     قةمييب امرت يياط ليية   

اتئيائةب واتوع  لمل و  قنا  اتليويغ م تويأا  لمليوو  اتوو يةت، وينط يق ذتي  ع ي  

  املواد مروموب.  لواد اتوع  لاتمل و  ةل لود ع    د  مث ما ينط ق ع   هاص

لناع ع   ت   اتنوائا يرئ    تاوت اتانيواا اتئييائةب لياتم    ةمليار  فوياي  

فيي  اتمليي وعاا اتاومةييب اتك يي  ، فاييد ت يية      اتنليياع عةنييب اتدراسييب يوومييد  ع يي  

   ةيب اماي  ، ةميا يريئ وسيائل اإلعالم اتئيائةب لدرجيب  ة ي  ماار يب لياي اتانواا 

فيي  تناوتاييا    وجييود قاتئيياأ م ييادمق يحكييت عمييل هيياص اتانييوااتومييل هيياص اتانييواا ع يي

ليي ز  همةييب دور   لحةيي  ت وييزم ليه توحاةييق توافييق  عالمي ت اييايا امقوكيياديب اتك ي   

 اتاييايا، اتم    اتمك يب ف  اتمليوا ل امقوكيادن ت دوتيب وتأاة هيا اميريال  في  هياص

وا وكاسياا ت ي   اديب ت دوتيبو دماج دور اتم    ةدور  ةون م ا  ف  اتلةاسب امقوكي

  اتلةاسب ع   اتمرومع.
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ق، اتمر يب اتمكي يب ت حواياإلعالم  2012لملارةوات ف  ام وخالياا ات ئاسيةب اتمكي يب 

 .٥٢٣، د ٢٠١٤يو ةو،  –ة ةباإلعالم، جاموب اتااه  ، ال يل 

سييالم   مييد ع ييدص، قاتوييأاة اا اتمو لييب ع يي   عوميياد اترماييور ع يي  اتانييواا اتئيييائةب  -11

يناي  وعالقوه ل تراهاتيه  حوهياق، اتمر يب  25اتمك يب واتو لةب ف  موالوب   دا  اور  

 –ه  ، اتودد اتلادس وامرلويو ، ينياي  اتمك يب ت حوااإلعالم  ة ةباإلعالم، جاموب اتاا

 .362، د2014مارس، 

12- Melvin L DeFleur and Sandra Ball-Rokeach, Op. cit., p. 242-250. 

13- Melvin L DeFleur and Sandra Ball-Rokeach, Op. cit., 242. 

14- Stanly J. Baran & Dennis K. Davis, Op. Cit, p. 291.  

اتمواترباإلعالمةيب تحايوأ اتمي    اتمكي يب وعالقوايا   ق  مة  ع   اتلةد  لي اهةت عريو -15

جاموب اتااه    –ة ةباإلعالم  –ل تراهاا اترماهة   حوهاق رساتب ماجلوة  ية  منلور 

2016 

ياسييمة  ع يي  اتييدي  محمييد اتماييد ، قدور ات يي اما اتو ةئزيو ةييب فيي  مواترييب قيييايا عمييل  -16

 .2015م، جاموب اتااه  ، اتم   ق، رساتب ماجلوة  ية  منلور ، ة ةباإلعال

ع ة  فوح  محمد اتل لةن ، ق تراهاا اتاائت لاإلتكاي ف  ةل م  اتم سلاا اإلعالمةيب  -17

وم سلاا اتمرومع اتمد   ف  اتمواتراتاإلعالمةب تايايا تمكة  اتم    في  مكي   ر ييب 

  سو اتةرةب ف   وع مدال اتولويق اإلجوماع ق، اتمر ب اتمك يب ت حو  ات  ن اتويام،

 .2013،  ةوول / ديلم   2، عدد ١١ة ةباإلعالم، جاموب اتااه  ، مر د 
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اة ي  عوا ا ةل عوا  اعوماد اترماور اتو ل  ع   ات  اما اتحواريب ف  اتانيواا  -18

اتئيائةب اتو لةب ف  تلكةل موارفه  حيو قييايا اتمي   ، رسياتب ماجليوة  يةي  منليور ، 

 2011 اتااه    مواد ات حو  واتدراساا اتو لةب،

 ييواي ع ييدا ى ع يي  اتحييزور   اتوويي ا ت ييدراما اتو لةييب فيي  اتانييواا اتئيييائةب وعالقوييه  -19

لييادرا  اترماييور اتةمنيي  مدوار اتميي    فيي  اتمرومييع، رسيياتب ماجلييوة  يةيي  منلييور ، 

 2010اتااه  ، جاموب اتااه    ة ةباإلعالم، 

ل لييالا اتويي  يو  يياا رلييا  اتلييةد ع ييد اتوزيييز محمييود  دور امفييالم اتلييةنمائةب واتم -20

اتو ةئزيييو  فيي  مواترييب اتملييكالا امجوماعةييب وامقوكيياديب ت ميي    اتمكيي يب   دراسييب 

 2010تح ة ةب ومةدا ةب، رساتب دةووراص ية  منلور ، جاموب اتااه    ة ةباإلعالم، 

 سييماع سييمة   ليي اهةت  اتمو ييوعاا واتايييايا اتويي  تواتراييا ليي اما اتميي    فيي  اتانييواا  -21

اتو لةب  دراسب ملحةب ماار ب، رساتب ماجلوة  ية  منلور ، اتاياه  ، جامويب  اتئيائةب

 .2009اتااه    ة ةباإلعالم، 

مايا   مد ات ةيا  دوافع اسيوخدام اتمي    ات  نا ةيب ت انيواا اتئييائةب اتو لةيب واماي اعاا  -22

 2008م، اتموحااب، ، رساتب ماجلوة  ية  منلور ، اتااه  ، جاموب اتااه    ة ةباإلعال

ااتد   مد ع د اترواد، دوافع ملاهد  اتانواا اتئيائةب اتدينةب واإلا اعاا اتموحااب مناا  -23

اتوييدد  –ت لييب اتمنييزي اتمكيي يب، اتمر ييب اتمكيي يب ت حييو  اتيي  ن اتوييام، اتمر ييد اتواسييع 

  .2008يناي / يو ةه -اموي

اتلييووديب فيي  طييارأ محمييد اتئ يييدن، قاعوميياد اترماييور اتلييوودن ع يي  وسييائالإلعالم  -24

 وقيياا اتكييوار  ليياتوط ةق ع يي  سييةوي جييد ق  دراسييب مةدا ةييب ، رسيياتب ماجلييوة  يةيي  

 . 2014جاموب اتااه   اتااه  ،   -قلت اتوالقاا اتوامب  –منلور ، ة ةباإلعالم 

  مد فاروأ ر وا ، قاعوماد اترماور اتمك   ع   وسيائالإلعالم اتوا ةدييب واتحديثيب  -25

مق (اتمر ييب اتمكي يب ت حيو  اإلعييالم، 2011ينياي   25ع ايور  ةمكيدر ت مو ومياا  انييا

 186 – 127م  د 2012مارس  –، يناي  39اتودد 

 سماع ملود ع د اتمرةيد، قاعومياد اتلي ا  اتمكي ن ع ي  مييامة  م ئياا اتئةيديو ع ي   -26

دراسب مليحةب، رسياتب ماجليوة  يةي  منليور   –اإل و  ل ف  موالوب ام دا  اتمح ةبق 

 م .2011ا   ة ةب اآلدا ، قلماإلعالم، (جاموب   و

لونييوا  قاتوالقييب ليية  مواقييع اتوواةييل  Morris & Baumgartnerمييورس ولييومر تن   -27

 م2010 -امجوماع  واتملارةب اتلةاسةب تدن اتل ا ق 

28- John, Davies  لونوا   قتأاة  امعومياد ع ي  وسيائالإلعالم في  اتخياذ قي اراا اتوكيويلق

 م2009 -

د، قاعوميياد اتراتةييب اتو اقةييب فيي  مكيي  ع يي  وسييائالإلعالم فيي  موالوييب ااتييد محمييد رايية -29

امو ا  اتداا ةب ف  اتو اأق، رساتب ماجلوة  يةي  منليور ، موايد اتدراسياا اتو لةيب 

 . 2008اتااه  ،  -،جاموب اتدوي اتو لةب

ةنيب ف   وع اراع ع -عادي ع د اتائار، قتاويت امداع اتمان  ت انواا اتئيائةب اإلا اريب -30

م  اتنخ باإلعالمةب اتمك يبق، ف  ةوا  اتئيائةاا اتو لةب ومواةي اا اتوكي ،  عمياي 

اتم تم  اتو م  اموي تألةاديمةب اتدوتةب تو وماإلعالم، اتااه    اتدار اتمكي يب ات  نا ةيب، 

 .368-343، د 2005

  عياتت سمة  محمد  لة   قدراساا ف  مناها ات ح  اتو م ق   لحو  اإلعالم (اتااه   -31

 .131  د 1995اتكوا   اتط وب اتثا ةب، 

  1993محمد ع د اتحمةد  قدراسب اترماور ف  لحو  اإلعالمق  (اتااه    عاتت اتكوئ    -32

 .143-142د د 
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  د 2011محمييود  سييماعةل، قمنيياها ات حثيياإلعالم ق (اتايياه    دار اتئكيي  اتو ليي ،  -33

139. 

 أسماخ السادة المحكمين: -34

مناها ات ح  اإلعالم   امةوي اتنن يب ومااراا اتوط ةيقق (اتاياه    دار ل ةاا ع د اتوزيز، ق

 .125  د 2011اتكوا  اتحدي ، 

 جاموب اتااه  ،  – .د/ ل ةاا ع د اتوزيز  وةةل ة ةباإلعالم ت دراساا اتو ةا وات حو  

 عمةد مواد اترزي   اتوات  تدعالم وع وم امتكاي. – . د/ محمود   مد مزيد 

 جاموب جنو  اتواد . –هاتب ةما  وفل   سواذ لالت اإلذاعب واتو ةئزيو  وعمةد ة ةباإلعالم  . د/ 

 جاموب اتااه   –ة ةباإلعالم  –د/ عادي فام   امسواذ اتملاعد لالت اإلذاعب واتو ةئزيو  

 جاموب اتااه  . –ة ةباإلعالم  – . د/ عادي ع د اتائار امسواذ لالت اإلذاعب واتو ةئزيو  

 


