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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ور المصريدور الصحف اإللكترونية المصرية في تشكيل معارف واتجاىات الجمي
 2232نحو مبادرة حياة كريمة في ضوء رؤية مصر 

 )*(يزينهـ حسف عل /د                                                                  

 مخمص الدراسة: 
الجفهػػفت ك  ةيػػفرؼ دكر ارصػػحؼ اكررلركنيػػى ارةصػػريى  ػػر ل ػػريؿهػػد ت اردراسػػى إرػػر ارليػػرؼ علػػي     

 كاسػػلمدـ اربفحػػث ،، كهػػي دراسػػى كصػػ يى0202 ػػر ؤػػكؤ رؤيػػى ةصػػر رة حيػػفة رريةػػىةبػػفد ارجةهػػكر نحػػك
، بينةػف ة ردة ةػف ارجةهػكر ارةصػرل (270) كلركنت عينى اردراسى ارةيدانيى ةف ،ةنهج ارةسح اكعالةر

 -اريػػـك ارسػػفبل اكررلركنيػػى -)بكابػػى ارهػػراـ اكررلركنيػػى صػػحؼ اردراسػػى ارلحليليػػى ةةفلػػى  ػػرعينػػى رفنػػت 
)ةػػػف إعػػػداد االسػػػلبفنى كلحليػػػؿ ارةؤػػػةكف اسػػػلةفرة ، كلةفلػػػت أدكات اردراسػػػى  ػػػر بػػػى ارك ػػػد اكررلركنيػػػى(بكا

  :وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج، أىميا ما يمياربفحث(، 
 ي حجـ االهلةفـ بةبفدرة حيفة رريةى كلغطيلهف، حيث جفءت  (بكابى ارهراـ اكررلركنيى) صحي ى ل كؽ  ●

بكابػػى ارك ػػد )صػػحي ى  بينةػػف جػػفءت ،%(48.16ةػػف حيػػث رفف ػػى ارلغطيػػى كاالهلةػػفـ بنسػػبى )  ػػي ارةمدةػػى
 %(.8.21 ي ارلرليب ارففرث كارمير بنسبى ) (اكررلركنيى

ةػػف بػػيف ةؤيػػد  رػػفف الجػػفا ارلغطيػػى بفرصػػحؼ اكررلركنيػػى ارػػفالث عينػػى اردراسػػى رةبػػفدرة حيػػفة رريةػػى أف ●
 .كةحفيد رهذا ارةبفدرة ب رؿ عفـ

(  ػي ارلرليػب لصػ ح ةلكسػطلةفػؿ  ػي ) رلصػحؼ اكررلركنيػى ارةصػريى عينػى اردراسػى لص حأف ةيدؿ  ●
  ك ػر ارلرليػب ارميػر، (%08.8)(  ي ارلرليػب ارفػفني بنسػبى لص ح ةرل ل، فـ )(%28.4)اركؿ بنسبى 

 .(%87.0)( بنسبى لص ح ةنم ض)
 يػػى عينػى اردراسػػىأسػبفب ةلفب قفئةػى (ةػػىارةيلكةػفت حػكؿ ةبػػفدرة حيػفة رري جةيػػلرحصػكؿ علػر لصدر)ا ●
م أبداء ر ك،  يةف جفءت عبفرة )حكؿ ةبفدرة حيفة رريةى ا رلةيلكةفتلصحؼ االررلركنيى بفعلبفرهف ةصدرن ر

 .(  ي ارلرليب ارميرنحكهف
 ف عينػى اردراسػىعليهػ ليلةػد ارلػي ررلركنيىكا ارصحؼ ( قفئةىاكررلركنيى اريـك ارسفبلصحي ى ) لصدر ●
 يةػف جػفءت  ،(%24.0) ػي ارلرليػب اركؿ بنسػبى  رريةػى حيػفة ةبػفدرة حػكؿ ةيلكةػفت علر رحصكؿا  ي
 .(%84.4)(  ي ارلرليب ارمير بنسبى بكابى ارك د)

                                                 
)*(
 جبيؼت انًُٛب -انُٕػٛتكهٛت انخربٛت  -يذرش انصحبفت بقسى اإلػالو انخربٕ٘ 
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أف أرفػػر ةػػف فلفػػي عينػػى اردراسػػى يهلةػػكف بةلفبيػػى ةبػػفدرة حيػػفة رريةػػى ةػػف مػػالؿ ارصػػحؼ اكررلركنيػػى  ●
 .سطىارةصريى سكاء بدرجى ربيرة أك بدرجى ةلك 

ارمفصى بةبػفدرة حيػفة  ةصفدر ارحصكؿ علر ارةيلكةفت ةمدةى (ةكاقل ارلكاصؿ االجلةفعي) لصدرت ●
 .(  ي ارلرليب ارميراكذاعفت يةف جفءت ) ،رريةى غير ارصحؼ اكررلركنيى

 مػػػالؿ ةبػػػفدرة حيػػػفة رريةػػػى ةػػػف زادت ةيلكةػػػفلهـ كةيػػػفر هـ عػػػف أرفػػػر ةػػػف نصػػػؼ عينػػػى اردراسػػػى أف ●
 .ركنيى ارةصريىارصحؼ اكررل

 .(%12.2لجفا إيجفبي ةف قبؿ عةـك عينى اردراسى لجفا ةبفدرة حيفة رريةى، قدر بنحك )اكجكد  ●
ةيػدؿ لصػ ح ارجةهػكر ارةصػرم عينػى اردراسػى بػيف ذات دالرػى إحصػفئيى ارلبفطيى طرديى عالقى كجكد  ●

 .نحك ةبفدرة حيفة رريةى كالجفهفلهـ اكررلركنيى ارةصريى رلصحؼ
ذات دالرػى إحصػفئيى بػيف ةيػدؿ لصػ ح ارجةهػكر ارةصػرم عينػى اردراسػى ارلبفطيى طرديى عالقى  كجكد ●

 .كزيفدة ةيلكةفلهـ كةيفر هـ عف ةبفدرة حيفة رريةى اكررلركنيى ارةصريى رلصحؼ
كجػػكد  ػػركؽ دارػػى إحصػػفئينف بػػيف ارريػػؼ كارحؤػػر عينػػى اردراسػػى  ػػي الجفهػػفلهـ نحػػك ةبػػفدرة حيػػفة رريةػػى  ●

 .ف ارريؼرصفرح سرف
 .0202رؤية مصر -مبادرة حياة كريمة -االتجاهات -الصحف اإللكترونية الكممات المفتاحية:

The role of Egyptian electronic newspapers in shaping the knowledge 

and attitudes of the Egyptian public Towards a decent life initiative in 

light of Egypt’s 2030 vision 

: Abstract 
The study aimed to identify the role of the Egyptian electronic newspapers in shaping the 

knowledge and attitudes of the public towards the initiative of a decent life in the light of 

the vision of Egypt 2030, which is a descriptive study. The analytical represented in the 

newspapers (Al-Ahram electronic portal -youm7electronic day - Al-Wafd electronic 

portal), and the study tools were represented in the questionnaire and content analysis 

(prepared by the researcher), and the researcher reached a set of results, the most 

important of which are the following: 
● The newspaper (Al-Ahram Electronic Portal) outperformed in the amount of interest 

and coverage in the initiative of a decent life, as it came at the forefront in terms of the 

intensity of coverage and attention with a percentage of (61.84%). While the newspaper 

(Al-Wafd Electronic Gateway) came in the third and last place with a percentage of 

(9.58%).  

● The trend of coverage in the three electronic newspapers, the sample of the study, for a 

decent life initiative was between supportive and neutral for this initiative in general. 
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● The average browsing rate of the study sample for the Egyptian electronic newspapers 

represented in (medium browsing) in the first order by 51.6%, then (high browsing) in 

the second place by 31.1%, and in the last order (low browsing) by 17.3%. 

● The list of reasons for the study sample's follow-up to the electronic newspapers as a 

source of information about the Decent Life Initiative was issued (obtaining all 

information about the Decent Life Initiative), while the phrase (to express an opinion 

about it) came in the last order. 

● (youm7electronic day) newspaper issues the list of electronic newspapers on which the 

study sample relies on obtaining information about the Dignified Life Initiative in the 

first place with a percentage of 56.3%, while (Al-Wafd Gate) came in the last place with 

a percentage of 16.6%. 
● More than two thirds of the study sample are interested in following up on the initiative 

of a decent life through the Egyptian electronic newspapers, whether to a large or 

moderate degree. 

● (Social networking sites) topped the list of sources for obtaining information on the 

initiative of a decent life other than electronic newspapers, while (radio) came in last 

place.  

● More than half of the study sample increased their information and knowledge about 

the Decent Life Initiative through the Egyptian electronic newspapers.  

● There is a positive attitude on the part of the general sample of the study towards a 

decent life initiative, estimated at (80.5%). 

● There is a direct, statistically significant, correlation between the rate of browsing the 

Egyptian public in the study sample to the Egyptian electronic newspapers and their 

attitudes towards a decent life initiative. 

● And there is a direct, statistically significant, correlation between the rate of browsing 

of the Egyptian public in the study sample to the Egyptian electronic newspapers and the 

increase of their information and knowledge about the initiative of a decent life.  

● There are statistically significant differences between the rural and urban sample of the 

study in their attitudes towards a decent life initiative for the benefit of rural residents. 
 

Key words: E-newspapers - directions - a decent life initiative - Egypt's vision 2030.. 

 :ةمقدم
بنمؿ  ارةملل ى عالـكأدل ارحديث عف ارلنةيى ار فةلى  ر ةصر إرر اهلةفـ جةيل كسفئؿ ا    

 ر  يفكنىكارة ،رلليرؼ عليهف ؛رجةهكرا إرر رلدكرى اررسةيى راتكارةبفد ارة ركعفت ارلنةكيىأمبفر 
، بفالؤف ى إرر رلةكاطنيف  ر جةيل ةجفالت ارحيفة أهداؼةف لحممه ةف كاالسل فدة ةنهف، ك  لن يذهف

 الجفهفلهـ نحكهف.
،  إذا رفف رهفرلةيلكةفت كاآلراء كارحمفئؽ ارلي يليرؤكف  ينفلب ار رادةف لل رؿ الجفهفت  رنارفيك    

 لؤدمك نحك ذرؾ ارةكؤكع،  عف ةكؤكع ةف،  ال يةرف أف ين أ رديه الجفا ئنفييرؼ  ي ةف ال  رد
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لجفهفت ار راد ةف مالؿ ارةيلكةفت كاررسفئؿ االلصفريى ارلي ا ي لركيف  ةهةًّف رناكسفئؿ اكعالـ دك 
االلصفؿ  كسفئؿ ، حيث أردت اريديد ةف اردراسفت كاربحفث علر كجكد عالقى كطيدة بيفلمدةهف
 .(8)لجفهفت ار راداكلغيير 

 اارلي لسفعد ارةملل ى كسفئؿ اكعالـ ةكاقؼ ةفار رد علر ارةيلكةفت كاآلراء كار رةف يحصؿ     
ارةير ي ردل  يد كسفئؿ اكعالـ ةف عكاةؿ اكدراؾل  ك  ،علر لركيف لصكر رليفرـ ارذم يييش  يه

 لمكـ بلبسيط رةف ،رنهف لمكـ بلمديـ ارةيلكةفت كلكجيههف بفرطريمى ارلي لرغب  يهف؛ ارجةهكر
فأي ليةؿك  ،(0)ار هـ كسرييى بأ رفؿ سهلىهكر ارةيلكةفت كارةيفرؼ ارجديدة كلمدةهف رلجة  ؤن

، كلمكـ بذرؾ بطرؽ لبنر علر حكؿ ارةكؤكعفت كارمؤفيف ارةملل ى ر برفت الصفؿ رلطكير ارنمفش
 .(0)ةهةى  ي اكدراؾ ارب رمعةليفت سيركركجيى 

نةيى ارهةيى  ر ل بفرغلمكـ بدكر  عالـكأهـ كسفئؿ ا بكص هف أحدرلركنيى رككارصحف ى ا     
ه كلزكيدا بفرةيلكةفت ارصحيحى كارصفدقى عف ارمؤفيف ةيفرؼ ارجةهكر كل ريؿ الجفهفله كلفمي 

بجةيل حفطى ؽ أربر قدر ةف ارةير ى كار هـ كاكبهدؼ لحمي ارةملل ى؛كارظكاهر كارةكؤكعفت 
 .(6)ارةمدـ ةف مالؿ هذا ارصحؼ عالةركرلةؤةكف ا يردل ارجةهكر ارةللم ارحداث

رللنةيى ار فةلى  ر جةيل  ةصريى  ر اركقت ارحفري مططنفل هد اردكرى ار فحيى آمرلكةف ن    
)حيفة رريةى(  ارةبفدرة اررئفسيى، كارلر ةف بينهف 0202اررؤيى ارمكةيى  ر إطفر ارةملل ى ارةجفالت
فرفر  مرنا كاحليفرارمرل كارةنفطؽ ا ، ةسلهد نف0288 ر يكنيك رئيس ارجةهكريى فهارذل أطلم  ر  جن
 .(2)براةج ارلنةيى ارةسلداةى  ر اريفرـ كأؤمـ أربر يلبر ةفل لرةصر، كار

الهلةفةهف بفرحيفة اكنسفنيى  رنانظ ؛ربير عالةيإعلر اهلةفـ  ةبفدرة حيفة رريةىحفزت  كقد    
، رةف رلةكاطف ارري ي، ارذل عفنر ر لرات طكيلى ةف قلى ارمدةفت ارةمدةى ره ةف قبؿ اردكرى

اريديد ةف  ئفت ارةجلةل علر  ال لراؾ رنانظ ؛علر االهلةفـ ارةجلةييارةبفدرة  سلحكذت هذاا
 ؛ارهيئفت ارحركةيى كارهيئفت ارةجلةييى كغيرهف ةف ارطراؼ ارةهلةى بفرةبفدرة أك فتارجفةي لةسلك 

 .رهف كةلفبيله ارةصرل هلةفـ ارجةهكرارأم عفـ لسلحكذ علر  ةكؤكعةةف حكرهف إرر 
كةف هنف رفف رهةيى  ،ررفت ارةجلةييى ارةملل ى رةسفندة اردكرى  ي قرارالهف مرجت ارة ف     

ل ريؿ ةيفرؼ ك  زيفدة ارةيلكةفت ارلي ليرؤهف ارصحؼ اكررلركنيى كارمفصى بفرةبفدرة دكر  ي
ظهفر إ ي  رزنابف دكرنا ارةصريى اكررلركنيى ارصحؼ لؤدمحيث  ارجةهكر ارةصرل نحكهف،الجفهفت 

كةف فـ رفف رلصحؼ اكررلركنيى دكر  ي ل ريؿ الجفهفت  ؛كلسليط ارؤكء عليهففسيى ارةبفدرات اررئ
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نحك ةبفدرة حيفة رريةى برؿ ةف لحكيه هذا ارةبفدرة ةف ةيلكةفت  ارجةهكر ارةصرلكلكجهفت 
رهـ ارحيفة يلسني ر ؛اكةسفعدة أ راد ارحركةى  ر ارنهكض بفرريؼ ارةصرلكسلكريفت، ككبراز دكر 

 .ارةمدةى رهـارمدةفت ةف مالؿ  يبىاررريةى ارط
 مشكمة الدراسة: 

عالـ بص ى عفةى  كاربفحث، كةف مالؿ ةلفبيله ركسفئؿ ا ييي هةف مالؿ اركاقل االجلةفعر ارذل    
بةبفدرة حيفة  ربيرنا يًّفبص ى مفصى، الحظ أف هنفؾ اهلةفةنف إعالة رلركنيى ارةصريىرككارصحؼ ا

أؤمـ ة ركع  بفعلبفرهف كاةلدادنا رلجةهكريى ارجديدة؛ ،ارةبفدرات اررئفسيىةف أهـ  رركنهف، نظرنا رريةى
الحظ اربفحث ا لراؾ ةيظـ أجهزة  ف، رة0202ك ؽ رؤيى ةصر  ر اريصر ارحديث لنةكل يقكة

ؤف ى إرر لطكع عدد ربير كعةفؿ  ر هذا ارةبفدرة، بفرحزاب كبيض رجفؿ اراردكرى كارجفةيفت كا
، كةف مالؿ االطالع لمدةهف يبأهةيلهف كارمدةفت ارل هـةن فارةبفدرة إيةفنن  ي  مةف ارجةهكر ارةصر 
ل ريؿ  ي اكررلركنيى ؼ ارصح دكر لنفكرت كجد أف رفيرنا ةف اردراسفت اريلةيى يعلر ارلراث اريلة

، كأيؤف هنفؾ رفير ةف اردراسفت لنفكرت ارةبفدرات اررئفسيى الجفهفت ارجةهكر نحك ارمؤفيف ارةملل ى
دكر كهر ) ،كجد ) ر حدكد علـ اربفحث( دراسى علةيى لنفكرت هذا ارةلغيراتلرـ  هرؿ عفـ؛ إال أنب 

رؤيى  -ةبفدرة حيفة رريةى -ل ريؿ الجفهفت ارجةهكر ارةصرل -ارصحؼ اكررلركنيى ارةصريى
 .لجةل بيف هذا ارةلغيرات للطرؽ دراسى كاحدة كرـ(، 0202ةصر

ما دور الصحف اإللكترونية  رة ة رلى اردراسى  ر ارلسفؤؿ ارلفري:يةرف بلك  ،كانطالقنف ةةف سبؽ    
مصرية فى تشكيل معارف واتجاىات الجميور نحو مبادرة حياة كريمة في ضوء رؤية ال

 ؟2232مصر
 أىمية الدراسة:

 ل لةؿ اردراسى علر أهةيى ربيرة سكاء ةف ارنفحيى ارنظريى أك ارنفحيى ارلطبيميى علر ارنحك ارلفري:  
 ألىمية النظرية:ا 

لنةيى علر  إيجفبيى(، كارذل ييرس آففرنا ةبفدرة حيفة رريةىةهةًّف كهك ) ةكؤكعنفاردراسى  للنفكؿ -8
 لرات طكيلى ةف قلى ارمدةفت كارةرا ؽ. كارذم عفنر ر، ارريؼ ارةصرل

بهف نفدل  ية ركع ةبفدرة حيفة رريةى ةف أهـ ارة ركعفت ارمكةيى ارحديفى كارؤمةى ارل ي يد -0
 . علر فالث ةراحؿ ةليفر جنيه (722)كرصد رهف حكارر ،ارسيد/ رئيس ارجةهكريى

 .بفرةبفدرات اررئفسيىكارةحلي  يل يد هذا اردراسى اسلجفبى رالهلةفـ ارةلزايد علر ارةسلكل ارمكة -0
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 األىمية التطبيقية:
ةبفدرة حيفة  حكؿ راسفتيةرف أف لركف نلفئج هذا اردراسى ةنطلمنف ربفحفيف آمريف؛ رلليةؽ  ر د -8

 رريةى.
لرجل أهةيى هذا اردراسى إرر اردكر ارربير ارذم لؤديه ارصحؼ اكررلركنيى بكص هف كسيلى  -0

بفملالؼ ةسلكيفله اريةريى كارفمف يى  إعالةيى لةلفز بمدرة لأفيريى علر ل ريؿ ةيفرؼ ارجةهكر
 .رمكةيىكارة ركعفت ا اررئفسيى كالجفهفله نحك ارةبفدرات ،كارةهنيى

 أىداف الدراسة التحميمية:
 عينى اردراسى بةبفدرة حيفة رريةى. ارةصريى ارليرؼ علر حجـ اهلةفـ ارصحؼ اكررلركنيى -1
 كؤكعفترةاعينى اردراسى رمدةى  ارةصريى اكررلركنيى ارمدةفت ارل فعليى بفرصحؼ ةير ى -0

 ارةطركحى عف ةبفدرة حيفة رريةى.
 ر لغطيلهف عينى اردراسى  ارةصريى رلر لسلمدةهف ارصحؼ اكررلركنيىرصد اركسفئط ارةليددة ا -0
 .بةبفدرة حيفة رريةى ةكؤكعفت ارمفصىرل
   .ةبفدرة حيفة رريةى عينى اردراسى  ر لغطيى ارةصريى ارليرؼ علر الجفا ارصحؼ اكررلركنيى -6

 :الميدانية أىداف الدراسة
 :التاليتسعي الدراسة لتحقيق اليدف الرئيس    

ارليرؼ علي دكر ارصحؼ اكررلركنيى ارةصريى  ي ل ريؿ ةيفرؼ كالجفهفت ارجةهكر      
، كيل رع ةف هذا ارهدؼ ةجةكعى ةف 0202ارةصرم نحك ةبفدرة حيفة رريةى  ي ؤكء رؤيى ةصر

 :، كهيارهداؼ ار رعيى
 رلصحؼ اكررلركنيى ارةصريى. مارليرؼ علر ةيدؿ لص ح ارجةهكر ارةصر  -8
رلةيلكةفت  رناعف أسبفب ةلفبيى ارجةهكر رلصحؼ اكررلركنيى ارةصريى بفعلبفرهف ةصد ارر ؼ -0

 حكؿ ةبفدرة حيفة رريةى.
رصد أهـ ارصحؼ اكررلركنيى ارلي ييلةد عليهف ارجةهكر  ي ارحصكؿ علر ةيلكةفت حكؿ  -0

 ةبفدرة حيفة رريةى.
 فرصحؼ اكررلركنيى ارةصريى.ةير ى درجى ةلفبيى ارجةهكر ارةصرل رةبفدرة حيفة رريةى ب -6
 عينى اردراسى لجفا ةيفرجى ارصحؼ اكررلركنيى ارةصريى رةبفدرة حيفة رريةى. مارر ؼ عف رأ -2
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 رصد ارلأفيرات ارنفجةى ةف مالؿ ةلفبيى ارجةهكر رةبفدرة حيفة رريةى بفرصحؼ اكررلركنيى  -4
 ارةصريى.  

بفر ارلي لمدةهف ارصحؼ اكررلركنيى ارةصريى ةير ى درجى فمى ارجةهكر  ي ارةيلكةفت كارم -7
 ب أف ةبفدرة حيفة رريةى.

ارليرؼ علر درجى اعلةفد ارجةهكر علر ارصحؼ اكررلركنيى ارةصريى  ي ارحصكؿ علر  -1
 ارةيلكةفت ارمفصى بةبفدرة حيفة رريةى.

 نظر ف كجهىارليرؼ علر أهداؼ كةةيزات ةبفدرة حيفة رريةى بفرنسبى رةكاطف ارريؼ ارةصرم ة -8
 عينى اردراسى.

 ى.ارر ؼ عف الجفهفت ارجةهكر ارةصرل نحك ةبفدرة حيفة ررية -82
 الدراسات السابقة:

قفـ بسرد أهـ اردراسفت ارلي  ،طالع اربفحث علر اريديد ةف اردراسفت كاردبيفت اريلةيىابيد     
 رفرلفرر: ي، كهلرلبط بةكؤكع اردراسى ارحفريى

 فعليى ارةبفدرات اررئفسيى  إرر ارليرؼ علي (4)(2222لسعيد عبد الوىاب،)السيد ا دراسة ىدفت -
دراسى حفرى  -هف االلصفريىةكاجهى ارةمفطر ارصحيى كالجفهفت ارجةهكر نحك أن طل ي 

( ة ردة، 622ةليكف صحى، كاسلمدـ اربفحث ةنهج ارةسح، كلركنت عينى اردراسى ةف )822ةرةبفدر 
أف ارةبفدرات اررئفسيى  وتوصمت نتائج الدراسة إلىكدراسى ارحفرى،  كرفنت أدكات اردراسى االسلبفنى

االهلةفةفت اركرر رة فررى ارةكاطنيف كفملهـ بمدةفلهف  يجفءت   يارةليلمى بفرمطفع ارصح
رركنهف أطلمت ةف مالؿ رئيس اردكرى، يليهف ةبفدرات ارليليـ ك رص اريةؿ كلرنكركجيف ؛ ارةمدةى

 ارةيلكةفت.
القى ارصحف ى ارةدرسيى بلنةيى ارةيفرؼ ع(7)(2222اسة )السيد محمود عثمان أحمد،در وتناولت  -

 جكل ريؿ االلجفهفت ردل طالب ارةرحلى ارففنكيى نحك ارةبفدرات اررسةيى، كاسلمدـ اربفحث ةنه
( ةف طالب ارةرحلى ارففنكيى، كرفنت االسلبفنى أداة 622ارةسح بفريينى، كلةفلت عينى اردراسى  ر )

أف ارصحف ى ارةدرسيى لسهـ  ر ةير ى ارةبحكفيف بفرةبفدرات  وأظيرت نتائج الدراسةسى، اردرا
عينى اردراسى، كر  ت ارنلفئج أف االلجفا  ة رداتةف إجةفرر ( %20.71)اررسةيى ربيرة بنسبى 

ةف  (%16.28)يجفبي هك ارغفرب  ر ةكقؼ ارةبحكفيف ةف ارةبفدرات اررسةيى، حيث جفء بنسبى كا
 ة ردات عينى اردراسى. يإجةفر
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جيى ةملرحى رل ييؿ دكر ةؤسسفت يلمديـ اسلرال (1)(2222،يدراسة )عاشور أحمد عمر  حاولتو  -
، 0202رفر  مرنا، علر ؤكء رؤيى ةصرارليليـ ارربفر  ر للبيى االحليفجفت ارلنةكيى رلمرل 

حليفجفت ارلنةكيى رلمرل كاسلمدـ اربفحث ارةنهج اركص ي، كةنهج ارلحليؿ ارربفعي ررصد كلحديد اال
اررفر  مرنا بةصر، كلحليؿ اربيئى اردامليى كارمفرجيى رةؤسسفت ليليـ ارربفر ةف حيث دكرهف  ر للبيى 

ةف ارهيئى  مبريف( 00، كلركنت عينى اردراسى ةف )0202للؾ االحليفجفت  ر ؤكء رؤيى ةصر
وقدمت الدراسة  دكات اردراسى،كرفنت ارةمفبالت كارةجةكعفت اربؤريى أ اريفةى رليليـ ارربفر،

للبيى االحليفجفت ارلنةكيى رلمرل اررفر  ي؛ رل ييؿ دكر ةؤسسفت ليليـ ارربفر  مقترحة اتيجيةاستر 
لفحى  رص  :هر ، مرنا، للةفؿ  ر أربل غفيفت أسفسيى سد ةنفبل ارةيى، كارمؤفء علر ارةيى، كا 

لفحى  رص  كارة ركعفت ارصغيرة رلربفر. يارلدريب ارةهن ارليلـ ةدل ارحيفة رلةلحرريف ةف ارةيى، كا 
ةف  تقدة يارةبفدرات ارةجلةييى ارلطكعيى ارل (8)(2222)عمر بن محمد دين، وعرضت دراسة -

إرر  ق8606مالؿ فالث سنكات جفةييى ةف عفـ ،ةير سطفـ بف عبد اريزيزارقبؿ طلبى جفةيى 
ؿ عكاةؿ ارمكة كارؤيؼ  ر للؾ ، كقفـ بلحليكاسلمدـ اربفحث ارةنهج اركص ي ،ق8607ـعف

وأظيرت  ،، كار رص كاردكا ل ارلر  جيت ارطالب علر إقفةلهفهلهفكاجارةبفدرات، كأهـ اريمبفت ارلر 
، ا ةف طلبى ارجفةيى علر مدةى ارةجلةل كاربراةج ارلطكعيىدن جي فالهنفؾ إقب نتائج الدراسة أن

رةفؿ هذا  يةجلةييى ارجيدة، كسبؿ اردعـ كارلبنةنفسبى السلةرار ارةبفدرات ار الك قلرحت اردراسى حلاك 
 .ارةملصى بفربراةج أك ارن طى ارجفةييى ارةبفدرات ةف قبؿ ارجفةيى أك ارجهفت

إرر رصد كلحليؿ مصفئص كسةفت  (82)(2222،يحمن الزعبالو ر عبد ال ي)فوز  دراسةسعت و  -
د، كار ركؽ( نحك )ارهراـ، كارك  ارمطفب ارصح ي ارةصرم، كارر ؼ عف الجفهفله  ي صحؼ

كاعلةد اربفحث علر  ،0202أبيفد ارلنةيى ار فةلى،  ي إطفر اسلراليجيى ةصر رللنةيى ارةسلداةى
ةنهج ارةسح اكعالةي كأداة لحليؿ ارمطفب  ي ةسح كرصد كلحليؿ سةفت كأطر مطفب ارصحؼ 

ى، كأهـ ارطر ارةصريى عينى اردراسى نحك أبيفد ارلنةيى ار فةلى  ي ةصر، كلحليؿ ارمكل ار فعل
ارةرجييى، كةسفرات اربرهنى ارلي لكظ هف  ي ةيفرجى ةكؤكع اردراسى، ةف مالؿ دراسى كلحليؿ ةفدة 

ديسةبر  08ينفير حلر 8ارةمفؿ ارصح ي بةمللؼ أنكاعه ارةن كرة بصحؼ اردراسى  ي ار لرة ةف
فب ارلنةكم ى  ي ارمطيكجكد لنكع  ي ارطركحفت اررئيس الدراسة إلى نتائج توصمت، ك0288

يد ب  ار ركؽ(، إال أف ارمطفب ارصح ي ارةصرم ررز علر ارك ارك د، ك بفرصحؼ ارةصريى )ارهراـ، 
صحؼ اردراسى علر ةسفرات اربرهنى ارةنطميى عند لنفكؿ أبيفد ارلنةيى  فداالقلصفدم، كاعلة
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فق ى بيرض كةن (ك ي ةمدةلهف جريدة ارهراـ)ارةسلداةى  ي ةصر، حيث اهلةت صحؼ اردراسى 
أبيفد ارلنةيى ارةسلداةى كارة ركعفت ارمكةيى ارلي لن ذهف اردكرى،  ي إطفر اسلراليجيى ةصر رللنةيى 

أظهرت ك ، كلمديـ ارحلكؿ ارةملرحى ربيض ارةيكقفت ارلي لكاجه ارلنةيى  ي ةصر، 0202ارةسلداةى
علر دكر ارةسئكريف  ارنلفئج أف ارةصفدر اررسةيى جفءت  ي ةمدةى ارمكل ار فعلى، ةف مالؿ ارلرريز

 .ارحركةييف  ي لحميؽ أهداؼ ارلنةيى ارةسلداةى  ي ةصر
 لدريبي برنفةج إعداد (88)(2222،سحر حربي محمدو نادية محمود خميل، )وتناولت دراسة  -

 ار لفح عبد اررئيس مهفأطل اريدكيى ارلر ارجلديى ارةصنكعفت ةجفؿ  ي رليةؿ رريةى حيفة رةبفدرة

 (81ارةنهج  به ارلجريبي، كبلغت عينى اردراسى ) لففكاسلمدةت اربفحف ـ، 0288ينفير 0 ي ارسيسي
ةف ار ئفت ارةملل ى ةف ارةجلةل غير اريفةليف بفركظفئؼ ارحركةيى، كلةفلت أداكت اردراسى  بنفةلدر 

كةميفس لمدير  ، ي اربرنفةج ارلدريبي  ي ةجفؿ ارةصنكعفت ارجلديى اريدكيى )حميبى اريد ارنسفئيى(
  ر نجح ارلدريبي اربرنفةج أف وتوصمت نتائج الدراسة إلىيـ ارلدريبفت اريةليى )ارلمنيفت اريدكيى(، رلمي

 )ارلمنيفت اريةليى ارلدريبفت لن يذ  ر ارةلدربيف ةسلكل ر ل ارنلفئج أظهرت أهدا ه، حيث لحميؽ

 ارلدريب  فعليى يـلمك  نحك إيجفبيى ارةلدربيف آراء كرفنت ارنسفئيى، حميبى اريد اريدكيى( كلن يذ

 بفسلةرار اربفحفلفف يارلدريب، كلكص  لرة مالؿ) ارنسفئيى اريد اريدكيى )حميبى ارجلديى رلةصنكعفت

 رناعنص بفعلبفرهف ارب ريى ارلنةيى  ر اردكرى كسهفـ كذرؾ؛ ارةؤسسفت ارليليةيى  ر ارلدريب عةليفت
 ةجفؿ  ر دائةى بكظفئؼ اريفةليف غير ىارةملل  ارةجلةل ارلطكير رلأهيؿ  ئفت عةليى ةف يًّفأسفس

 .ارجلديى ارةصنكعفت
إسهفةفت ارةبفدرات ارةجلةييى  ر لةريف ارةرأة  (80)(2219وبحثت دراسة )أحمد ممدوح قاسم، -

( ةف ارةسل يدات 47كاسلمدـ اربفحث ةنهج ارةسح االجلةفعي، كلركنت عينى اردراسى ةف ) ارةييلى،
ارةجلةييى كاريفةليف بأدكار ارةرأة  ( ةف ارةسئكريف عف ارةبفدرات00)ةف ارةبفدرات ارةجلةييى، كعدد 

عدـ كجكد  ركؽ دارى إحصفئيف  وتوصمت نتائج الدراسة إلىرفنت االسلبفنى أداة اردراسى، ك كاركزارة، 
كارةسئكريف  يةف يليلؽ بلحديدهـ رلصيكبفت ارلر لكاجه إسهفةفت  بيف اسلجفبفت ارةسل يدات

دارى إحصفئيًّف بيف اسلجفبفت  ، كعدـ كجكد  ركؽييى  ر لةريف ارةرأة ارةييلىارةبفدرات ارةجلة
رةسلكل إسهفةفت ارةبفدرات ارةجلةييى  ر لةريف ارةرأة   يةف يليلؽ بلحديدهـ ارةسل يدات كارةسئكريف

 .يًّفكصح يًّفكاجلةفع يًّفارةييلى اقلصفد
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أطر لمديـ ةكاقل ارصحؼ  ارليرؼ علر (80)(2219دراسة )سحر أحمد غريب، واستيدفت -
ارةصريى بفملالؼ لكجهفلهف رهذا ارة ركعفت ارمكةيى عف طريؽ دراسى حفرى رة ركع لنةيى ةحكر 

ةفدة  (784)ةف  كلركنت عينى اردراسى ،علر ةنهج ارةسح بفحفىقنفة ارسكيس ارجديد، كقد اعلةدت ار
رة لحليؿ ةؤةكف كلحليؿ اسلةف اربفحفى صح يى ةن كرة  ي ةكاقل ارصحؼ ارةصريى، كاسلمدةت

ارطر جفءت بن س ارلرليب  ي ارةكاقل  وتمثمت أبرز نتائج الدراسة في أن، رأدكات رلدراسى ارطر
فـ إطفر  ،(ارلنظيـ) ي ارةرلبى اركرر، لالا إطفر  (ارنلفئج االقلصفديى)ارفالفى، حيث جفء إطفر 

  .ي لغطيى ارةكاقل ةحؿ اردراسى، كسفدت نظرة إيجفبيى نحك ارة ركعفت ارمكةيى  (ارة فررى)
ارلسكيؽ االجلةفعي رةدمؿ رلحديد احليفجفت  (86)(2219،)عماد محمد نبيل وتناولت دراسة -

كلركنت  كاسلمدـ اربفحث ةنهج ارةسح االجلةفعر،رنفةج حيفة رريةى، بارمرل اررفر  مرنا  ر ؤكء 
أهـ  أن وأظيرت نتائج الدراسة، ( ة ردة، كرفنت االسلبفنى أداة اردراسى10عينى اردراسى ةف )

سمؼ كلرةيـ ةنفزؿ ار مراء، كلكصيؿ راحليفجفت اربنيى ارسفسيى رلمرل اررفر  مرنا للةفؿ  ر عةؿ ا
، كلك ير مدةفت ارنمؿ كارةكاصالت، كةف أهـ ، كلك ير ةيفا ار رب ارنظي ىي برفت ارصرؼ ارصح
فت ارصغيرة، كلمديـ ارةسفعدات رل ليفت لمديـ ارمركض ريةؿ ارة ركع :االحليفجفت االقلصفديى

رلحميؽ ارلسكيؽ  سلمدةىسفريب ارةر، كأف اارةمبالت علر ارزكاج، كلك ير  رص عةؿ رلةكاطنيف
 لحديد احليفجفت ارمرل اررفر  مرنا لرةف  ر لركيف رجفف  ر ارجةييى ةهةلهف ي  ياالجلةفع

جراء ارةمفبالت ةل ارميفدات ار احليفجفت  رليرؼ ؛ةجلةييى، كاربحكث اريلةيىارلسكيؽ االجلةفعر، كا 
 ، كلنظيـ حةالت رجةل ارلبرعفت.كة رالله ارةجلةل

أطر ةيفرجى ارمطفب ارصح ي  (82)(2219،يعبد الرحمن الزعبالو  يفوز )دراسة وتناولت  -
 0202اسلراليجيى ةصر رللنةيى ارةسلداةى إطفر يللبنفهف اردكرى   ياالجلةفعيى ارل رسيفسفت ارحةفيى

ةف  عددنا( 801 ر ) ارلحليليى كاسلمدـ اربفحث ةنهج ارةسح اكعالةر، كلةفلت عينى اردراسى ،
 أسفرت نتائج الدراسة عنو ؤةكف أداة اردراسى، ةلحليؿ ار ففؽ، كرك هراـ كارك د كار ر رصحؼ ا
مطفب ارصحف ى ارةصريى ةكؤل اردراسى نحك سيفسفت ارحةفيى  يطركحفت اررئيسيى  رلنكع ا
ى ةنطميار لزايد اسلمداـ ارصحؼ ارةصريى عينى اردراسى رلةسفراتك  للبنفهف اردكرى، يةفعيى ارلاالجل

 .كاريمالنيى بصكرة أربر ةف ارةسفرات غير ارةنطميى
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علر دكر ارةبفدرات ارصحيى اررئفسيى  ي ارليرؼ  (84)(2219،محمد كمال أحمد)حاولت دراسة و  -
ارةبفدرات  ةليلمنف بةدل نجفحقدةت اردراسى لسفؤال  رذرؾف لغيير ارةنظكةى ارصحيى  ي ةصر، كلحميم

، كاسلمدـ اربفحث ةنهج ارةسح االجلةفعي، ارصحيى اررئفسيى  ي لغيير ارةنظكةى ارصحيى  ي ةصر
 ، كرفنت االسلبفنى أداة اردراسى،كحؤرا ار يكـةف ارةميةيف بريؼ  ة ردة (022) كبلغت عينى اردراسى

 ر ي إ راؾ ارةرؤ أسهةتأف ارةبفدرات ارصحيى ارلي أطلملهف اردكرى  ىالدراسة إل نتائج وتوصمت
علر أف ارنةفط ارسلكريى ارلي لـ إن فؤهف مالؿ  كأردت ، ي عةليى صنل ارمرار ارطبي ارمفص بهـ

ةةف  ؛ارةبفدرات ارصحيى سفهةت  ي لحديد ارحفرى ارصحيى رأل راد، ككؤل نةط رلصحى اكيجفبيى
اربدنيى كاريفط يى كاكدراريى كاالجلةفعيى ر راد ارةجلةل كلةريهـ ةف لحميؽ  أسهـ  ي ليظيـ ارصحى
أف ك  ،كةف فـ ارة فررى  ي مطط ارلنةيى ارةكؤكعى ةف قبؿ اردكرى ؛إةرفنيفلهـ ب رؿ رفةؿ

ةف ارلفميؼ ارصحي رأل راد كارةجلةل يدكر حكؿ لك ير ارةيلكةفت  عنفارةبفدرات ارصحيى  رؤت نك 
نهف أى، كلك ير ارةهفرات رلةريف ار راد ةف لبني ارسلكريفت ارصحيى طكاعيى، أم كارةيفرؼ ارصحي

ةزيج ةف ميرات ارليلـ ارةصةةى رةسفعدة ار راد علر لحسيف صحلهـ ةف مالؿ زيفدة ةير لهـ أك 
 .ارلأفير علر ةكاق هـ

 يفةيةدل ليرض ار بفب ارجإرر ارليرؼ علر  (87)(2218،أحمد أحمد ةأساموىدفت دراسة ) -
كاسلمدـ  رلةبفدرات اررئفسيى ارةصريى عبر  برفت ارلكاصؿ االجلةفعر كعالقلهف بفلجفهلهـ نحكهف،

كطفربى بفرجفةيفت  بنف( طفر070)ةف عينى اردراسى  لركنت، ك يعالةكةنهج ارةسح ا ثاربفح
 فحكفينسبى ربيرة ةف ارةب أن وأظيرت نتائج الدراسةارةصريى، كرفنت االسلبفنى أداة اردراسى، 

 غير ارةلفبييف رللؾ، كرفنت أسبفب يلفبيكف ارةبفدرات اررئفسيى عبر  برفت ارلكاصؿ االجلةفعر
 ينف أةفـ ة رالتعدـ  يكرهـ ب فئدلهف رهـ بص ى  مصيى، كأنهف رـ لجد ن  ، هي:ارةبفدرات اررئفسيى

طالب  علةد عليهفاأهـ ارةصفدر ارلر رةصر اررفيرة، كجفءت كسفئؿ ارلكاصؿ االجلةفعر 
 ارةصريى عينى اردراسى  ر ةير ى ارةبفدرات اررئفسيى. ارجفةيفت

إرر ةير ى دكر ارصحؼ  (81)(2217)أمنية عبد الرحمن أحمد، منى جابر ىاشم، دراسة وسعت -
 اكررلركنيى كةكاقل ارلكاصؿ االجلةفعر  ر ل ريؿ الجفهفت ارجةهكر نحك ارة ركعفت ارمكةيى،

( ة ردة ةف 622، كلركنت عينى اردراسى ارةيدانيى ةف )يارةسحارةنهج  فففلاربفح تكاسلمدة
ةكاقل بيض ارصحؼ  لحليؿ ةؤةكف يأةف عينى اردراسى ارلحليليى  لةفلت   ،مارجةهكر ارةصر 

وتوصمت نتائج الدراسة ، كرفنت االسلبفنى كلحليؿ ارةؤةكف أدكات اردراسى، رلركنيى ارةصريىركا
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هراـ كاريكـ ارسفبل رفف ةف بيف ةؤيد كةحفيد، كلمفرب ةكقل را صحؼأف الجفا ارلغطيى بةكاقل  إلى
حجـ ارلغطيى رلة ركعفت ارمكةيى ارةصريى بيرس  يجريدة ارهراـ ةل ةكقل جريدة اريكـ ارسفبل  

علر ارةيلكةفت  فكفارةبحك  ةنهف كأف أهـ ارصحؼ اكررلركنيى ارلر يحصؿ ةكقل جريدة ارك د،
، يليهف ةكاقل (%61.2)ةكاقل ارصحؼ ارمفصى بنسبى  كهي:، ارمفصى بفرة ركعفت ارمكةيى

 .(%00.1)ارصحؼ ارمكةيى بنسبى 
ارليرؼ علر اريالقى بيف ةيفرجى  (88)(2217،ينخر آ)إيناس محمود حامد و  وحاولت دراسة -

بفلجفهفت ارةراهميف نحك اريةؿ،  ارصحؼ كارةكاقل اكررلركنيى ارةصريى رة ركعفت اردكرى ارلنةكيى
، أةف عينى اردراسى ارلحليليى ( ة ردة602كبلغت عينى اردراسى ) ،ياربفحفكف ارةنهج ارةسح كاسلمدـ
رلركنيى ارةصريى، كرفنت االسلبفنى كلحليؿ رلحليؿ ةؤةكف ةكاقل بيض ارصحؼ اك ي لةفلت  

ارةراهميف ييلةدكف ب رؿ ربير علر ارصحؼ  وأظيرت نتائج الدراسة أنارةؤةكف أدكات اردراسى، 
 كؿرجفء بفرةررز ا (ارمبر ارصح ي) رلركنيى  ر ةلفبيى ة ركعفت اردكرى ارلنةكيى، كأفراقل اككارةك 
لنفكؿ ارةكؤكعفت ارةليلمى بفرة ركعفت  ي، بفرنسبى رلمكارب ار نيى ارةسلمدةى  (%60.0) بنسبى

رض ، كأف الجفا ارةيفرجى ارصح يى نحك ع(%68.1)علر ارففنر بنسبى  (ارلمرير)ارلنةكيى، فـ 
ةؤيدة رلحركةى، %( 48.8) رلركنيى رة ركعفت اردكرى ارلنةكيى رفنت بنسبىرارصحؼ كارةكاقل اك

  .ىةيفرؤ ترفن (%8.8ك)، رفنت ةحفيدة (%04.0) كنسبى
سهفةفت ار بفب ارجفةيي  عف (02)(2217،بن حسن عبد اهلل يترك)دراسة وكشفت  - الجفهفت كا 

اريكاةؿ ارةؤفرة  ي ل ريؿ سلكريفت ارطالب نحك   ي دعـ ارةبفدرات ارلطكعيى، كرذرؾ لحديد
اسلمدـ ك  ،ارةبفدرات، كلحديد ارةيكقفت ارلي لحكؿ دكف ارلحفؽ ار بفب ارجفةيي بفرعةفؿ ارلطكعيى

ـ أةف ارطالب ارذركر بجفةيى  بنفطفر( 878كبلغت عينى اردراسى )اربفحث ارةنهج اركص ي ارلحليلي، 
أف هنفؾ قصكرنا بفر يؿ  ي  أسفرت نتائج الدراسة عنو راسى، ، كرفنت االسلبفنى أداة اردارمرل

ةف أهـ االلجفهفت اكيجفبيى ارةرلسبى  كأف ،ة فررى ارطالب  ي لدعيـ كل ييؿ ارةبفدرات ارلطكعيى
ةف ارةبفدرات ارلطكعيى لهذيب ارسلكؾ، كةف ار كائد ارلي يجنيهف ار بفب جراء ة فررلهـ  ي 

ةهفرات جديدة، ك غؿ كقت ار راغ، كزيفدة ارمبرة كارةسفعدة  ي مدةى ارلسفب  :ارةبفدرات ارلطكعيى
رةف أ فرت ارنلفئج إرر أف ةف أهـ ارةيكقفت  ،ارةجلةل، كارفمى بفرن س، كلنةيى ار مصيى االجلةفعيى

صيكبى ك ن غفؿ بفرلحصيؿ اردراسي، كا :ارلي لحد ةف دكر ارطالب  ي دعـ كل ييؿ ارةبفدرات
 .عدـ كؤكح  ررة ارةبفدرةك ارمفنكنيى كاكداريى، ارليفةؿ ةل ارجكانب 
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ي ارليرؼ علر الجفهفت ار بفب ارجفةي (08)(2217)محمود محمد عبد الحميم، دراسة توحاول -
كاسلمدـ  نحك ةيفرجى ارمنكات ار ؤفئيى اكمبفريى كةكاقل ارصحؼ اكررلركنيى رلة ركعفت ارمكةيى،

، يةف ار بفب ارجفةي ث( ةبحك 422اردراسى ةف ) عالةر، كلركنت عينىكاربفحث ةنهج ارةسح ا
ارة ركعفت ارمكةيى ارلر ليرؤهف  وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن كرفنت االسلبفنى أداة اردراسى،

، كجفء كبنسبى ةرل يى يجفبيىإمبفريى كةكاقل ارصحؼ اكررلركنيى ظهرت بصكرة كار ؤفئيفت ا
، كأف كفرة ركعفت ارمكةيى ارلر يلفبيهف ارةبحكفلنةيى قنفة ارسكيس(  ر ةمدةى ا حكر)ة ركع ة

ر مبفريى كةكاقل ارصحؼ اكررلركنيى ةصدكغفربيى ار بفب ارجفةير يركف أف ارمنكات ار ؤفئيى ا
 عف ارة ركعفت ارمكةيى. رلحصكؿ علر ارةيلكةفت ـةهة
يى لطكير ، كري يةبفدرات ارةلؾ عبد اهلل ارففن (00)(2214)ىيا محمد الحموى، وناقشت دراسة -

براز أهـ ارةبفدرات  (0286-8888للؾ ارةبفدرات ةف )  ي  سفعد ارةجفؿ االقلصفدل، ةةف ي، كا 
وتوصمت نتائج ، كاسلحدةت اربفحفى ارةنهج اركص ي ارلحليلي ردف،أللحسيف اركؤل االقلصفدل ر

 يمطرل يؤركة لةفسؾ كلرابط ارةجلةل ارردن :أبرزهف ،ةجةكعى ةف االسلنلفجفت الدراسة إلى
 لكاجهه. يارصيكبفت ارل

 تعقيب عام عمى الدراسات السابقة:
يلؤح ةف اسليراض اردراسفت ارسفبمى بركز ةجةكعى ةف ارةالحظفت كاالسلنلفجفت نجةلهف علػر    

 ارنحك ارلفري:
  كل ريؿ الجفهفت ارةصريى دكر ارصحؼ اكررلركنيىرـ للطرؽ اردراسفت ارسفبمى إرر ارربط بيف  •  

 .0202 ر ؤكء رؤيى ةصر ارجةهكر نحك ةبفدرة حيفة رريةى كةيفرؼ   
رػػػفف ارةػػػنهج ارةسػػػحي هػػػك ارةػػػنهج ارغفرػػػب كارةسػػػلمدـ ةػػػف قبػػػؿ ةيظػػػـ اردراسػػػفت ارمفصػػػى بػػػدكر  •

 . كاردراسفت ارمفصى بةبفدرة حيفة رريةى، ارصحؼ اكررلركنيى ارةصريى
 .تكطالب ارجفةيف جةهكرررزت ةيظـ اردراسفت ارسفبمى علر عينى ار •
 بفرةبػػػفدرات اررسػػػةيى، أنهػػػف لمػػػدـ مػػػدةفت عديػػػدةاردراسػػػفت ارسػػػفبمى ارمفصػػػى  بيػػػض أرػػػدت نلػػػفئج  •

 .يئيى أك االجلةفعيىبسكاء ارصحيى أك ارليليةيى أك ار ارةملل ى ارحيفة ةجفالت ر  رلةكاطنيف
 علر االسلبفنى رأداة رجةل اربيفنفت. اردراسفت ارسفبمىاعلةدت ةيظـ  •
 .كارحركةيى ارةبحكفيف ةف ارةبفدرات اررسةيى ردل يًّفايجفب فهن هنفؾ الجفف أ •
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 .عينى اردراسى ارةملل ى ةف قبؿ ارجةهكر فكجكد نسبى ةلفبيى ربيرة رلةبفدرات اررئفسيى بأنكاعه •
ارصػحؼ رلة ػركعفت ارمكةيػى  كةيفرجػى لغطيى بفلجفا اردراسفت ارسفبمى ارمفصى بيضأردت نلفئج  •

 .ارةصريى ةف جفنب ارصحؼ نحك هذا ارة ركعفت يجفبيىإأف هنفؾ نظرة 
 أوجو اإلفادة من الدراسات السابقة: 
 كةفةجفؿ اردراسى؛   ي اريلـ إريه كصؿ بةف درايى لرع اربفحث جيؿ  ي ارسفبمى اردراسفت سفعدت •

 .كاررفديةي اريلةي ارلراث إرر ارحفريى اردراسى لؤي ه أف يةرف ةف لحديد  ي اكسهفـ فـ
 كبلكرة ة رلى اردراسى، ككؤل كبنفء لسفؤاللهف ك ركؤهف ب رؿ علةي يحمؽ أهداؼ اردراسى.لحديد  •
 امليفر ارةنهج ارةنفسب رلنفكؿ ةكؤكع اردراسى كعينفلهف. •

 لحديد ارسفريب اكحصفئيى ارةنفسبى رلدراسى. •
هػف كبػيف هػذا اردراسػى، االسل فدة ةف ارنلػفئج ارلػي انلهػت إريهػف اردراسػفت ارسػفبمى، كةحفكرػى ارػربط بين •

 كارليرؼ علر أكجه االل فؽ كاالملالؼ بينهف.

 لحديد اكطفر ارنظرم ارةنفسب رلدراسى. •

 صيفغى ارهداؼ كلحديد ارةلغيرات ارمفصى بفردراسى، كارلحمؽ ةف ةدل أهةيى هذا اردراسى. •
 لمدراسة: نظرىاإلطار ال

هذا ارنظريى  كل يد، علةفد علر كسفئؿ اكعالـنظريى اال علر ماردراسى  ر إطفرهف ارنظر  ليلةد    
ف رهذا اردراسى  رألسبفب اآلليى: ؛إطفرنا نظرينف ةالئةن

رلةيلكةفت  بكص هف ةصدرناعلر ارصحؼ اكررلركنيى  ةدل اعلةفد ارجةهكر لسفعد علر املبفر -
 .(00)ىرلليرؼ علر ةبفدرة حيفة ررية

أصبحت أرفر  ؼ كااللجفهفت ارةملل ى رلجةهكرعالـ علر ارةيفر كأف دراسى لأفيرات كسفئؿ ا -
 .اسلمداةف  ر دراسفت االلصفؿ ارجةفهيرل

كأنهف  يةفس ، العالـ ةف أنسب ارنظريفت ارةالئةى رهذة اردراسىكنظريى االعلةفد علر كسفئؿ ا ليد -
 اسلمرارككقت ارصراع كعدـ  هةىةكقت ارحداث ار ل لرض أف االعلةفد علر كسفئؿ اكعالـ يزيد

 .ارنظفـ االجلةفعي
اعلةفد ارجةهكر ارةصرل علر  عف ل يد هذا ارنظريى  ر ارليرؼ علر حجـ ارلأفيرات ارنفجةى -

رلحصكؿ علر ارةيلكةفت عف ةبفدرة حيفة رريةى،  بفعلبفرهف ةصدرناارصحؼ اكررلركنيى ارةصريى 
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رلأفيرات ارةير يى كاركجدانيى غرا يى، كرذرؾ ارلةلغيرات ارديةك  ينفحجـ هذا ارلأفيرات لب يمللؼ يكارل
 رنهف للؤةف لكصي نف دقيمنف ؛كارسلكريى ارنفلجى علر أرض اركاقل، كرهذا ل يد هذا ارنظريى ةنفسبى

 (.06)ىردكا ل االعلةفد كلأفيراله ارةملل 
 فروض نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعالم:

كسفئؿ اكعالـ، يزداد بزيفدة كحجـ ذج االعلةفد  ر أف االعلةفد علر يلةفؿ ار رض اررئيسي رنةك   
، ارمدرة علر اسلمبفؿ ارةيلكةفت ارةطلكبى كلمييةهف كةمفرنلهف بفرةصفدر ار مصيى ردل ارجةهكر

كرلةف ازدات ارةجلةيفت ليميدنا ازداد اعلةفد ارجةهكر علر كسفئؿ اكعالـ، رةف لطرح ارنظريى عدة 
 :(02)، كهرى ركع أمرل  رعي

ارديةكغرا يى )ارسرفنيى(  د علر كسفئؿ اكعالـ بفملالؼ مصفئص ارجةهكرللأفر درجى االعلةف -
 .(04)كارمفصى

كلغيرا زادت ارحفجى إرر ارةيلكةفت كلمييةهف ردل  رلةف ازدات حدة عدـ اسمرار ارنظفـ االجلةفعر -
رلر ارجةهكر، بحيث يصبح أرفر اعلةفدنا علر كسفئؿ اكعالـ ارةكجكدة بفرةجلةل  ر أكقفت ارلغيير ا

 يسكدهف ار ؾ.
حليفجفت ارنظفـ الأف ارنظفـ اكعالةر يةرف أف يركف ةلطكرنا، كأرفر قدرة علر االسلجفبى  -

، رلةف رفف أرفر عفريى ه رلةف رفف رهذا ارنظفـ اكعالةر قدرات، حيث أنارجةهكر كارنظفـ االجلةفعر
 .(07)أهةيى رلةجلةل، كرفف ارجةهكر أرفر اعلةفدنا علر كسفئؿ اكعالـ

 اإلطار المعرفي لمدراسة:
 مبادرة حياة كريمة:

اركطنيى ارلي أطلمهف ارسيد اررئيس عبد ار لفح ارسيسي رئيس  للؾ ارةبفدرة ةبفدرة حيفة رريةى هي     
فر ،0288ينفير 0 ر ارجةهكريى علر ةسلكل  لحسيف ةسلكل ارحيفة رل ئفت ارةجلةييى اررفر احليفجن

ف كبمفصى  اردكرى، رةف لسهـ  ي االرلمفء بةسلكل ارمدةفت اريكةيى ارةمدةى رلةكاطنيف اررفر احليفجن
لنب ل هذا ارةبفدرة ةف ك  ،كهي ةبفدرة ةليددة  ي أررفِنهف كةلرفةلى  ي ةالِةِحهف ،(01) ي ارمرل

إرر لحسيف  ؼةف ركنهف ةبفدرة لهد دةسؤكريى حؤفريى كب يد إنسفني قبؿ أم  يء آمر،  هي أبي
رنهف لهدؼ إرر ارلدمؿ اآلني كاريفجؿ رلرريـ  ؛فة اريكةيى رلةكاطف ارةصرمظركؼ ارةيي ى كارحي

اكنسفف ارةصرم كح ظ رراةله كحمه  ي ارييش اررريـ، ذرؾ ارةكاطف ارذم لحةؿ  فلكرة اكصالح 
رمد رفف ك  ،كارذم رفف مير ةسفند رلدكرى ارةصريى  ي ةيررلهف نحك اربنفء كارلنةيى ،االقلصفدم
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ارظركؼ كارةراحؿ ارصيبى برؿ لجرد  جةيلم هك اربطؿ ارحميمي ارذم لحةؿ ارةكاطف ارةصر 
مالص كحب رلكطف   .كا 

ك ي إطفر ةف ارلرفةؿ كلكحيد ارجهكد  -ركِؿ ةرة –رفف ِرزاةف أف يلـ ارلحرؾ علر نطفؽ كاسلك    
 ؛صربيف ةؤسسفت اردكرى اركطنيى كةؤسسفت ارمطفع ارمفص كارةجلةل ارةدني ك ررفء ارلنةيى  ي ة

رف ةف لسير هذا ارةبفدرة إرر لمديةه ةف حزةى ةلرفةلى ةف ارمدةفت، ارلي ل ةؿ  جكانَب ةملل ى 
هذا ارجهفت ارةملل ى  ي  رِؼ  ؾةسؤكريى ؤمةى لل فر  بةنزرىصحيى كاجلةفعيى كةيي يى، هي 

فكارلزاـِ لمديةهف إرر ارةكاطف ارةصرم، ال سيةف ةف ار ئفت ارةجلةييى اررفر احليف رلةسفعدة كةد يِد  جن
  .كارلي لؤةف رهف ارحيفة اررريةى ،ارَيكِف رهف، حلر لسلطيل أف لحيف ارحَيفة ار ؤؿ ارلي لسلحمُّهف

جهكد اردكرى  جةيلةف هنف جفء دكر ةبفدرة حيفة رريةى أحد أهـ كأبرز ارةبفدرات اررئفسيى رلكحيد ك    
بيفد كلك ير حيفة رريةى بهف ررةليدد اهدؼ ارلصدم رل مر اب ؛كارةجلةل ارةدني كارمطفع ارمفص

فلنةيى ةسلداةى رل ئى اررفر احليفك  كرسد ار جكات ارلنةكيى بيف  ،ارةملل ى  ي ةحف ظفت ةصر جن
 (.08)كليزيز قيةى ار مصيى ارةصريى ،نسففككاالسلفةفر  ي لنةيى ا ،فيهبكلكا لارةرارز كارمر 

 أىداف المبادرة.
فبفرلجةيفت اررفر احليفارلم يؼ عف رفهؿ ارةكاطنيف  -8  ي ارريؼ كارةنفطؽ اري كائيى  ي  جن

 .ارحؤر

فارري يى اررفر احليف ةجلةيفتارلنةيى ار فةلى رل -0  ؛بهدؼ ارمؤفء علر ار مر ةليدد اربيفد جن
 .رلك ير حيفة رريةى ةسلداةى رلةكاطنيف علر ةسلكل ارجةهكريى

 .بيئي رألسر ارةسلهد ىاالرلمفء بفرةسلكل االجلةفعي كاالقلصفدم كار -0
كلح يزهـ رلنهكض بةسلكل ارةيي ى رسرهـ  ،اسلمالريى ارةكاطنيف ـلك ير  رص عةؿ رلدعي -6

 .كلجةيفلهـ ارةحليى

 . يفر ارةجلةل ارةحلي ب فرؽ إيجفبي  ي ةسلكل ةيي لهـإ -2

 .ةؤسسفت اردكرى جةيلارفمى  ي  طكيرلنظيـ ص كؼ ارةجلةل ارةدني كل -4

 .نسفف ارةصرمك ي لنةيى ا االسلفةفر -7

 .سد ار جكات ارلنةكيى بيف ارةرارز كارمرل كلكابيهف -1

ارجهفت ار ريرى رلكحيد ارلدمالت ارلنةكيى  ي ارةرارز  جةيلحيفء قيـ ارةسؤكريى ارة لررى بيف إ -8
 .(02)كارمرل كلكابيهف
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 مرتكزات المبادرة:

 كدعـ ارةجلةيفت ارةحليى  ي إحداث  ،يلؤف ر جهكد اردكرى ةل مبرة ةؤسسفت ارةجلةل ارةدن
 .ارلحسف ارنكعي  ي ةيي ى ارةكاطنيف ارةسلهد يف كةجلةيفلهـ علر حد سكاء

 جلةفعيى رجةيل ارةكاطنيفالهةيى ليزيز ارحةفيى اأ. 
  لك ير  رص عةؿ رلدعيـ اسلمالريى ارةكاطنيف كلح يزهـ رلنهكض بةسلكل ارةيي ى رسرهـ

 .كرةجلةيفلهـ ارةحليى
  (08)لكزيل ةرفسب ارلنةيى ب رؿ عفدؿ. 
 :راحل المبادرةم 
 :لمرحمة األولى من المبادرةا

ف،حليفاارمرل اررفر  ، أل أرفر (%72) ل ةؿ ارمرل ذات نسب ار مر ةف   كلحلفج إرر لدمالت  جن
 .قريى رةرحلى أكرر ةف ةراحؿ هذا ارة ركع ارمكةر ارطةكح( 077)ى، كارذل بدأ ارة ركع به  رعفجل

 :مرحمة الثانية من المبادرةال

 ،ارمرل ار ميرة ارلي لحلفج رلدمؿ مأ ،(%72) إرر (%22) ارمرل ذات نسب ار مر ةفل ةؿ    
 .كررنهف أقؿ صيكبى ةف ارةجةكعى اركرر

 :المرحمة الثالثة من المبادرة

 .لحديفت أقؿ رلجفكز ار مر ،(%22) ارمرل ذات نسب ار مر أقؿ ةفل ةؿ   
 بالمبادرة: ًجاساسية لتحديد القرى األكثر إحتياالمعايير األ

 .ؤيؼ ارمدةفت ارسفسيى ةف  برفت ارصرؼ ارصحي ك برفت ارةيفا - 

 .رةدارسبف صكؿ اررل فع رفف ى انم فض نسبى ارليليـ، ك ا  -

 .حليفجفت اررعفيى ارصحيىاحليفج إرر مدةفت صحيى ةرف ى رسد الا - 

 . ي للؾ ارمرل رل فع نسبى  مر ارسر ارمفطنىا - 
 .(00)سكء أحكاؿ  برفت ارطرؽ -
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 لممبادرة: لمبادئ األساسيةا 

هي: ار  ف يى  ي لداكؿ ارةيلكةفت،  ئ،ارسفسيى رةبفدرة حيفة رريةى عدة ةبفد ئلؤـ ارةبفد  
فليزيز ارحةفيى االجلةفعيى رل ئفت اررفر احليفك  االرلزاـ كارليهد ررؿ  ريؾ رلميفـ بدكرا ك ؽ ك ، جن
لفحى قدر أربر ةف  ،دعـ ارالةررزيى عف طريؽ ل كيض ارسلطىك نهجيى اريةؿ كةيفيير ارمدةفت، ة كا 

ارفمى ، ك ارنزاهى  ي أداء ارمدةى رةسلحميهفك كلمريب ارةسف ى بيف ةسلكيفت المفذ ارمرار،  ،ارةركنى
لدمالت ارمدةيى ارلكازف بيف لمديـ ارك ارجهفت ار ريرى كار بفب ارةلطكع رليةؿ،  جةيلارةلبفدرى بيف 

 .(00)ىكارلدمالت ارلنةكيى كاكنلفجي
 :محاور عمل المبادرة

 ف،  لبنفء أسمؼ، كبنفء ةجةيفت سرنيى  ي ارمر ك ةنفزؿ، ارر ل ر فءة  :سكن كريم اررفر احليفجن
 .كةد كصالت ةيفا كصرؼ صحي كغفز كرهربفء دامؿ ارةنفزؿ

  ارليفكنيفت اكنلفجيى  ي ارمرل كل ييؿ دكر ،ة ركعفت ةلنفهيى ارصغر :بنية تحتية. 

 طبيىاربنفء ةسل  يفت ككحدات صحيى كلجهيزهف ةف ةيدات كل غيلهف بفرركادر  :خدمات طبية، 
طالؽ قكا ؿ طبيىك  كلمديـ مدةفت صحيى ةف أجهزة ليكيؤيى )سةفعفت كنظفرات كرراسي ةلحررى  ،ا 

 .كعرفزات

 كلك ير ارركادر ارليليةيى ،نفت كلجهيزهفبنفء كر ل ر فءة ارةدارس كارحؤف :خدمات تعميمية، 

  .ن فء  صكؿ ةحك ارةيىكا  
 كل غيؿ ةف مالؿ ة ركعفت ةلكسطى كصغيرة كةلنفهيى ارصغر لدريب :ىتمكين اقتصاد، 

  .كلك ير  رص عةؿ ،ةجةيفت صنفعيى كحر يىك 

 تدخالت اجتماعية وتنمية إنسانية: 
كلسلهدؼ ارسرة كارط ؿ كارةرأة كذكم ارهةـ  ،كنسففجلةفعيى بنفء كلأهيؿ اااللدمالت ل ةؿ ار   

زكاج اريليةفت بةف ي ةؿ ، ك ةدعكةىلك ير سالت غذائيى كلكزييهف ، ك كربفر ارسف كةبفدرات لكعكيى
لنةيى ارط كرى بإن فء حؤفنفت ةنزريى رلر يد كقت ، ك لجهيز ةنفزؿ ارزكجيى كعمد أ راح جةفعيى

 .ارط فؿكرسكة  ،ارةهفت  ي اردكر اكنلفجي

  (06)دكيرهفجةل ةمل فت ارمةفةى ةل بحث سبؿ ل ، ةفؿ:بيئيةتدخالت. 
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 :تى تستيدفيا المبادرةالفئات ال

فاررفر احليفارسر  -  .ارةملل ى ارلجةيفت ارري يى ي  جن
 اريلفـ كارنسفء ارةييالت كارط فؿ. -
 ار بفب اريفطؿ عف اريةؿ. -
 .(02)ـهةار كك مفص ذرا -
(، كل رؿ 08622) جةفرر لكابلإ( ةررزا، ب872( قريى، ؤةف )6216رةبفدرة )ا ك ةلت   
 .(04)فرر سرفف ارجةهكريىة%( ةف إج27.1)

 :لممبادرةوية مالفوائد االجتماعية والتن
 يجفبيى أرفر ةف نصؼ سرفف ارجةهكريى.كة ركع يغطر عكائدا ا -8
  ير بهف سرفف ارريؼ بفرةفؤي. يليفرج حفرى ارلهةيش ارل -0
 .ييةر بهف االقلصفد اريفرة يارل ئةف حفرى ارلبفط ملحريؾ االقلصفد ارةصر  -0
 لهدؼ إرر لحميؽ ةظلى ارحةفيى االجلةفعيى. -6
 حفرب اري كائيفت بلمليؿ ارهجرة اردامليى نحك ارةدف ارربرل.ل -2
 كارجةييفت ارهليى. يحمؽ ارلرفةؿ بيف ةؤسسفت اردكرى كةؤسسفت ارةجلةل ارةدنل -4
 .(07)لةفـ ةراحؿ لفبيت أررفف اردكرى ارةصريىإليةؿ علر  -7

  : تحميميةال فروض الدراسة
 ختبار الفروض اآلتية:االباحث ب ، قامالتحميمية لتحقيق أىداف الدراسة

لكجد  ركؽ ذات دالرى إحصفئيى بيف ارصػحؼ اكررلركنيػى عينػى اردراسػى  ػي ةيػدؿ  :ولأل الفرض ا -
 .رلجةهكرارةمدةى ارمدةفت ارل فعليى 

لكجد  ركؽ ذات دالرى إحصفئيى بيف ارصحؼ اكررلركنيى عينى اردراسى  ي ةيدؿ  ثانى:الفرض ال -
 .رلكسفئط ارةليددة رلةكؤكعفت ارمفصى بةبفدرة حيفة رريةى هـاسلمداة

لكجد  ركؽ ذات دالرى إحصفئيى بيف ارصحؼ اكررلركنيى عينى اردراسى  ي  :لثالثاالفرض  -
 . رريةى طيى ةبفدرة حيفةالجفههـ نحك لغ
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  : الميدانية فروض الدراسة
 ختبار الفروض اآلتية:االباحث ب ، قامالميدانية لتحقيق أىداف الدراسة

عالقى ذات دالرى إحصفئيى بيف ةيدؿ لص ح ارجةهكر ارةصرم عينى  لكجد الفرض األول: -
 .ة رريةىنحك ةبفدرة حيف كالجفهفلهـ اكررلركنيى ارةصريى اردراسى رلصحؼ

ارةصرم عينى  عالقى ذات دالرى إحصفئيى بيف ةيدؿ لص ح ارجةهكر لكجد الفرض الثانى: -
 .كزيفدة ةيلكةفلهـ كةيفر هـ عف ةبفدرة حيفة رريةى اكررلركنيى ارةصريى اردراسى رلصحؼ

ارجةهكر ارةصرم عينى لص ح لكجد عالقى ذات دالرى إحصفئيى بيف ةيدؿ  الفرض الثالث: -
رةبفدرة حيفة رريةى  ةلفبيلهـ مالؿ ةف ارنفجةى كارلأفيرات ارةصريى اكررلركنيى رلصحؼ اردراسى

 .بفرصحؼ اكررلركنيى ارةصريى
 ةيدؿ فمى ارجةهكر ارةصرم عينى اردراسى لكجد عالقى ذات دالرى إحصفئيى بيف الفرض الرابع: -

 .ىكالجفهفلهـ نحك ةبفدرة حيفة ررية اكررلركنيى ارةصريى ارصحؼ  ي
 رعل ارجةهكر ارةصرم درجى اعلةفد بيف عالقى ذات دالرى إحصفئيى لكجد الفرض الخامس: -

 كدرجى اكررلركنيى ارةصريى  ي ارحصكؿ علر ارةيلكةفت ارمفصى بةبفدرة حيفة رريةى ارصحؼ

 .ارةيلكةفت هذا  ي فملهـ
دراسى  ي ةيدؿ هكر ارةصرم عينى ارةارجبيف  يًّفدارى إحصفئلكجد  ركؽ  الفرض السادس: -

 .ةحؿ اكقفةى(ك ك منف )رلنكع،  ةبفدرة حيفة رريةى ةف مالؿ ارصحؼ اكررلركنيى ارةصريىر ةلفبيلهـ
هكر ارةصرم عينى اردراسى  ي الجفهفلهـ نحك ةارجبيف  يًّفإحصفئدارى لكجد  ركؽ  الفرض السابع: -

 .ةحؿ اكقفةى(ك ةبفدرة حيفة رريةى ك منف )رلنكع، 
هكر ارةصرم عينى اردراسى  ي ةيدؿ فملهـ ةارجبيف  يًّفإحصفئدارى لكجد  ركؽ  :الفرض الثامن -
 .ةحؿ اكقفةى(ك ك منف )رلنكع،  رريةى بفرصحؼ اكررلركنيى ارةصريى حيفة بةبفدرة فرةيلكةفت ارمفصىب
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 نوع ومنيج الدراسة:
كيـ مصفئص لندرج هذا اردراسى ؤةف إطفر اردراسفت اركص يى ارلر لسلهدؼ لحليؿ كلم   

جةل اربيفنفت كارحمفئؽ عف ظفهرة ةف، ككصؼ ارظفهرة ك ةجةكعى ةيينى، أك ةكقؼ اجلةفعي ةييف، 
رمفء ارؤكء علر جكانبهف ارةملل ى، لحليالن  فةالن ةحؿ اردراسى، كل سيرهف كلحليلهف  ، كل ميصهف كا 

 جميور المصرى.عينة عشوائية من الل يذلك من خالل منيج المسح الميدان تموفى ىذه الدراسة 
 مجتمع الدراسة وعينتيا:

أما عينة الدراسة الميدانية فقد تمت عمى عينة ، لةفؿ ةجلةل اردراسى  ر ارجةهكر ارةصرل     
 ( مبحوثا.572المصرى متصفحى الصحف اإللكترونية المصرية قواميا ) عشوائية من الجميور

، والتى تختمف فئاتيا لكترونية المصريةأما عينة الدراسة التحميمية فتمثمت فى الصحف اإل       
 :يوى ،من صحف قومية وصحف حزبية وصحف خاصة

 .صحي ى بكابى ارهراـ اكررلركنيى -

 .صحي ى اريـك ارسفبل اكررلركنيى -

 .صحي ى بكابى ارك د اكررلركنيى -

 :الدراسة الصحف عينةأسباب اختيار 
 ر نةط ةلريلهف  هذا ارصحؼ للبفيف رفيهف،  فرة اركاردراسى ارسفبؽ ا عينى صحؼارلـ امليفر     

ةةف يمدـ أهداؼ اردراسى  ر ارر ؼ عف ةدل انيرفس هذا  ؛بيف ةلريى قكةيى كحزبيى كمفصى
 .ةبفدرة حيفة رريةى مالؿ  لرة اردراسى كةيفرجى نةط ارةلريى علر االهلةفـ بلغطيى  ر ارلبفيف 

 أسموب جمع بيانات الدراسة التحميمية:
بهدؼ اركصؼ اررةر كارري ي رلةؤفةيف ارمفصى بةبفدرة  ؛اسلةفرة لحليؿ ارةؤةكف داـلـ اسلم   

اريكـ ارسفبل اكررلركنيى، ك حيفة رريةى بفرصحؼ اكررلركنيى ارةصريى )بكابى ارهراـ اكررلركنيى، 
 .بكابى ارك د اكررلركنيى(ك 
 ينة الدراسة التحميمية:ع
لحليؿ ارةكاد كارةكؤكعفت ارمفصى بةبفدرة حيفة  ي  سلكب ارحصر ار فةؿأاسلمدـ اربفحث     

بكابى ك اريـك ارسفبل اكررلركنيى، ك )بكابى ارهراـ اكررلركنيى،  بفرصحؼ اكررلركنيى ارةصريى رريةى
 .02/82/0208إرر  8/82/0208، كذرؾ مالؿ ار لرة ةفارك د اكررلركنيى(
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 أدوات الدراسة:
 ىما: ،تينئوتشتمل عمى ف :إعداد الباحث(استمارة تحميل المضمون )من  -أوال
 وحدات التحميل: -1
بكابى ارهراـ مبفريى ارمفصى بةبفدرة حيفة رريةى  ر ككحدة ارلحليؿ  ر هذا اردراسى هر ارةكاد ا   

رلركنيى، حيث لـ حسفب ارلررارات اريدديى ررؿ راكررلركنيى كاريكـ ارسفبل اكررلركنيى، كبكابى ارك د اك
 مبفريى رلكصكؿ إرر نلفئج.ككاد اهذا ارة

 :وتنقسم إلى ،فئات التحميل -2
إةرفنيى -ارمدةفت ارةصفحبى رلةكؤكع )إةرفنيى ارليليؽ علر ارمبر يكه ليى،ار ئفت ارل فع -

 (.يةكاقل ارلكاصؿ االجلةفع ركابط إةرفنيى طبفعله، ة فررى ارةكؤكع عبر -ح ظه
ير ى ةيلكةفت ةكجكد ركابط ر -ار يديكهفت -صكر كاررسـك)ار :كل ةؿ ،ددةاسلمداـ اركسفئط ارةلي -

 (.رلةفت بحث ةليلمى بفرمبر -أرفر عف ارمبر
  ئفت ارةؤةكف، كهر ةبفدرة حيفة رريةى. -
 ةيفرض(.-ةحفيد -الجفا ارلغطيى  ر ارصحؼ اكررلركنيى ارةصريى رلةبفدرة )ةؤيد -

 استمارة االستبانة )من إعداد الباحث(: -ثانيا
ـ اربفحث بلصةيـ اسلةفرة االسلبفنى رأداة رجةل اربيفنفت ةف ارجةهكر ارةصرل، كقد راعر قف    

اربفحث  ي ارسئلى ارلسلسؿ ارةنطمي كاركؤكح  ي صيفغى ارسئلى، ةل ارلرريز علر ارسئلى ارةغلمى 
عف  رلسهيؿ عةيلى جةل ارةيلكةفت ةف ارةبحكفيف، بفكؤف ى إرر لسهيؿ ةهةى ارجةهكر  ي اكجفبى

، ةيفرجى ارصحؼ اكررلركنيى ارةصريى رةبفدرة حيفة رريةىفنى كةميفسي بارسئلى، كلـ عرض االسل
كةميفس االلجفا نحك ةبفدرة حيفة رريةى علر ةجةكعى ةف ارةحرةيف ارةلمصصيف  ي اكعالـ 

 مارجةهكر ارةصر  ةف علر عينى يف، كلـ لطبيؽ االسلبفنى كارةميفسكارصحى ارن سيى كعلـ ارن س
 )*( Google Drive)) اردراسى عينى

                                                 
)*(
 جاهعة الوٌٍا. –كلٍة التربٍة -أ.د/أسواء هحود عبد الحوٍد، أستاذ علن الٌفس التربوي 

 جاهعة الوٌٍا. –كلٍة التربٍة  –أ.م.د/ًاصر سٍد جوعة، أستاذ الصحة الٌفسٍة الوساعد

 جاهعة الوٌٍا. –كلٍة التربٍة الٌوعٍة  –م التربويأ.م.د/وائل صالح ًجٍب، أستاذ اإلذاعة والتلٍفزٌوى الوساعد ورئٍس قسن اإلعال

 جاهعة الوٌٍا. –كلٍة التربٍة الٌوعٍة  –، أستاذ الصحافة الوساعد بقسن اإلعالم التربويعبد الفتاح أ.م.د/أحود عبد الكافً

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciG57fUeNPcSYkijF6N7GwJmDn

BtNMtIp-tuypS2bmkOuGkw/viewform?usp=sf_link. 
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نحو معالجة الصحف اإللكترونية المصرية لمبادرة حياة  يالجميور المصر  يمقياس رأ -ثالثا
 )من إعداد الباحث(: كريمة
قفـ اربفحث بإعداد ةميفس يميس ةيفرجى ارصحؼ اكررلركنيى ارةصريى رةبفدرة حيفة رريةى ةف      

 .يًّف( عبفرة، كرفف فالف80ينى اردراسى(، كلركف ارةميفس ةف )كجهى نظر ارجةهكر ارةصرل )ع
 مقياس االتجاه )من إعداد الباحث(: -رابًعا
بيد اطالع اربفحث علر اررفير ةف ارةمفييس ارمفصى بفاللجفهفت ارلي لـ إعدادهف، قفـ بإعداد      

فة رريةى  ي ؤكء نحك ةبفدرة حي م( عبفرة، يميس الجفا ارجةهكر ارةصر 08ةميفس يلركف ةف )
 لص حه رلصحؼ اكررلركنيى ارةصريى، كرفنت ةركنفت ارةميفس رفرلفري:

 (.7، 4، 2، 6، 0، 0، 8كي ةؿ اريبفرات ) ،ارةركف )ارةير ر( -8
 (.82، 86، 80، 80، 88، 82، 8، 1كي ةؿ اريبفرات ) ،ارةركف )اركجدانر( -0
 (.08، 02، 88، 81، 87، 84كي ةؿ اريبفرات ) ،ارةركف )ارسلكرر( -0

 حدود الدراسة:        
لررز اردراسى علر دكر ارصحؼ اكررلركنيى ارةصريى  ي ل ريؿ الجفهفت  الحدود الموضوعية: ●

 .0202ارجةهكر نحك ةبفدرة حيفة رريةى  ي ؤكء رؤيى ةصر
 8/82/0208ارةيدانيى  ي ار لرة ةفك  ارلحليليى : لـ لطبيؽ اردراسىالزمانية الحدود ●

 .02/82/0208كحلر
 لـ لطبيؽ اردراسى دامؿ جةهكريى ةصر اريربيى. الحدود المكانية: ●
 .لـ لطبيؽ اردراسى علر عينى ع كائيى ةف ارجةهكر ارةصرل الحدود البشرية: ●

 :الدراسة متغيرات
 لةفؿ  ي دكر ارصحؼ اكررلركنيى ارةصريى. :المتغير المستقل ●
 ر  نحك ةبفدرة حيفة رريةى ارةصرل الجفهفت ارجةهكرك  ةيفرؼ : يلةفؿ  ي ل ريؿالمتغير التابع ●

 .0202ؤكؤ رؤيى ةصر

                                                                                                                                                 

. 
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نفث(، كةحؿ اكقفةى )ارحؤر كارريؼ(، كارةؤهؿ  المتغيرات الوسيطة: ● لةفلت  ي ارنكع )ذركر كا 
 :ةؤهؿ  كؽ جفةيي، ةؤهؿ جفةيي، ةؤهؿ  كؽ ةلكسط،ةؤهؿ ةلكسط،  اردراسي )يمرأ كيرلب

  أرفر(. 22،22-62، ةف62-02، ةف02-81(، كارسف )ةف لكراارد -ةفجسلير - دراسفت عليف
 الصدق والثبات:

فبػفت ارنلػفئج ارلػر ل رزهػف أدكات ارميػفس، إذا ةػف لػـ لطبيمهػف بهػف يمصػد  :األدوات إجراءات ثبات -أوالً 
 ىأرفػػػر ةػػػف ةػػػرة علػػػر ةجةػػػكعليف ةملل لػػػيف، كرللأرػػػد ةػػػف ذرػػػؾ قػػػفـ اربفحػػػث بحسػػػفب فبػػػفت االسػػػلبفن

( ةبحكفنػػف بهػػدؼ لمنػػيف أدكات اردراسػػى ةػػف 62ر عينػػى اسػػلطالعيى ةػػف ارجةهػػكر قكاةهػػف )بػفرلطبيؽ علػػ
(، 2.80)ستخدام معادلة ألفاكرونباخ، تبين أن قيمة معامل الثبات بمغت اوبحيث ارفبفت كارصػدؽ، 

                كهي قيةى ليرس ةسلكيفت فبفت عفريى رالسلبفنى.
 ذركذرػػؾ بحسػػفب ارجػػ ى،سػػلبفنالدؽ ارػػذالي رةؤ ػػر رصػػدؽ الػػـ حسػػفب ارصػػانصااذا اناا:احٙ   -ربًَٛااب

بدرجػى عفريػى ةػف  ىالسػلبفناةةػف يػدؿ علػر لةلػل  ؛(2.82) بلغػت قيةلػهارلربييي رةيفةػؿ ارفبػفت، كقػد 
 ، هذا بمالؼ صدؽ ارةحرةيف.ارصدؽ

 المعامالت اإلحصائية المستخدمة:
"ارحػػـز باســتخدام برنــامج اكحصػػفئيى ج ارنلػػفئج ابيػػد جةػػل اربيفنػػفت كلرةيزهػػف، كلحليهػػف كاسػػلمر     

 ارلجكء إرر ارةيفةالت اكحصفئيى ارلفريى: لـ" Spssاكحصفئيى رليلكـ االجلةفعيى 
ارجزر ارلربييي رحسفب ارصدؽ، ك ، Alpha Cronbaca )ةيفةؿ ار ف رركنبفخ رحسفب ارفبفت،   

 Person Correlation Co ةيفةؿ ارلبفط بيرسكفك اركزف ارنسبي، ك ارلررارات كارنسب ارةئكيى، 
efficients ، ارةلكسط ارحسفبيكAverage   ، املبفر )ت( ردالرى ار ركؽ ك االنحراؼ ارةييفرم، ك

T.Test.). 
 لدراسة: االتعريفات اإلجرائية لمصطمحات 

 الصحف اإللكترونية المصرية:
راـ كاريـك هرا :هر ارصحؼ ارلر لصدر دامؿ ةصر، كارلر رهف ةكاقل علر  برى اكنلرنت، ةفؿ  

 ررلركنيف.إ يلهفكةلفب  حهفكارك د كاركطف، كيمـك ارجةهكر بلص اريكـ كار ركؽ ارسفبل كارةصرل
 
 



 

 

9516 

 2222يناير ـــ والثالثون الثامنالعدد  ـــ الثامنالمجمد 

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 مبادرة حياة كريمة:
، كيمكـ بلن يذهف 0288عفـ ةبفدرة نفدل بهف ارسيد/رئيس ارجةهكريى عبد ار لفح ارسيسي يه   

كارحزاب  يةؤسسفت ارةجلةل ارةدنكبيض  ارحركةى كأجهزة اردكرى بفرليفكف ةل رجفؿ ارعةفؿ
كلحسيف ارمدةفت  م،ةف أجؿ ارنهكض بفرريؼ ارةصر  ؛ارجةهكر ارةصرل كبيض ارةلطكعيف ةف

 ارةكجكدة به  ر ةمللؼ ةجفالت ارحيفة، كلغيير كجه ارحيفة  يه رأل ؤؿ.
 االتجاه:

ارلي  بمى كارلجفر هك حفرى اسليداد أك لهيؤ عملي كعصبي، لنلظـ كللركف عف طريؽ ارمبرة ارسفب   
ةر بهف ار رد، كرهف لأفير ةكجه أك دينفةيري  ي اسلجفبفت ار رد نحك جةيل ارةكؤكعفت أك ارةكاقؼ 

 ارةرلبطى بهف.
 :وتفسريها نتائج الدراسة التحليلية

 ( 1جذٔل )  

 ٕٚضح  حجى اْخًبو انصحف اإلنكخرَٔٛت ػُٛت انذراست بًببدرة حٛبة كرًٚت
 

 % ك الصحيفة 
 %48.16 022 ررلركنيىكارهراـ ابكابى  

 %01.27 846 اكررلركنيى اريـك ارسفبل
 %8.21 22 اكررلركنيىبكابى ارك د 

 %111 574 اإلجًبنٙ

      

ارةن كرة  ي ةكؤكعفت كارةكاد ارصح يى ف إجةفري حجـ ارأ  يتضح من بيانات الجدول السابق:    
( ةفدة صح يى، كهك 276، بلغت )ةبفدرة حيفة رريةى عينى اردراسى حكؿ فالثارصحؼ اكررلركنيى ار

بكابى ارهراـ ، حيث جفءت صحي ى للؾ ارةبفدرة ةف ييرس ةدل اهلةفـ هذا ارصحؼ بةيفرجى
( ةفدة صح يى بنسبى 022اكررلركنيى  ي ارةمدةى ةف حيث رفف ى ارلغطيى كاالهلةفـ، حيث سجلت )

( ةفدة صح يى بنسبى 846بإجةفري ) كنيىاريكـ ارسفبل اكررلر %(، لللهف صحي ى 48.16)
( ةفدة 22بإجةفري ) كارمير %(، فـ صحي ى بكابى ارك د اكررلركنيى  ي ارلرليب ارففرث01.27)

 .%(8.21صح يى بنسبى )
 بمبادرة حياة كريمةفي حجم االىتمام  بوابة األىرام اإللكترونيةويرى الباحث أن تفوق      

وىى لسان حال الحكومة،  مكية ىذه الصحيفة وىى الممكية القومية،طبيعة ميرجع إلى  ؛وتغطيتيا
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القرارات  يحكومة فتساند وتدعم الدولة قيادة و  فمن الطبيعي أنيا ،تياانجاز إوتيتم بشكل كبير ب
وكان من بين ىذه القرارات مبادرة حياة كريمة  ،التى تتخذىا لمصالح العام والنيوض بالمجتمع

، بيذه المبادرةالقائمين عمى الصحيفة  يقناعة ووع ضافة إلىإلبا لمنيوض بالريف المصرى،
، تعمل عمى تنمية وتقدم المجتمع الريفي يمن أىم المشروعات القومية الحديثة التباعتبارىا 
 بالصحيفة. لمبادرة حياة كريمةكبر المساحة المخصصة  فضاًل عن

كارلر  ،(01)(2217ىاشم، ن، منى جابر)أمنية عبد الرحم كلل ؽ هذا ارنليجى ةل نلفئج دراسى   
رلة ركعفت ارمكةيى ارةصريى بنسبى  فةف حيث لغطيله أ فرت إرر ل كؽ صحي ى ارهراـ اكررلركنيى

 .ارمرل اكررلركنيى علر بفقي ارصحؼ (28.6%)
 

 (2جذٔل )

 ببنصحف اإلنكخرَٔٛت ػُٛت انذراستانخذيبث انخفبػهٛت ٕٚضح  

 انصحف

 

 

 انخذيبث انخفبػهٛت

بٕابت األْراو 

 اإلنكخرَٔٛت

انٕٛو انسببغ 

 اإلنكخرَٔٛت

 بٕابت انٕفذ اإلنكخرَٔٛت

 % ك % ك % ك

ة فررله علر ركابط 
 ارةكاقل االجلةفعيى

022 822% 846 822% 22 822% 

 %822 22 %822 846 %822 022 ةرفنيى طبفعلهإ
 %822 22 %822 846 %822 022 ةرفنيى ح ظهإ
ةرفنيى ارليليؽ علر إ

 ارمبر
 ػػػػػ ػػػػػ %822 846 ػػػػػ ػػػػػ

  22  846  022 ارةجةكع

بفرصحؼ اكررلركنيى  فحىارمدةفت ارل فعليى ارةل بيضأف  يتضح من بيانات الجدول السابق:     
ارةكاد ارصح يى ( يلـ اسلمداةهف ب رؿ رفةؿ  ر رؿ ارك د -لاريكـ ارسفب -عينى اردراسى )ارهراـ
 ك برفت دل أل ةلص ح أك زائر رهذا ارصحؼ ة فررى ارمبر علر ةكاقلارةطركحى،  يركف ر
ةرفنيى طبفعله كح ظه أيؤف  ارلكاصؿ االجلةفعر  .(%822) بنسبىارةملل ى، كا 

حف الص تمتاز بيا التى الخصائص والسمات العناصر من أىم لذا يرى الباحث أن ىذه   
ية إمكانية التعميق عمى الخبر الخاص الحظ وجود خاصتنترنت، كما إل كترونية عمى شبكة الإل ا
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وذلك ألنيا صحيفة خاصة ييتم قراؤىا بالتعميق لمتعبير عن  ؛بالمبادرة بصحيفة اليوم السابع
 األىرام والوفد خالل فترة الدراسة. يدىا بصحيفتوعدم وجو  المنشورة بيا، آرائيم في الموضوعات

 

كارلر أكؤحت  ،(08)(2217،يند حامد وآخر إيناس محمو )كلمللؼ هذا ارنليجى ةل نلفئج دراسى   
ةرفنيفت ارل فعليى ارةصفحبى رلةكؤكعفت ارةليلمى كجفء  ر ةمدةى ا أف إةرفنيى ارليليؽ علر ارمبر

 ..(%11.2) بنسبى بة ركعفت اردكرى ارلنةكيى
 
 

 

 

 ( 3ذٔل )ج

 اسخخذاو انصحف اإلنكخرَٔٛت ػُٛت انذراست نهٕسبئظ انًخؼذدة ٕٚضح  

   بًببدرة حٛبة كرًٚت نخبصتنهًٕضٕػبث ا

 انصحف

 

 

 انٕسبئظ انًخؼذدة

بٕابت األْراو 

 اإلنكخرَٔٛت

انٕٛو انسببغ 

 اإلنكخرَٔٛت

بٕابت انٕفذ 

 اإلنكخرَٔٛت
 % ك % ك % ك

 %822 22 %822 846 %822 022 ةل فت ةرئيى )صكر(
ةلؼ صكلي 
 ) يديكهفت(

 ػػػػػ ػػػػػ 4.78% 88 6.00% 82

كجكد ركابط رةير ى 
ةيلكةفت أرفر عف 

 ارةبفدرة

022 822% 846 822% 22 822% 

رلةفت بحث ةليلمى 
 بفرةبفدرة

022 822% 846 822% 22 822% 

 ـــــ 55 ـــــ 164 ـــــ 355 انًجًٕع

أف ارصحؼ اكررلركنيى ارفالث عينى اردراسى لسلمدـ  يتضح من بيانات الجدول السابق:     
ككجكد ركابط رةير ى ةيلكةفت أرفر عف ارةبفدرة،  ،كار يديكهفتةفؿ: ارصكر  ،اركسفئط ارةليددة

 مبفر ارةليلمى بفرةبفدرة ب رؿ ةلرفةؿررلمديـ ارةيلكةفت أك ا ؛كرلةفت اربحث ارةليلمى بفرةبفدرة
 ككاؤح.

خبـــار أل، أن معظـــم اكمـــا تبـــين مـــن خـــالل تحميـــل مضـــمون الموضـــوعات الخاصـــة بالمبـــادرة     
ــارير  ــة اســتحدمت الصــور ســواء أكانــت موضــوعية أو شخصــيةوالتحقيقــات والتق  مــن المواقــع حي

، ذلــك بــلن الصــورة الصــحفية بمختمــف أشــكاليا تمثــل عنصــرًا لتنفيــذ مبــادرة حيــاة كريمــة المختمفــة
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يضيف كثيرًا من المعاني لممادة التحريرية، ويكسـبيا درجـة مـن المصـداقية، وتسـاعد  مًّامي عيًّاطبا
  .وتثبيتو في الذىنالقارئ عمى فيم الموضوع 

أف ارػنص  كارلر أظهرت ،(62)(2217،ينيناس حامد وأخر إ) كلل ؽ هذا ارنليجى ةل نلفئج دراسى    
بفرنسػبى رلكسػفئط ارةليػددة ارلػر اسػلمدةلهف ارصػحؼ  %(82)  ر ارلرليب اركؿ بنسػبى اكارصكرة جفء

 .كيىررلركنيى  ر لنفكرهف رلةكؤكعفت ارةليلمى بة ركعفت اردكرى ارلنةكا
 ( 4جذٔل )

   يببدرة حٛبة كرًٚت فٗ حغطٛتانصحف اإلنكخرَٔٛت ػُٛت انذراست  ٕٚضح احجبِ 

 
 

 انصحف

 

 

 االحجبِ

بٕابت األْراو 

 اإلنكخرَٔٛت

انٕٛو انسببغ 

 اإلنكخرَٔٛت

بٕابت انٕفذ 

 اإلنكخرَٔٛت
 % ك % ك % ك

 %04.04 02 %48.28 886 %76.46 042 ةؤيد
 %40.40 02 %02.61 22 %02.02 82 ةحفيد

 ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ةيفرض

 %111 55 %111 164 %111 355 انًجًٕع
 

 

رصحؼ اكررلركنيى ارفالث عينى اردراسى بف الجفا ارلغطيى أف يتضح من بيانات الجدول السابق:    
ذرؾ إرر لأييد ارسيفسى  كيرجل ؛ب رؿ عفـ رةبفدرة حيفة رريةى الجه ةف بيف ةؤيد كةحفيد رهذا ارةبفدرة

، كلركيف أربر ح د ارلحريريى رهذا ارصحؼ كدعةهف رةبفدرة حيفة رريةى، كةسفندة اردكرى  ر لن يذهف
لغيير  علي ليةؿر كارل ،يجفبيفت كارمدةفت ارلر لحممهف رلريؼ ارةصرلككلأييد رهذا ارةبفدرة ةف ا

 ارةملل ى. ةجفالت ارحيفة ةيلج ر  كجه ارحيفة به كاالرلمفء بفرةكاطف ارري ي اربسيط
عدم وجود معارضة من بوابة الوفد اإللكترونية عمى  وتالحظ أيضا من نتائج الجدول السابق   

صحيفة حزبية تنقد وتعارض سياسيات الحكومة وتختمف معيا؛ إال  ا، رغم أنيمبادرة حياة كريمة
بل يتخطى  ،لصالح العاماتحقق  ما دامتالموضوعات تتفق معيا وتؤيدىا الحاالت و  فى بعض

 فى تنفيذ مبادرة حياة كريمة عمى أرض الواقع. السياسية األمر إلى اشتراك بعض األحزاب
إرر أف  فرتكارلر أ  (68)(2217،ينيناس حامد وأخر إ) كلل ؽ هذا ارنليجى ةل نلفئج دراسى    

 ةكيى، جفءت بنسبىرة ركعفت اردكرى ارلن ررلركنيىكا ارصحؼالجفا ارةيفرجى ارصح يى نحك عرض 
 .ىةيفرؤ ت مط رفن (%8.8)رفنت ةحفيدة، ك (%04.0كنسبى )ةؤيدة رلحركةى،  (48.8%)
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 :روض الدراسة التحليليةفنتائج اختبار  
: توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين الصــحف اإللكترونيــة عينــة الدراســة فــي الفــرض األول ●

 المقدمة لمجميور.الخدمات التفاعمية معدل 
 (5) جدول

 يوضح داللة الفروق بين الصحف اإللكترونية عينة الدراسة في معدل
 المقدمة لمجميورالخدمات التفاعمية  

                  انصحف 

 

 انخذيبث      

بٕابت األْراو 

 اإلنكخرَٔٛت
انٕٛو انسببغ 

 اإلنكخرَٔٛت
بٕابت انٕفذ 

مستوى  2قيمة كا اإلنكخرَٔٛت
 % ك % ك % ك الداللة

 ػػػفررله علػػػر ركابػػػط ة
ةكاقػػػػػػػػػػػػػػػػػل ارلكاصػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 االجلةفعر

022 822% 846 822% 22 822% 068.8** 2.28 

 2.28 **068.8 %822 22 %822 846 %822 022 طبفعله إةرفنيى

 2.28 **068.8 %822 22 %822 846 %822 022 ح ظه إةرفنيى

  2.21)**( دالة عند مستوى  
 يتضح من نتائج الجدول السابق:

فــروق ذات داللـة إحصــائية بــين الصـحف اإللكترونيــة عينــة حيــث ثبـت وجــود  تحقـق الفــرض،
ــعلصــالح بوابــة األىــرام  فــي  المقدمــة لمجميــورالخــدمات التفاعميــة الدراســة فــي معــدل  أشــكال  جمي

 الخدمات التفاعمية المقدمة.
ةفت لسػػلمدـ هػػذا ارمػػػد بػػأف صػػحي ى بكابػػى ارهػػراـ اكررلركنيػػى :ويمكــن تفســير نتــائج ىــذا الفــرض

كذرػػػؾ  ؛بهػػػف ارةكؤػػػكعفت كارةؤػػػفةيف ارمفصػػػى بةبػػػفدرة حيػػػفة رريةػػػى جةيػػػلارل فعليػػػى ارةمدةػػػى رلجةهػػػكر ةػػػل 
كأحػداث، كةير ػػى لأفيرالهػػف علػػر  ةػػف ةيلكةػػفت علػػر ارجةهػػكر  ػػي ةير ػى رػػؿ ةػػف يمػػص هػذا ارةبػػفدرة الن لسػهي

 ةمللؼ جكانب ارحيفة.
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 (6جدول )
لموسائط المتعددة  يماستخدامنية عينة الدراسة في معدل يوضح داللة الفروق بين الصحف اإللكترو 

 ةلمموضوعات الخاصة بمبادرة حياة كريم
                   

 انصحف                       

 انٕسبئظ انًخؼذدة     

بٕابت األْراو 

 اإلنكخرَٔٛت
انٕٛو انسببغ 

 اإلنكخرَٔٛت
بٕابت انٕفذ 

 اإلنكخرَٔٛت
قيمة 

 2كا
مستوى 

 % ك % ك % ك الداللة

 4.2. **1.242 %122 55 %122 164 %122 355 ةل فت ةرئيى )صكر(

 4.0. 4.2. ــــــ ــــــ %6.71 11 %4.22 15 ةلؼ صكلي ) يديكهفت(

كجػػػػػػػػػػػػػكد ركابػػػػػػػػػػػػػط رةير ػػػػػػػػػػػػػى 
 ةيلكةفت أرفر عف ارةبفدرة

355 122% 164 122% 55 122% 1.242** .4.2 

رلةػػػػػػػػػػػػػفت بحػػػػػػػػػػػػػث ةليلمػػػػػػػػػػػػػى 
 بفرةبفدرة

355 122% 164 122% 55 122% 1.242** .4.2 

  2.21)**( دالة عند مستوى  
 يتضح من نتائج الجدول السابق:

تحقق الفرض جزئًيا، حيث ثبت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الصحف اإللكترونية عينة      
الح بوابة ة لصوسائط المتعددة لمموضوعات الخاصة بمبادرة حياة كريمال يماستخدامالدراسة في معدل 
كممات بحث ، وجود روابط لمعرفة معمومات أكثر عن المبادرةو ، ممفات مرئية )صور(األىرام في أشكال 

 .ممف صوتي )فيديوىات((، فيما لم يثبت وجود فروق وفق متعمقة بالمبادرة
 ػي  ليػددةاركسػفئط ارةلسػلمدـ  بػأف صػحي ى بكابػى ارهػراـ اكررلركنيػىويمكن تفسير نتائج ىذا الفرض:      

ررسػػب فمػػى ارجةهػػكر كذرػػؾ  ؛رف ػػى ارةكؤػػكعفت كارةؤػػفةيف ارمفصػػى بةبػػفدرة حيػػفة رريةػػى بهػػف لغطيلهػػف ةػػل
  ،يفريػػى ةػػف جفنػػب ارصػػحي ى،  هػػذا ارصػػكر ةػػف أرض اركاقػػلارةصػػداقيى اردرجػػى  كرلؤرػػد رػػه، ارةلػػفبل رلةبػػفدرة

 ديـ رلةفت بحث ةليلمى بفرةبفدرة.، كلمرذرؾ لمدـ ره ركابط ةملل ى رةير ى ةيلكةفت أرفر عف ارةبفدرةك 
كارلػر أظهػرت ل ػكؽ صػحي ى  ،(60)(2219سـحر أحمـد غريـب، )كلل ؽ هذا ارنليجى ةل نلػفئج دراسػى       

 ػػػي  ركسػػػفئط ارةليػػػددة بأنكاعهػػػف ارةملل ػػػىامػػػرل  ػػػي اسػػػلمداةهف رارهػػػراـ اكررلركنيػػػى علػػػر بػػػفقي ارصػػػحؼ ا
 رلة ركعفت ارمكةيى ارةصريى. ةيفرجلهف
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 (7ل )جدو
 كريمة عينة الدراسة في اتجاىيم نحو تغطية مبادرة حياة يوضح داللة الفروق بين الصحف اإللكترونية    

                                  

 انصحف                   

 االحجبِ          

بٕابت األْراو 

 اإلنكخرَٔٛت
انٕٛو انسببغ 

 اإلنكخرَٔٛت
بٕابت انٕفذ 

 اإلنكخرَٔٛت
مة قي
 2كا

مستوى 
 % ك % ك % ك الداللة

 4.2. **11942 %36.3 22 %69.5 114 %74.6 265 مؤيد

 4.2. **1242 %36.6 35 %32.4 52 %25.3 92 محايد

  2.21)**( دالة عند مستوى  
 يتضح من نتائج الجدول السابق:

ة عينــة الدراســة فــي اتجــاىيم تحقــق الفــرض، حيــث ثبــت وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين الصــحف اإللكترونيــ
 لصالح بوابة األىرام، وذلك في كل من االتجاه )المؤيد والمحايد(. كريمة نحو تغطية مبادرة حياة

ال  لؤيػػد صػػحي ى قكةيػػى بػػأف صػػحي ى بكابػػى ارهػػراـ اكررلركنيػػىويمكــن تفســير نتــائج ىــذا الفــرض: 
، بػػؿ كلحػػفهـ علػػر ةيػػى رصػػفرح ارةػػكاطنيفة ػػركعفت قك ك  ةبػػفدرات ةػػف لمػػـك بػػه اردكرػػى كارحركةػػى ةػػف ليػػفرض

 كاركقكؼ ةل اردكرى  ي لن يذهف. ارةبفدرات كارة ركعفتهذا  ارة فررى كارلطكع  ي أعةفؿ
كارلػر  ،(60)(2217)أمنيـة عبـد الـرحمن أحمـد، منـى جـابر ىاشـم،كلل ؽ هذا ارنليجػى ةػل نلػفئج دراسػى     

 .ف ةؤيد كةحفيد رلة ركعفت ارمكةيىةف بي رفف صريىارة أف االلجفا ارغفرب رلصحؼ اكررلركنيىأ فرت إرر 
  

 وتفسيرىا: الميدانية تائج الدراسةن
 توصيف العينة: -أوال

 (8جدول ) 
 لعينة الدراسة رافيةجيوضح الخصائص الديمو 

 

 متغريات عينة الدراسة
 النسبة % التكرار 

 النوع
 %51.1 111 ذكر

ثى  %11.1 911 ًأ

 %111 572 اإلجًبنٙ

 اإلقامةحمل 
 

 %69.1 111 حضر

 %11.5 111 رٌف

 اإلجًبنٙ

 
572 111% 
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 2222يناير ـــ والثالثون الثامنالعدد  ـــ الثامنالمجمد 

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 النسبة % التكرار متغريات عينة الدراسة

 املؤهل الدراسي

 %1.1 91 ٌقرأ وٌكتب 

 %1.1 11 هؤهل هتوسط

 %5.5 11 هؤهل فوق هتوسط

 %19.6 111 هؤهل جاهعً

اا هؤهل فوق جااهعً   -دراساا  عٍل

 دكتورٍا  -هاجستٍر
11 96.1% 

 %111 572 اإلجمالي

 السن

 %51.1 161 11:  91هي 

 %16.1 916 11:  11هي 

 %91.6 51 61:  11هي 

 %9.1 91 فأكثر 61

 %911 611 اإلجوالً

%( بفرنسبى 47.1أف نسبى ارذركر بلغت ) يتضح من بيانات جدول توصيف عينة الدراسة:    
%( بفرنسبى رليينى اررليى، كأف نسبى ارةميةيف بفرحؤر 00.0رليينى اررليى، كنسبى اكنفث بلغت )

يمرأ )%(، كأف نسبى 61.4%(، كأف نسبى ارةميةيف بفرريؼ بلغت )28.6بفرنسبى رليينى اررليى بلغت )
%(، كأف نسبى ةؤهؿ  كؽ 0.1%(،  ي حيف بلغت نسبى ةؤهؿ ةلكسط)0.6بلغت ) (كيرلب

%(، كأف نسبى ةؤهؿ  كؽ 78.2)يجفةي %(،  ي حيف بلغت نسبى ةؤهؿ4.4ارةلكسط بلغت )
%(،  ي حيف بلغت نسبى ةف 40.6سنى بلغت ) 02-81%(، كأف نسبى ةف 82.7جفةيي بلغت )

%(،  ي حيف بلغت 82.2سنى بلغت ) 22-62%(، كأف نسبى ةف 02.6سنى بلغت ) 02-62
 %(.8.7سنى  أرفر ) 22نسبى 
 نتائج الدراسة الميدانية: -ثانًيا

 (9جدول )
 لمصحف اإللكترونية المصرية عينة الدراسة تصفحدل يوضح مع

 الترتيب % النسبة التكرار معدل التصفح
 0 %19.9 911 لص ح ةرل ل
 9 %69.5 116 لص ح ةلكسط

 0 %87.0 11 لص ح ةنم ض
  122 572 اإلجمالي
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 2222يناير ـــ والثالثون الثامنالعدد  ـــ الثامنالمجمد 

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

رلصػػػحؼ اكررلركنيػػػى  عينػػػى اردراسػػػى لصػػػ حأف ةيػػػدؿ يتضـــح مـــن بيانـــات الجـــدول الســـابق: 
(  ػػػي لصػػػ ح ةرل ػػػل%، فػػػـ )28.4(  ػػػي ارلرليػػػب اركؿ بنسػػػبى لصػػػ ح ةلكسػػػطلةفػػػؿ  ػػػي ) ارةصػػػريى

 %.87.0( بنسبى لص ح ةنم ض%، كأميرنا )08.8ارلرليب ارففني بنسبى 
ة وتتفق مع الواقع الفعمي لمعدل قراءة يويرى الباحث أن النتائج السابقة ىى نتائج طبيع     

وقد  ؛في اآلونة األخيرة يبشكل تدريجتي بدأت تنخفض وتصفح الصحف اإللكترونية المصرية، وال
في الحصول عمى  ييرجع ذلك إلى ظيور بدائل ومصادر أخرى يعتمد عمييا الجميور المصر 

زمان أى  يأصبحت في متناول كل فرد وف يالمعمومات كمواقع وشبكات التواصل االجتماعي الت
 .ومكان

 كارلر أظهرت أف نسبى ،(66)(2214،صبرى يمحمد سام) كلل ؽ هذا ارنليجى ةل نلفئج دراسى      
  .ارصحؼ اكررلركنيى بدرجى ةلكسطى  حكفيلصعينى اردراسى  يةف إجةفر (77%)
 ت إررفر كارلر أ  ،(62)(2215ي،حأبو بكر حبيب الصال)هذا ارنليجى ةل نلفئج دراسى  لمللؼك     

كؿ رارلرليب ا ي  كل ةنم ضجفء بةسل علر اكنلرنت أف ةسلكل ارليرض رلصحؼ اكررلركنيى
 .(%22.00)بنسبى 

 (12جدول )
 ا لممعموماتلكترونية باعتبارىا مصدرً إل مصحف ال عة عينة الدراسةأسباب متابيوضح  

 حول مبادرة حياة كريمة 
 الترتيب النسبة % التكرار األسباب

 1 %44.2 253 .المعمومات حول مبادرة حياة كريمةجميع حصول عمى ال
 2 %32.1 172 .ن صحة ما يقال عن مبادرة حياة كريمةلمتحقق م

 4 %23.3 133 .لمعرفة تلثيراتيا عمى الريف المصري في مختمف مجاالت الحياة
 9 %12.4 71 .ي نحوىاأبداء ر إل

 7 %22.5 117 .لالطالع عمى وجيات النظر المختمفة حوليا
 5 %21.9 125 .لمتعرف عمى الراي العام المصري حوليا

 3 %25.3 145 .رفة الخدمات والمميزات التي توفرىا لمواطن الريف المصريلمع
 8 %15.4 88 .لتميزىا في المعالجة الصحفية لمبادرة حياة كريمة بالصوت والصورة

 6 %21.3  122 .أستطيع من خالليا متابعة أحداث المبادرة ومراحميا المختمفة وتطوراتيا
  572يٍ بذٚم   ٌ=)*( بإيكبٌ انًبحٕد اخخٛبر أكزر 
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 2222يناير ـــ والثالثون الثامنالعدد  ـــ الثامنالمجمد 

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ررلركنيػػى كلصػػحؼ ار يػػى عينػػى اردراسػػىأسػػبفب ةلفبأف يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق: 
ارةيلكةػػفت  جةيػػلحصػػكؿ علػػر ارلةفلػػت  ػػي )ا رلةيلكةػػفت حػػكؿ ةبػػفدرة حيػػفة رريةػػى بفعلبفرهػػف ةصػػدرن 

مػفؿ عػػف رللحمػؽ ةػف صػحى ةػف ي، فػـ )(%66.0)(  ػي ارلرليػب اركؿ بنسػبى حػكؿ ةبػفدرة حيػفة رريةػى
(  ػي م نحكهػفأبػداء ر ك،  يةػف جػفءت عبػفرة )(%02.8)(  ي ارلرليب ارففني بنسػبى ةبفدرة حيفة رريةى

 .(%80.6)ارلرليب ارمير بنسبى 
المعمومــات حـول مبــادرة حيـاة كريمــة(  جميـعويـرى الباحــث حصـول البــديل )لمحصـول عمــى  

عمـى صـفحاتيا،  ةليا مساحة كبير يرجع إلى أن الصحف اإللكترونية تخصص  ؛عمى الترتيب األول
المعمومــات حــول ىــذه المبــادرة وتــدعميا ســواء بالنصــوص أو الفيــديوىات الحيــة أو  جميــعوتقــدم 

حصــائيات، وتقــوم بتغطيتيــا مــن جميــع جوانبيــا بكافــة الفنــون الصــحفية المختمفــة، إلالرســوم، أو ا
اءت )إلبــداء رأى نحوىــا( فــي باإلضــافة إلــى متابعــة أحــداث وتطــورات المبــادرة أوال بــلول، فيمــا جــ

رأيــو حــول مبــادرة حيــاة  يالترتيــب األخيــر، وىــى نتيجــة طبيعيــة أيضــا ألن الجميــور المصــرى يبــد
كريمة في النياية بعدما وصمت لو المعمومات الكافية حوليا وتفاصمييا وأبعادىا والتلثيرات الناجمة 

 عنيا، وتكونت وجية نظره حوليا.
الرئاسـية التـي  مبـادراتباآلنية والحداثة، وتعتبـر مـن أىـم ال تمتاز أن مبادرة حياة كريمةكما 

الدولة في الفترة األخيرة؛ لذا فمساحة االىتمام اإلعالمي أكبر، كمـا تسـتحوذ عمـى منافسـة  أطمقتيا
كبيرة من حيث التغطية اإلعالمية، وتعتمد ىذه التغطية عمى غزارة المعمومات ودقة التفاصـيل التـي 

لصحف اإللكترونية، وغيرىا من المصادر التي يعتمد عمييا الجميور المصـرى، كمـا تعرضيا ىذه ا
ــدى الجميــور المصــري ومــد رًاتمعــب ىــذه المعمومــات دو  ــى  ىفــي تشــكيل االتجاىــات ل ــاليم عم إقب

 أطيافو ومؤسساتو. بجميعالمجتمع  تعاونوالتي تعتمد عمى  ،المشاركة في مثل ىذه المبادرات
كارلػر أ ػفرت  ،(64)(2217محمـود محمـد عبـد الحمـيم،ةػل نلػفئج دراسػى )هذا ارنليجػى  لل ؽك  

 حػػػػداثرنهػػػػف لةػػػػدهـ بفرةير ػػػػى حػػػػكؿ ار ؛ةكاقػػػػل ارصػػػػحؼ اكررلركنيػػػػى إرػػػػر اعلةػػػػفد ارةبحػػػػكفيف علػػػػر
 .االقلصفديى كارةكؤكعفت كارمؤفيف
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 2222يناير ـــ والثالثون الثامنالعدد  ـــ الثامنالمجمد 

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 (11جدول )
  انحصٕل فٙ ب ػُٛت انذراستػهٛٓ حؼخًذ انخٙ االنكخرَٔٛت انصحف أْىيوضح 

 كرًٚت حٛبة يببدرة حٕل يؼهٕيبث ػهٗ
 الترتيب النسبة % التكرار الصحف

 5 %24.1 138 األىرامبوابة 
 3 %32.1 172 خباراأل

 4 %28.3 162 الجميورية
 1 %56.3 322 اليوم السابع
 6 %16.6 95 بوابة الوفد

 2 %42.8 245 المصري اليوم
  572=)*( بإيكبٌ انًبحٕد اخخٛبر أكزر يٍ بذٚم   ٌ

ف عينػى عليهػ ليلةػد ارلػي ررلركنيػىكا ارصػحؼ أهػـأف يتضـح مـن بيانـات الجـدول السـابق: 
(  ػي ارلرليػب اريػـك ارسػفبللةفلػت  ػي ) رريةػى حيػفة ةبػفدرة حػكؿ ةيلكةػفت علػر ارحصػكؿ  ي اردراسى

،  يةػػػف جػػػفءت (%60.1)(  ػػػي ارلرليػػػب ارفػػػفني بنسػػػبى ارةصػػػرم اريػػػكـ، فػػػـ )(%24.0)اركؿ بنسػػػبى 
 .(%84.4)(  ي ارلرليب ارمير بنسبى بى ارك دبكا)

ويرى الباحث حصول البديل )اليوم السـابع( عمـى الترتيـب األول مـن حيـث تقـديم المعمومـات 
ائص وسمات جعمتو يحتل مصدر صإلى ما يتمتع بو من خ ذلك قد يرجع ؛حول مبادرة حياة كريمة

ســرعة وحداثــة المعمومــات التــى يقــدميا  الصــدارة بالنســبة لبــاقى الصــحف اإللكترونيــة، والتــى منيــا
حــول المبــادرة وتغطيتــو ألحــداث المبــادرة أوال بــلول، وتقــديم مضــامينيا بالوســائط المتعــددة ســواء 
بالنصوص أو الفيديوىات الحية من أرض الواقع، أو مجموعات الصور، أو الرسوم، باإلضافة إلـى 

وقـد  ؛)بوابـة الوفـد( فـي الترتيـب األخيـركبر المساحة المخصصة لممبـادرة بالصـحيفة، فيمـا جـاءت 
 .يرجع ذلك إلى ضعف اإلقبال عمييا وعدم قراءتيا، وعدم اىتماميا بالمبادرة

 ،(67)(2217)أمنية عبـد الـرحمن أحمـد، منـى جـابر ىاشـم،كلل ؽ هذا ارنليجى ةل نلفئج دراسػى     
ارةيلكةفت  كفةنهف ارةبحكفرفنت أرفر ارةكاقل ارلر يسلمي كارلر أ فرت إرر ةكاقل ارصحؼ ارمفصى 

  .ارمفصى بفرة ركعفت ارمكةيى ارةصريى
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 2222يناير ـــ والثالثون الثامنالعدد  ـــ الثامنالمجمد 

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

، كارلػر كؤػح  يهػف التـى قـام بيـا الباحـث يميـةواختمفت ىذه النتيجة عن نتائج الدراسة التحم 
هلةفةػف بةبػفدرة اأف بكابى ارهراـ اكررلركنيى جفءت علر رأس ارصػحؼ اكررلركنيػى ارةصػريى لغطيػى ك 

 .حيفة رريةى
 

 
 

 

 (12ل )دوج
  كرًٚت حٛبة يببدرة بًخببؼت مدى اىتمام عينة الدراسةيوضح 

 انًصرٚت اإلنكخرَٔٛت انصحف خالل يٍ
 الترتيب النسبة % التكرار مدى االىتمام
 0 %00.0 800 أهلـ بدرجى ربيرة

 8 %24.8 008 أهلـ بدرجى ةلكسطى
 0 %02.4 881 أهلـ بدرجى ؤيي ى

  122 572 اإلجمالي

 رريةػى حيػفة ةبػفدرة بةلفبيػى أف ةدل اهلةفـ عينػى اردراسػىانات الجدول السابق: يتضح من بي
ةلكسػطى(  ػي ارلرليػب اركؿ بنسػبى أهػلـ بدرجػى لةفػؿ  ػي )ارةصػريى  اكررلركنيػى ارصػحؼ مػالؿ ةػف
أهػػلـ ،  يةػػف جػػفءت عبػػفرة )(%00.0)(  ػػي ارلرليػػب ارفػػفني بنسػػبى أهػػلـ بدرجػػى ربيػػرة، فػػـ )(24.8%)

 .(%02.4) ي ارلرليب ارمير بنسبى  (بدرجى ؤيي ى
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 2222يناير ـــ والثالثون الثامنالعدد  ـــ الثامنالمجمد 

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

مبـادرة  ييتمـون بمتابعـةعينـة الدراسـة  ثمثـيوتشير نتائج الجدول السابق إلـى أن أكثـر مـن 
ويرجع  ؛متوسطة بدرجة أو ةسواء بدرجة كبير  المصرية اإللكترونيةحياة كريمة من خالل الصحف 

، وتحســين لمبــادرة لمريــف المصــرىواالحتياجــات التــى تقــدميا ا التنمويــة معرفــة الخــدمات ذلــك إلــى
 .، والوقوف عمى نتائجيا، ومدى قدرة الدولة عمى تحقيقياالبنية األساسية فيو

كارلػر أ ػفرت إرػر أف  ،(61)(2218)أسـامة أحمـد أحمـد،كلل ؽ هذا ارنليجى ةل نلػفئج دراسػى  
 ،(68)(2222،ان)السـيد محمـود عثمـ، كدراسػى رةبفدرات اررئفسػيىنسبى ربيرة ةف ارةبحكفيف يلفبيكف ا

 .رلدكرى جةفرر عينى اردراسى يلفبيكف ارةبفدرات اررسةيىإةف  (%28.72) كارلر أكؤحت أف نسبى
 (13جدول )

 ػهٗ انًؼهٕيبث انخبصت بًببدرة حٛبة كرًٚت  ػُٛت انذراست يصبدر حصٕليوضح 

 غٛر انصحف اإلنكخرَٔٛت

 الترتيب النسبة % التكرار المصادر
 1 %52.5 289 عيمواقع التواصل االجتما
 6 %26.7 153 القنوات الفضائية
 5 %32.9 188 نشرات األخبار

 2 %41.1 235 اإلنترنت
 8 %13.5 77 اإلذاعات

 7 %22.1 115 األصدقاء واألقارب
 4 %34.4 197 إعالنات المبادرة في التميفزيون
الصفحة الرسمية لممبادرة عبر 

 3 %37.2 213 الفيس بوك

  572بحٕد اخخٛبر أكزر يٍ بذٚم   ٌ=)*( بإيكبٌ انً
علػػر ارةيلكةػػفت  عينػػى اردراسػػى أهػػـ ةصػػفدر حصػػكؿأف يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق: 

(  ػػي ةكاقػل ارلكاصػؿ االجلةػفعيلةفلػت  ػي ) ارمفصػى بةبػفدرة حيػفة رريةػى غيػر ارصػحؼ اكررلركنيػػى
،  يةػػف جػػفءت (%68.8)بنسػػبى (  ػػي ارلرليػػب ارفػػفني اكنلرنػػت، فػػـ )(%22.2)ارلرليػػب اركؿ بنسػػبى 

 .(%80.2)(  ي ارلرليب ارمير بنسبى اكذاعفت)
 

ولعل ىذه النتائج تؤكد أن مواقع التواصل االجتماعي تعتبر المصدر األكثر شعبية وانتشارا     
ويرجع ذلك إلى أنيا المصدر األسيل واألقرب واألسرع  ؛واستخداما بين الجميور المصرى

تنشر عمييا العديد من المعمومات والتفاصيل الخاصة بمبادرة حياة  لمجميور المصرى، حيث
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وصفحة  ،بالمبادرة بادرة، وكذلك صفحات األشخاص المتطوعينالخاصة بالم فحةالص مثل:كريمة، 
رئاسة الوزراء، باإلضافة إلى التنوع في المعمومات والمضامين المعروضة والخاصة بالمبادرة، في 

المؤخرة؛ ولعل ذلك يرجع إلى انخفاض نسبة سماعيا بين  ع( تحتل موقحين ال تزال )اإلذاعات
 يضافة إلى أنيا ينقصيا العديد من السمات والخصائص التإلعينة الدراسة، با يالجميور المصر 

يعتمد  يلذا جاءت في الترتيب األخير بالنسبة لممصادر الت ؛مصادر المعمومات يبيا باق تتمتع
عمى المعمومات الخاصة بمبادرة حياة كريمة، وىذا يعنى عدم اىتمام  عمييا الجميور في الحصول
 اإلذاعات بمبادرة حياة كريمة.

كارلر أ فرت إرر أف  ،(22)(2218)أسامة أحمد أحمد،كلل ؽ هذا ارنليجى ةل نلفئج دراسى      
يلهـ ةلفب يعلةد عليهف ار بفب ارجفةير  اارلر  ارةصفدر رفنت أهـةكاقل ارلكاصؿ االجلةفعر 

 ،(28)(2217حسن عبد اهلل، بن يترك)دراسى  كلمللؼ هذا ارنليجى ةل نلفئج ،رلةبفدرات اررئفسيى
ارةصفدر رلحصكؿ علر ارةيلكةفت ارةليلمى بفرةبفدرات  جفءت علر رأس صد فءراكارلر أظهرت أف 

 ارلطكعيى.
 (14جدول )

 ية لمبادرة حياة كريمةكترونية المصر لإل الصحف ا رأي عينة الدراسة تجاه مواقف ومعالجة

 العبارات
 العينة الكمية

الوزن  التكرار
 النسبي

النسبة 
 المئوية

 الترتيب
 يؼبرض يحبٚذ يٕافق

 1 7667 1661 313 214 313 .نخُبٔنٓب قضبٚب ٔيشكالث انرٚف انًصر٘

نكخرَٔٛاات انخفبصااٛم انذقٛقاات إلحٕضااح انصااحف ا

 .نًببدرة حٛبة كرًٚت
373 176 23 1474 3761 2 

نكخرَٔٛااااات نٓااااا:ِ إلجااااابطث حغطٛااااات انصاااااحف ا

 .ببنصٕر ٔنقطبث انفٛذٕٚ ٕيتانًببدراث يذػ
321 227 22 1443 3461 3 

حسهظ انضٕط ػهٗ انجبَب اإلٚجببٙ فٙ انًببدرة 

يًب ٚسٓى فٙ ححسٍٛ انصٕرة ان:ُْٛت نهحكٕيت 

 .ٔيؤسست انرئبست

322 176 54 1412 3263 4 

ًبااابدرة حٛااابة قاااذيج اااارحب ٔحفساااٛراً ػًٛقاااب ن

 .كرًٚت
275 217 53 1331 3165 5 

 6 7765 1365 51 251 271 .حكٍٕٚ رؤٚت ٔاضحت حجبِ يببدرة حٛبة كرًٚت

حٓخى بخقذٚى انًببدرة فٙ أكزر يٍ قبنب فُٙ يًاب 

 7 7363 1352 61 242 267 .ٚسٓى فٙ سٕٓنت فٓى حفبصٛم ٔزٔاٚب انًببدرة
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 العبارات
 العينة الكمية

ٌ انٕز انخكرار

 انُسبٙ

انُسبت 

 انًئٕٚت

 انخرحٛب

 يؼبرض يحبٚذ يٕافق

حقاااذو حقااابئق ٔاحصااابئٛبث يذػٕيااات ببنشااإاْذ 

 .ٔانبراٍْٛ
266 243 63 1347 7365 3 

انفٕرٚااات فاااٙ َقااام حطااإراث أخبااابر  ٔأحاااذاد 

 .انًببدرة
261 245 66 1337 7361 7 

 11 7764 1327 65 257 251 .حًخبز انخغطٛت ببنًٕضٕػٛت ٔانحٛبدٚت

حؼرض ٔجٓبث انُظر انًخخهفات نهًبابدرة سإاط 

 .انًؤٚذة أٔ انًؼبرضت
224 237 61 1317 7662 11 

 12 7567 1313 72 267 231 .انًصذاقٛت فٙ حُبٔل انًببدرة دٌٔ ححرٚف

%81.2 16723 اإلجمالي   

ـــات الجـــدول الســـابق:  لجػػػفا ةكاقػػػؼ راء عينػػػى اردراسػػػى آلأف ارنسػػػب ارةئكيػػػى يتضـــح مـــن بيان
(، حيػث 84.7: 72.8لراكحػت ةػف بػيف ) ررلركنيى ارةصػريى رةبػفدرة حيػفة رريةػىكارصحؼ ا فرجىكةي

(  ػػػي ارلرليػػػب اركؿ،  يةػػػف جػػػفءت عبػػػفرة رلنفكرهػػػف قؤػػػفيف كة ػػػرالت ارريػػػؼ ارةصػػػرمجػػػفءت عبػػػفرة )
 (  ي ارلرليب ارمير.ارةصداقيى  ي لنفكؿ ارةبفدرة دكف لحريؼ)

تجـاه راء عينـة الدراسـة آأن  (%81.2) المقـدرة بنسـبةوعكست الدرجة اإلجمالية لممقياس و 
 يجابية.إراء آىي  لكترونية المصرية لمبادرة حياة كريمةإل الصحف ا مواقف ومعالجة

وتشــير نتــائج الجــدول الســابق والخاصــة بمعالجــة الصــحف اإللكترونيــة المصــرية لمبــادرة حيــاة    
عينـة الدراسـة؛ ممـا يـدل  يالجميور المصر  حياة كريمة إلى ارتفاع نسب الموافقة عمييا من جانب

ــى عمــق وشــمول ىــذه المعالجــة ودقتيــا ومصــداقيتيا، وتغطيتيــا الســريعة والمســتمرة ألحــداث  عم
القـائمين عمـى  يالمبادرة، وأنيا تفرد ليا مساحة كبيرة عمـى صـفحاتيا، وتـدل أيضـا عمـى مـدى وعـ

المصـرى مـن مزايـا وفوائـد كثيـرة، فقـد  ىذه الصحف بلىمية ىذه المبادرة وما تحققو بالنسبة لمريف
ويرجـع ذلـك إلـى أن  ؛( فـى الترتيـب األوليجاءت عبـارة )لتناوليـا قضـايا ومشـكالت الريـف المصـر 

ي اليــدف األساســي مــن المبــادرة ىــو تنميــة الريــف المصــرى وحــل مشــكالتو وقضــاياه المختمفــة التــ
، يمة اإلنترنـت، والغـاز الطبيعـ، ومشـكيمثـل: مشـكمة الصـرف الصـح ،منيا منـذ فتـرة طويمـة يعاني

قامــة وتمويــل بعــض المشــروعات الصــغيرة والمتوســطة ألورعايــة األســر الفقيــرة وا يتــام واألرامــل، واة
لغير القادرين، وزيادة عدد الفصول الدراسية بالمدارس، ثم جاء فى الترتيب الثـانى  نوبناء المساك

، ولعل ذلك يدل عمى دقة )ادرة حياة كريمةلكترونية التفاصيل الدقيقة لمبإل توضح الصحف اعبارة )
التفاصــيل الخاصــة بمبــادرة حيــاة كريمــة التــى تقــدميا الصــحف اإللكترونيــة المصــرية، حيــث تقــدم 
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ــدون حــذف أو  ــة ب ــع نقالتفاصــيل كامم صــان أو إضــافة، وتقــدميا أوال بــلول، وتغطــى المبــادرة جمي
جـاءت تغطيـة الصـحف الثالـث عبـارة ) يورية، بينما جـاءت فـى الترتيـبمالمحافظات المختمفة بالج

أن المعالجـة والتغطيـة  ي(، وىـذا يعنـبالصـور ولقطـات الفيـديو ومـةلكترونية ليذه المبادرات مدعإل ا
ــة مــن أرض الواقــع والنســب وا ــديوىات الحي ــ ئياتحصــاإلجــاءت مدعومــة بالصــور والفي ــع  يف جمي

خيـر أل( فى الترتيب ادرة دون تحريفالمصداقية في تناول المبامجاالت المبادرة، بينما يدل مؤشر )
وألنيــا  ؛تحتــاج إلــى التحريــف فــى تقــديم أحــداث المبــادرة إلــى أن الصــحف اإللكترونيــة المصــرية ال

 يالريـف المصـر  وموجودة بالفعل وتقدم خدماتيا وأىدافيا عمى أرض الواقع، ويسـتفيد منيـا مواطنـ
 بشكل مباشر.

 (15جدول )
 ل متابعة عينة الدراسة لمبادرة حياة كريمةيوضح التلثيرات الناجمة من خال 

 بالصحف االلكترونية المصرية 

 الترتيب النسبة % التكرار التلثيرات
جعمتني أكثر وعيا بدور الحكومة في النيوض 

 1 %56.8 325 .بالمجتمع
 تعرفت عمى القضايا المجتمعية المختمفة والتي

 2 %37.4 214 .تحتاج إلى حمول

 3 %32.3 185 .واضحا أمامي أصبح مستقبل بمدي
 جعمتني أثق في القيادة السياسية

 6 %22.4 128 .والحكومة المصرية وقرارتيا 

 8 %6.1 35 .لبمدي جعمتني أكثر اتنماءً 
 5 %26.2 149 .يجابيا في المجتمعإجعمتني شخصا 

 4 %32.9 177 جعمتني أعرف حقوقي وواجباتي في المجتمع
 خارج ألن بمدىجعمتني أعزف عن السفر لم

 7 %15.4 88 بيا فرص عمل كثيرة 

  572)*( بإيكبٌ انًبحٕد اخخٛبر أكزر يٍ بذٚم   ٌ=
ارلػػأفيرات ارنفجةػػى ةػػف مػػالؿ ةلفبيػػى عينػػى اردراسػػى أف يتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق: 

ى  ػي جيللني أرفػر كعيػف بػدكر ارحركةػلةفلت  ي ) ررلركنيى ارةصريىكرةبفدرة حيفة رريةى بفرصحؼ ا
لير ػػػػت علػػػػر ارمؤػػػػفيف ارةجلةييػػػػى ، فػػػػـ )(%24.1)(  ػػػػي ارلرليػػػػب اركؿ بنسػػػػبى ارنهػػػػكض بػػػػفرةجلةل
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،  يةػػف جػػفءت ارةكؤػػكعفت (%07.6)(  ػػي ارلرليػػب ارفػػفني بنسػػبى ارةملل ػػى كارلػػي لحلػػفج إرػػر حلػػكؿ
 .(%4.8) (  ي ارلرليب ارمير بنسبىربلدمانلةفء جيللني أرفر )

 

بالدور الذى تبذلو الحكومة  يالجميور المصر  يارتفاع درجة وعتؤكد  ائجولعل ىذه النت    
مميون 122، مثل: حممةيجابي لياإلواألثر ا لمنيوض بالمجتمع في جميع المجاالت والقطاعات

صحة، ومنظومة التلمين الصحى الشامل، عمى مستوى القطاع الصحى، وبالنسبة لممجال 
لمبادرات الرئاسية األخرى ، باإلضافة إلى افل وكرامةتكاو  ،االجتماعي، زيادة التلمينات والمعاشات

تعرفت عمى القضايا المجتمعية المجاالت كالتعميم والتكنولوجيا، بينما جاءت عبارة ) باقي يف
ويرجع ذلك إلى أن المبادرات الرئاسية  ؛الترتيب الثانى يف (المختمفة والتي تحتاج إلى حمول

والمشكالت المجتمعية المختمفة سواء تخص الحضر أم  تركز بشكل مباشر عمى القضايا ًماعمو 
وتقدم ليا الحمول عمى أرض الواقع، وفى الترتيب األخير جاءت عبارة  ،الريف أو االثنين مًعا

ألن االنتماء يمكن أن يعزز بطرق أخرى غير  ؛( وىذه نتيجة منطقيةلبمدي جعمتني أكثر اتنماءً )
 المبادرات الرئاسية.

كارلر أ فرت إرر أف  ،(20)(2222محمود عثمان،)السيد  ارنليجى ةل نلفئج دراسى كلل ؽ هذا      
درات اررسةيى  ر ارنهكض يجفبي رلةبفكةف عينى اردراسى ي يركف بفرفر ا( %20.44)نسبى

 بفرةجلةل.
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 (16جدول )
 يوضح درجة ثقة عينة الدراسة في المعمومات واألخبار التي تقدميا

 مصرية بشلن مبادرة حياة كريمةالصحف اإللكترونية ال 
 الترتيب النسبة % التكرار درجة الثقة

 0 %00 804 أثق فييا بدرجة كبيرة
 8 %20.6 022 أثق فييا بدرجة متوسطة
 0 %81 820 أثق فييا بدرجة ضعيفة
 6 %4.4 01 ال أثق فييا عمى االطالق

  122 572 اإلجمالي

فمػى عينػى اردراسػى  ػي ارةيلكةػفت كارمبػفر ارلػي  درجػىأف يتضح من بيانات الجدول السـابق: 
( أفػؽ  يهػف بدرجػى ةلكسػطىلةفلت  ي ) لمدةهف ارصحؼ اكررلركنيى ارةصريى ب أف ةبفدرة حيفة رريةى

، (%00)(  ػي ارلرليػب ارفػفني بنسػبى أفؽ  يهػف بدرجػى ربيػرة، فـ )(%20.6) ي ارلرليب اركؿ بنسبى 
 .(%4.4)اكطالؽ(  ي ارلرليب ارمير بنسبى ال أفؽ  يهف علر  يةف جفءت عبفرة )

عينــة  يوتشــير نتــائج الجــدول الســابق إلــى وجــود ثقــة بدرجــة متوســطة لــدى الجميــور المصــر       
 ؛في المعمومات واألخبار التي تقدميا الصحف اإللكترونية المصرية بشـلن مبـادرة حيـاة كريمـة الدراسة

لمعمومات لدى بعض الصحف اإللكترونية، باإلضافة إلى وقد يرجع ذلك إلى عدم الدقة في تناول ىذه ا
الصـــورة الذىنيـــة الســـمبية المكونـــة لـــدى الجميـــور عـــن الحكومـــات الســـابقة فـــي النيـــوض واالىتمـــام 

؛ لذا فقد يشكك الجميور في المعمومـات التـي يـتم تـداوليا بقطاعات المجتمع المختمفة، وعدم ثقتو بيا
وال تقتصـر عمـى عامـل  ،مـد درجـة الثقـة عمـى العديـد مـن العوامـلعبر الصحف اإللكترونية، وىكـذا تعت

 واحد فقط.
 كارلر أ فرت إرػر أف ،(20)(2217)محمود محمد عبد الحميم،كلل ؽ هذا ارنليجى ةل نلفئج دراسى       

 .ر ارصحؼ اكررلركنيى  يةف ليرؤه عف ارة ركعفت ارمكةيى إرر حد ةف  يفمكف (%28.4نسبى )
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 (17جدول )
 في المصرية اإللكترونية الصحف اعتماد عينة الدراسة عمى درجة ضحيو 

 بمبادرة حياة كريمة الخاصة المعمومات عمى الحصول 
 الترتيب النسبة % التكرار درجة االعتماد

 0 %87.2 822 بدرجة كبيرة أعتمد عمييا
 8 %24.8 008 بدرجة متوسطة أعتمد عمييا
 0 %81.0 826 بدرجة ضعيفة أعتمد عمييا

 6 %1.0 67 مطمًقا أعتمد عميياال 
  122 572 اإلجمالي

 اكررلركنيػى ارصػحؼ اعلةفد عينى اردراسى علػر درجىأف يتضح من بيانات الجدول السابق: 
بدرجػى  لةفلػت  ػي )أعلةػد عليهػفبةبػفدرة حيػفة رريةػى  ارمفصى ارةيلكةفت علر ارحصكؿ  ي ارةصريى
(  ػي ارلرليػب ارفػفني بدرجػى ؤػيي ى ، فػـ )أعلةػد عليهػف(%24.8)(  ي ارلرليب اركؿ بنسبى ةلكسطى
 .(%1.0)(  ي ارلرليب ارمير بنسبى ةطلمنف أعلةد عليهفال ،  يةف جفءت عبفرة )(%81.0)بنسبى 

)عينة الدراسة( ال يثق في المعمومات  يفالجميور المصر وتلتي ىذه النتيجة كنتيجة منطقية،     
المستوفاة من  مةبمبادرة حياة كرياالعتماد عمى المعمومات الخاصة بدرجة كبيرة، وبالتالي درجة 

وقد يرجع ذلك إلى تعدد وتنوع  ؛سوف تكون بدرجة متوسطة كترونية المصريةلالصحف اإل 
الجميور عمى المعمومات الخاصة بمبادرة حياة كريمة، كمواقع  منيايحصل  يالمصادر الت

عالنات المبادرة ب وسائل اإلعالم المختمفة، لذا يرى الباحث أن الصحف التواصل االجتماعى، واة
اإللكترونية المصرية يجب أن تقدم جميع مصادر المعمومات والبيانات والمضامين الخاصة بمبادرة 

 ، حتى يستطيع تكوين وجية نظر صائبة وسميمة عن ىذه المبادرة. يحياة كريمة لمجميور المصر 
تجعل ىناك  الجميور حول المبادراتلتي يعتمد عمييا أن تعدد المصادر ا يرى الباحث كما    

في درجة االعتماد عمى وسيمة دون األخرى، كما تختمف نسبة الثقة بناء عمى طرق  تًاتفاو 
لذا  ؛ىي األكثر استحواًذا عمى الجميور المبادرةفالوسيمة األكثر اتزاًنا في معالجة  ،المعالجة

 مة دون األخرى.فالمعالجة تحتم عمى الجميور اختيار وسي
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كارلر أ فرت إرر أف  (26)(2217،حامد )إيناس محمودكلمللؼ مذا ارنليجى ةل نلفئج دراسى     
ؼ كارةكاقل اكررلركنيى  ر ةلفبيلهـ رة ركعفت اردكرى حارص عينى اردراسى ييلةدكف ب رؿ ربير علر

 .ارلنةكيى
 (18جدول )

 ل الخاصة بمبادرة حياة كريمة مع اآلخرينالمعمومات والتفاصي عينة الدراسة مدى مناقشةيوضح 
 الترتيب النسبة % التكرار مدى المناقشة

 0 %00 800 دائًما
 8 %68 012 أحياًنا
 0 %01 842 نادًرا

  122 572 اإلجمالي

ارةيلكةػفت ةػف عينػى اردراسػى ينفق ػكف  (%68)أف نسػبى يتضح من بيانـات الجـدول السـابق: 
)أحيفننػػف(  ػػي ارلرليػػب اركؿ، فػػـ ةػػف ينفق ػػكنهف يػػفة رريةػػى ةػػل اآلمػػريف كارل فصػػيؿ ارمفصػػى بةبػػفدرة ح

 .(%06)، كأميرنا ةف ينفق كنهف )دائةف( بنسبى (%01))نفدرنا(  ي ارلرليب ارففني بنسبى 
المعمومـات والتفاصـيل وتشير نتائج الجدول السابق إلى أن جميع أفراد عينة الدراسة يناقشون     

قد يرجع ذلـك إلـى أىميـة و  ؛أو نادرًاسواء دائما أو أحيانا  كريمة مع اآلخرينالخاصة بمبادرة حياة 
يتناقشـون  وبالتـالىعينـة الدراسـة مـن خالليـا،  يتعود عمى الجميور المصـر  يالمبادرة والفوائد الت

 حوليا ومعرفة أبعادىا وتفاصمييا، والخدمات التى تقدميا.
 

 (19جدول )
 مبادرة حياة كريمة  عن عينة الدراسة ومعارف معمومات ازدياد مدىيوضح 

 الصحف اإللكترونية المصرية خالل من
 الترتيب النسبة % التكرار مدى الزيادة

 0 %12.8 73 كبير حد إلى
 8 %61.3 351 ما حد إلى

 0 %25.9 148 اإلطالق عمى معمومات بلي تزودني ال
  122 572 اإلجمالي
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ةبػفدرة  عػف عينػى اردراسػى كةيػفرؼ ةيلكةػفت ازديػفد ف ةػدلأيتضح من بيانات الجدول السابق:     
(  ػي ارلرليػب اركؿ بنسػبى ةػف حد إررلةفؿ  ي ) ارصحؼ اكررلركنيى ارةصريى مالؿ حيفة رريةى ةف

،  يةػف (%02.8)(  ي ارلرليب ارففني بنسبى اكطالؽ علر ةيلكةفت بأم لزكدني ال، فـ )(48.0%)
 .(%80.1)رليب ارمير بنسبى (  ي ارلربير حد إررجفءت عبفرة )

 

عينة الدراسة زادت معموماتيم ومعارفيم عن نصف وتشير ىذه النتيجة إلى أن أكثر من      
، فيناك بعض المعمومات إلى حد ماتقدميا الصحف اإللكترونية المصرية  يمبادرة حياة كريمة الت

ريف المصرى لم يكن يعمم بيا تقدميا لم يالخاصة بالمبادرة وتفاصمييا ومراحميا والخدمات الت
ضافة إلى تقديميا إلالجميور المصرى إال من خالل متابعتو لمصحف اإللكترونية المصرية، با

 حصاءات والبيانات واإلنفوجرافيك، وتقديميا ألحداث المبادرة أوال بلول.إللممبادرة من خالل ا
رر أف إكارلر أ فرت  ،(22)(2217،مود محمد عبد الحميمح)مكلل ؽ هذا ارنليجى ةل نلفئج دراسى   

 عفت ارمكةيىررلركنيى  يةف يليلؽ بفرة رك كرر حد ةف ةف لغطيى ةكاقل ارصحؼ اإ ارةبحكفيف اسل فدكا
 ،(24)(2217،ىاشم ، منى جابرأحمد أمنية عبد الرحمن) كدراسى، (%28.0) ارةصريى بنسبى

ارحصكؿ  ي  رصحؼ اكررلركنيىرر حد ةف ةف ةكاقل اإ ااسل فدك  (%68.2)كارلر أظهرت أف نسبى 
 ارة ركعفت ارمكةيى.علر ارةيلكةفت اررفةلى عف 

 (22جدول )  
 يببدرة حٛبة كرًٚت فٙ عينة الدراسة مشاركة مدى يوضح

 الترتيب النسبة % التكرار مدى المشاركة
 0 08.0 006 نعم
 8 42.1 061 ال

  122 572 اإلجمالي

ةػػف عينػػى اردراسػػى رػػـ ي ػػفرركا  ػػي  (%42.1)سػػبى أف نيتضــح مــن بيانــات الجــدول الســابق: 
 . (%08.0)ةبفدرة حيفة رريةى،  يةف  فرؾ بفر يؿ نسبى 

الوقـت  دقـد يرجـع ذلـك إلـى عـدم وجـو  ؛ولأل حصـول البـديل )ال( عمـى الترتيـب ا أن ويرى الباحـث  
يــاة عينــة الدراســة لممشــاركة والتطــوع فــي تنفيــذ مشــروع مبــادرة ح يالمصــر  جميــورلــدى ال يالكــاف

 مما قد يصعب المشاركة بيا. ؛كريمة، باإلضافة إلى تنفيذىا عمى ثالث سنوات ومراحل مختمفة
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أ ػفرت ارػر أف  يكارلػ ،(27)(2222)السيد محمود عثمان،هذا ارنليجى ةل نلفئج دراسى  كلمللؼ    
 . يهف أ راد عينى اردراسى ؾحيفة رريةى رفنت ةف ؤةف ارةبفدرات ارلر  فر  درةةبف

 (21جدول )
 مبادرة حياة كريمة بالنسبة لمواطن الريف المصري  ومميزات أىداف يوضح 

 عينة الدراسة من وجية نظر
 الترتيب النسبة % التكرار األىداف والمميزات

 5 %32.6 175 .االجتماعية العدالة مفيوم توطين
 وبناء الحياة جودة تحسين

 1 %44.2 253 .نسانإل ا

 2 %33.6 192 .االجتماعية الحماية تحقيق
 6 %32.4 174 .الفقر معدالت تراجع
 4 %31.3 179 .عمل فرص ريتوف
 3 %32.9 188 .الصحية الرعاية تحقيق

 كبير ىدارإ وىى أىمية أي تمثل ال
 7 %13.5 77 .العام لممال

  572)*( بإيكبٌ انًبحٕد اخخٛبر أكزر يٍ بذٚم   ٌ=
ةبػفدرة حيػػفة رريةػى بفرنسػػبى رةػػكاطف  يػػزاتكةة أهػداؼأف يتضـح مــن بيانــات الجــدول الســابق: 

اكنسػػفف(  ػػي  كبنػػفء ارحيػػفة جػػكدة لحسػػيفعينػػى اردراسػػى لةفلػػت  ػػي ) ارريػػؼ ارةصػػرم ةػػف كجهػػى نظػػر
(  ػػػػػي ارلرليػػػػػب ارفػػػػػفني بنسػػػػػبى االجلةفعيػػػػػى ارحةفيػػػػػى لحميػػػػػؽ، فػػػػػـ )(%66.0)ارلرليػػػػػب اركؿ بنسػػػػػبى 

(  ػي ارلرليػب ارميػر اريػفـ رلةفؿ ربير رإهدا كهر أهةيى أم لةفؿ ال،  يةف جفءت عبفرة )(00.4%)
 .(%80.2)بنسبى 

يرجع  ؛ولأل اإلنسان( عمى الترتيب ا وبناء الحياة جودة تحسينويرى الباحث حصول البديل )   
عن  التدخالت اجتماعية ترتقي بحياة المواطنين، فض إلى تنفيذ ييدفإلى أن مشروع حياة كريمة 

المجاالت  جميعوتحسين جودة الحياة في  اإلنسان المصري اءبنلـ خدمية وتنموية تنفيذ مشروعات
باإلضافة إلى االرتقاء بالمستوى المختمفة، كالصحة والتعميم والنقل وحل مشكمة البطالة والفقر، 

 جميعاالقتصادي واالجتماعي والبيئي لألسر في القرى الفقيرة، وتمكينيا من الحصول عمى 
وتحفيزىم لمنيوض بمستوى  ،ل لتدعيم استقاللية المواطنينوتوفير فرص عم ،الخدمات األساسية

 كبير ىدارإ يوى أىمية يأ تمثل ال، فيما جاءت عبارة )المعيشة ألسرىم ولمجتمعاتيم المحمية
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بلىمية  يبعض أفراد الجميور المصر  يمما قد يدل عمى عدم وع ؛( في الترتيب األخيرالعام لممال
 يا.ىذه المبادرة واألىداف التى تحقق

 (22جدول )
 2232 مصر رؤية كريمة حياة مبادرة قيتحق مدىيوضح 

 الترتيب النسبة % التكرار مدى التحقيق
 8 %12.0  628 نعم
 0 %88.1 880 ال

  122 572 اإلجمالي

يػركف أف ةبػفدرة حيػفة رريةػى لحمػػؽ  (%12.0)أف نسػبى يتضـح مـن بيانـات الجـدول السـابق: 
 ال يركف ذرؾ.  (%88.1)ى ،  يةف جفءت نسب0202رؤيى ةصر

ويرى الباحث أن أكثر من ثمثي العينة أكدوا أن مبادرة حياة كريمة تعمل عمـى تحقيـق رؤيـة  
 يتقـدميا لمريـف المصـر  ينظرًا لمخدمات الت ؛رئيس الجميورية نادى بيا السيد/ يالت 2232مصر

والثقافيـة، بيـدف تحسـين في جميع القطاعـات المختمفـة الصـحية واالجتماعيـة والبيئيـة والتعميميـة 
 .دهاأفر جودة الحياة لدى جميع 

 2232رؤيـة مصـر ئالباحث أن حرص المجتمع المصـري عمـى تحقيـق محـاور ومبـاد ويرى
وىــذا يؤكــد تنفيــذ األجنــدة السياســية  ،يؤكــد عمــى تالحــم الشــعب والجميــور وتنفيــذ قــرارات الســمطة

 لخاصة.واحتياجاتو ا واىتماماتولمدولة والممتدة من الجميور 
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 (23جدول )
 كريمة حياة لمبادرة تعرضيم في ضوء مقياس االتجاه لعينة الدراسة 

 المصرية اإللكترونية بالصحف 

 العبارات
 العينة الكمية

الوزن  التكرار
 النسبي

النسبة 
 المئوية

 الترتيب
 يؼبرض يحبٚذ يٕافق

 خاالل ياٍ كرًٚات حٛبة يببدرة ػهٗ حؼرفج( 1

 .انًصرٚت اإلنكخرَٔٛت انصحف
375 149 48 1471 85.7 1 

 كرًٚات حٛابة يبابدرة ػاٍ يؼهٕيابحٙ زادث( 2

 .اإلنكخرَٔٛت ببنصحف نٓب يخببؼخٙ خالل يٍ
255 276 41 1358 79.1 13 

 طبٛؼاٙ ايخاذاد ْاٙ كرًٚات حٛابة يبابدرة( 3

 .انجذٚذة نهجًٕٓرٚت
333 223 36 1441 84.2 2 

 يشارٔع ىأضاخ كرًٚات حٛابة يبابدرة حؼاذ( 4

 .انحذٚذ يصر حبرٚخ فٙ يخكبيم حًُٕ٘
278 224 72 1352 78.8 16 

 أفضام ياٍ كرًٚات حٛابة يبابدرة أٌ أرٖ( 5

 .انرئبسٛت انًببدراث
321 223 48 1417 82.6 4 

 رجابل ياغ انًخخهفات انذٔنات أجٓسة حخكبحف( 6

 .كرًٚت حٛبة يببدرة حُفٛ: فٙ األػًبل
262 253 59 1345 78.4 18 

 كرًٚات حٛابة نًبابدرة انصاحف تيؼبنجا( 7

 .ٔيٕضٕػٛت يخٕازَت
265 242 65 1344 78.3 19 

 انرٚاف حًُٛات يشابْذة ػُاذ بابنفر  أااؼر( 3

 .انٕاقغ أرض ػهٗ انًصر٘
338 182 52 1432 83.3 3 

 ػُذيب انًصرٚت انحكٕيت ػٍ ببنرضب أاؼر( 7

 .كرًٚت حٛبة يببدرة  حُفٛ: أابْذ
326 229 57 1393 81.2 8 

 نهًبابدرة اإلنكخرَٔٛات انصاحف ؼبنجاتي( 11

 َحإ االجخًبػٛات ببنًساؤٔنٛت أااؼر جؼهخُاٙ

 .يجخًؼٙ

291 231 52 1385 82.7 9 

 بابأليٍ أاؼر جؼهخُٙ كرًٚت حٛبة يببدرة( 11

 .٘بهذ نًسخقبم ٔاالسخقرار
289 232 51 1382 82.5 11 

 ًصاباخ جؼهخُاٙ كرًٚات حٛابة يبابدرة( 12

 .انًجخًغ فٙ اٚجببٛب
329 229 54 1399 81.5 7 

 حٛبة يببدرة فٙ ببالاخراك بٕاجبٙ أاؼر (13

 .أْذافٓب ٔححقٛق كرًٚت
324 223 65 1383 82.6 12 

 أااؼر حجؼهُاٙ انًبابدرة فاٙ يشابركخٙ(14

 .بقًٛخٙ
288 213 71 1361 79.3 12 

اػضا أكإٌ أٌ أحًُاٗ( 15  حٛابة بًبابدرة ًٕ

 .كرًٚت
297 184 91 1352 78.7 17 

 ياٍ كرًٚات حٛابة بًبابدرة ٙاْخًابي زاد( 16

 .اإلنكخرَٔٛت ببنصحف نٓب يخببؼخٙ خالل
251 262 59 1336 77.9 22 
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 العينة الكمية انؼببراث                
انٕزٌ  انخكرار

 انُسبٙ

انُسبت 

 انًئٕٚت

 

 انخرحٛب

 يؼبرض يحبٚذ يٕافق

 نًبابدرة االَضاًبو ػهاٗ اٜخارٍٚ أااجغ( 17

 .كرًٚت حٛبة
319 191 62 1421 81.6 5 

 15 78.8 1353 72 219 281 .كرًٚت حٛبة بًببدرة انًشبركت أٔد( 13
 حإل حاذٔر انخاٙ انشابئؼبث ػاٍ أدافاغ( 17

 .كرًٚت يببدرة
278 225 69 1353 78.8 15 

 باٍٛ سابٔث كرًٚات حٛابة يببدرة أٌ أرٖ( 21

 .يب حذ انٗ ٔانحضر انرٚف
279 224 69 1354 78.9 14 

 ححساٍٛ ػهاٗ حؼًام ةانًبابدر أٌ أرٖ( 21

 يخخهااف فااٙ انًصاار٘ باابنرٚف انخااذيبث

 .بّ انحٛبة ٔجّ ٔغٛرث انًجبالث،

312 212 52 1422 81.7 6 

%82.5 08282 اإلجمالي   

  ي ؤكء االلجفا ريينى اردراسىأف ارنسب ارةئكيى رةميفس يتضح من بيانات الجدول السابق: 
(، حيػث 12.7:77.8لراكحػت ةػف بػيف ) ةصػريىار اكررلركنيػى بفرصػحؼ رريةػى حيفة رةبفدرة ليرؤهـ

(  ػي ارلرليػب ارةصػريى اكررلركنيػى ارصػحؼ مػالؿ ةػف رريةى حيفة ةبفدرة علر لير تجفءت عبفرة )
 بفرصػػػػحؼ رهػػػػف ةلػػػػفبيلي مػػػػالؿ ةػػػػف رريةػػػػى حيػػػػفة بةبػػػػفدرة اهلةػػػػفةي زاداركؿ،  يةػػػػف جػػػػفءت عبػػػػفرة )

 (  ي ارلرليب ارمير.اكررلركنيى
%( وجـود تجـاه إيجـابي 82.5) بــلممقيـاس ونسـبتو المئويـة المقـدرة  وعكست الدرجة الكمية

 من قبل عموم عينة الدراسة تجاه مبادرة حياة كريمة.
 :ما يميويمكن لمباحث تفسير نتائج الجدول السابق في ضوء 

 اجػػفل%(، كهػػر درجػػى ةرل يػػى، ليرػػس كجػػكد ا12.1اردرجػػى اكجةفريػػى رةميػػفس االلجػػفا قػػدرت بنحػػك ) -8
إرػػر أف ارةبػػػفدرة  ينػػفل عةػػـك عينػػى اردراسػػى نحػػك ةبػػفدرة حيػػفة رريةػػى، كقػػد يرػػكف ذرػػؾ راجيجػػفبي رػػدإ

عةػػفؿ علػػر أرض اركاقػػل كي ػػفهدهف جةيػػل رأصػػبحت لن ػػذهف ارحركةػػى كبيػػض أجهػػزة اردكرػػى كرجػػفؿ ا
يجفبيػى كارلػأفيرات ا ركةةػف يػدؿ علػ ؛ ر لن يذهف ةف مالؿ ارلطكع بهػف بؿ ي فرؾ بيؤهـ، يفارةكاطن

 ارريؼ ارةصرل. يرلةبفدرة علر حيفة سفرن كسىلةارة
نجػد أف ةيظػـ اريبػفرات ارلػي حصػػلت علػر درجػى ةكا مػى علػػر  ،ظػرة سػرييى علػر عبػفرات ارةميػػفسنب -0

جفبيػػػى كيةؤػػػةكنهف  ػػػي مفنػػػى )ةكا ػػػؽ( ك)ةحفيػػػد( هػػػي عبػػػفرات ايجفبيػػػى بفرسػػػفس، ليرػػػس ارنظػػػرة ا
 .صرل كحؿ ة رالله كقؤفيفاكار يكر بفالرليفح كاالهلةفـ بفرريؼ ارة ،رلةبفدرة 
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ةبفدرة حيفة رريةى ليلبر ةف أهـ ارة ركعفت  أفب :ك ر ؤكء هذا ارةالحظفت يةرف ارمكؿ     
 ي، كارذل يغطمارمكةيى ارؤمةى ارلر لن ذهف ارحركةى علر أرض اركاقل رلنهكض بفرريؼ ارةصر 

يد/عبد ار لفح ارسيسي رئيس نفدل بهف ارس ي ر ظؿ ارجةهكريى ارجديدة ارل ةلهفربكع ارجةهكريى بأر
عفدة رسـ مريطى ةصر، كلكزيل ا  ؛ربكع اركطف جةيلةرفنيفت االقلصفديى علر كارجةهكريى، كا 

رلريؼ  يكاربيئ يكارليلية يكارفمف  مكاالقلصفد يحداث لنةيى  فةلى لر ل ةف ارةسلكل االجلةفعك
 .ـارةجلةل ارةحلي ب فرؽ إيجفبي  ي ةسلكل ةيي له ارةصرل، كا  يفر

كارلر أ فرت إرر أف  ،(21)(2217بن حسن عبد اهلل، ي)ترككلل ؽ هذا ارنليجى ةل نلفئج دراسى     
 يجفبيى نحك ارةبفدرات.إةيظـ الجفهفت أ راد عينى اردراسى رفنت 

ا
ً
 :امليدانية نتائج اختبار فروض الدراسة -ثالث

 :التحقق من الفرض األول*
 دل تصفح الجميور المصري عينة الدراسة عالقة ذات داللة إحصائية بين مع توجد

 . نحو مبادرة حياة كريمة واتجاىاتيم اإللكترونية المصرية لمصحف

 (24جدول )
 المصري عينة الدراسة معدل تصفح الجميور يوضح معامالت االرتباط بين

 نحو مبادرة حياة كريمة واتجاىاتيم اإللكترونية المصرية لمصحف 

 المتغيرات
 بادرة حياة كريمةنحو م اتجاىاتيم

 نكع اردالرى ةسلكل اردالرى قيةى ر
معدل تصفح الجميور المصري عينة 

 اإللكترونية المصرية الدراسة لمصحف
 دال إحصائًيا 1.19 **2.19

 يتبين من بيانات الجدول السابق:
معـدل بـين ذات داللـة إحصـائية  طرديـةارتباطيـة عالقـة تحقق الفرض، حيث ثبت وجـود 

نحـو  واتجاىـاتيم اإللكترونيـة المصـرية يـور المصـري عينـة الدراسـة لمصـحفتصـفح الجم
ــاة كريمــة ــادرة حي ــة الدراســة مب ــا زاد معــدل تصــفح الجميــور المصــرى عين ــو كمم ــى أن ، بمعن

لمصحف اإللكترونية المصرية، كمما زادت اتجاىاتيم نحو مبادرة حياة كريمة، وبناء عميو تم 
 قبول ىذا الفرض.



 

 

9191 

 2222يناير ـــ والثالثون الثامنالعدد  ـــ الثامنالمجمد 

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

بأف زيفدة ةيػدؿ لصػ ح ارجةهػكر ارةصػرل رلصػحؼ ائج ىذا الفرض: ويمكن تفسير نت 
ةبػػفدرة  ممهػػفلح يرألهػػداؼ كرللػػأفيرات اكيجفبيػػى ارلػػ ىاكررلركنيػػى ارةصػػريى، لجيلػػه أرفػػر عرؤػػ

كبفرلػػفرر زيػػفدة الجفهفلػػه نحػػك هػػذا ارةبػػفدرة، مفصػػى أف هػػذا ارلػػأفيرات أصػػبحت  ؛حيػػفة رريةػػى
قػل دامػؿ ةحف ظػفت ارجةهكريػى، كلجيػؿ ارجةهػكر أرفػر كةمدةى بفر يؿ علػر أرض اركا ةلةكسى

 .رناأـ حؤ  نفبدكر ارحركةى  ي ارنهكض بفرةجلةل سكاء أرفف ري ينفكع
 :التحقق من الفرض الثاني*

 المصري عينة الدراسة  عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل تصفح الجميور توجد
 . يم عن مبادرة حياة كريمةوزيادة معموماتيم ومعارف اإللكترونية المصرية لمصحف

 (25جدول )
  معدل تصفح الجميور المصري عينة الدراسة لمصحف يوضح معامالت االرتباط بين

 وزيادة معموماتيم ومعارفيم عن مبادرة حياة كريمة اإللكترونية المصرية

 المتغيرات
 زيادة معموماتيم ومعارفيم عن مبادرة حياة كريمة

 اردالرى نكع ةسلكل اردالرى قيةى ر
معدل تصفح الجميور المصري عينة 

 اإللكترونية المصرية الدراسة لمصحف
 دال إحصائًيا 1.19 **2.22

 يتبين من بيانات الجدول السابق :
إحصـائية بـين معـدل ذات داللـة  طرديـةارتباطيـة عالقـة تحقق الفـرض، حيـث ثبـت وجـود 

وزيـادة معمومـاتيم ومعـارفيم  المصريةاإللكترونية  تصفح الجميور المصري عينة الدراسة لمصحف
 معـدل تصـفح الجميـور المصـري عينـة الدراسـة لمصـحف ، بمعنى أنـو كممـا زادعن مبادرة حياة كريمة

ــة المصــرية ــاة كريمــةاإللكتروني ــادرة حي ــول  ؛، كممــا زادت معمومــاتيم ومعــارفيم عــن مب ــالى يمكــن قب وبالت
 .الفرض
رلصػحؼ  ميػفدة ةيػدؿ لصػ ح ارجةهػكر ارةصػر بػأف ز   ويمكن تفسـير نتـائج ىـذا الفـرض     

رلةيلكةفت كارةؤفةيف ارجديدة ارمفصى بةبفدرة حيفة  ىاكررلركنيى ارةصريى، لجيله أرفر عرؤ
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ةف هذا ارةيلكةفت كارةيػفرؼ ةدعكةػى بفرحمػفئؽ كاردرػى كاربػراهيف،  ئالن هف ةًّفره ر ـرريةى، كلمد
 .حصفءات ، أك ارنسب ارةملل ىكرقفـ ، أك ارأك ا

ــيم،كلل ػػؽ هػػذا ارنليجػػى ةػػل نلػػفئج دراسػػى  كارلػػر ، (28)(2217)محمــود محمــد عبــد الحم
رت إرػػر كجػػكد عالقػػى ارلبفطيػػى دارػػى احصػػفئيف بػػيف ليػػرض ارةبحػػكفيف رلة ػػركعفت ارمكةيػػى فأ ػػ

 .كزيفدة درجى اسل فدلهـبفرةكاقل اكررلركنيى 
 :التحقق من الفرض الثالث*

 الجميور المصري عينة الدراسة تصفحمعدل  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 
لمبادرة حياة  متابعتيم خالل من الناجمة والتلثيرات المصرية اإللكترونية لمصحف

 . كريمة بالصحف اإللكترونية المصرية

 (26جدول )
 اإللكترونية لمصحف الجميور المصري عينة الدراسة تصفحمعدل  يوضح معامالت االرتباط بين   

 لمبادرة حياة كريمة بالصحف اإللكترونية المصرية متابعتيم خالل من الناجمة لثيراتوالت المصرية

 المتغيرات
لمبادرة حياة  متابعتيم خالل من الناجمة التلثيرات

 كريمة بالصحف اإللكترونية المصرية
 نكع اردالرى ةسلكل اردالرى قيةى ر

الجميور المصري عينة  تصفحمعدل 
 المصرية ونيةاإللكتر  لمصحف الدراسة

 دال إحصائًيا 1.19 **2.36

 يتبين من بيانات الجدول السابق:
إحصـائية بـين معـدل ذات داللـة  طرديـةارتباطيـة عالقـة تحقق الفـرض، حيـث ثبـت وجـود 

 مــن الناجمــة والتــلثيرات المصــرية اإللكترونيــة لمصــحف الجميــور المصــري عينــة الدراســة تصــفح
، بمعنــى أنــو كممــا زاد معــدل بالصــحف اإللكترونيــة المصــرية لمبــادرة حيــاة كريمــة متــابعتيم خــالل
 الناجمـة التـلثيرات الجميور المصرى عينة الدراسة لمصحف اإللكترونية المصرية، كممـا زادت تصفح

ــابعتيم خــالل مــن ــة المصــرية مت ــة بالصــحف اإللكتروني ــاة كريم ــادرة حي ، وبنــاء عميــو يمكــن قبــول لمب
 الفرض.
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لطرحهػف ارصػحؼ اكررلركنيػى ارةصػريى عػف ةبػفدرة حيػفة  يكةػفت ارلػكقد يرجل ذرػؾ إرػر ارةيل 
نحػػػك  الرليػػػفح كارطةأنينػػػىرػػػدل ارجةهػػػكر ارةصػػرل عينػػػى اردراسػػػى، كي ػػير بف يًّػػفإيجفب رنارريةػػى للػػػرؾ أفػػػ

 يعػػفنر  لػػرة طكيلػػى ةػػف قلػػى ارمػػدةفت ارةمدةػػى رػػه  ػػ م، كارػػذمةسػػلمبؿ بلػػدا كمفصػػى ارريػػؼ ارةصػػر 
، أك ارحفرػػػى مى أك ارةرا ػػػؽ اريفةػػػى أك ارةكاصػػػالت أك ارطػػػرؽ كارربػػػفر جةيػػػل ارةجػػػفالت سػػػكاء ارصػػػحي

 االجلةفعيى.
 :التحقق من الفرض الرابع*

 في معدل ثقة الجميور المصري عينة الدراسة توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 

 . واتجاىاتيم نحو مبادرة حياة كريمة اإللكترونية المصرية الصحف

 (27جدول )
 معدل ثقة الجميور المصري عينة الدراسة بيناالرتباط  يوضح معامالت

 واتجاىاتيم نحو مبادرة حياة كريمة اإللكترونية المصرية الصحف في 

 المتغيرات
 اتجاىاتيم نحو مبادرة حياة كريمة

 نكع اردالرى ةسلكل اردالرى قيةى ر
معدل ثقة الجميور المصري عينة 

 ةاإللكترونية المصري الصحف في الدراسة
 دال إحصائًيا 1.19 **2.35

 يتبين من بيانات الجدول السابق:
معـدل ثقــة  ذات داللــة إحصـائية بـين طرديـةارتباطيـة عالقـة تحقـق الفـرض، حيـث ثبـت وجــود 
واتجاىـاتيم نحـو مبـادرة  اإللكترونيـة المصـرية الصـحف فـي الجميور المصري عينة الدراسة

 الصـحف فـي لجميـور المصـري عينـة الدراسـةمعـدل ثقـة ا، بمعنى أنو كممـا زاد حياة كريمة
، كممـا زادت اتجاىـاتيم نحـو مبـادرة حيـاة كريمـة، وبالتـالى يمكـن قبـول اإللكترونية المصـرية

 ىذا الفرض.
هف ارصحؼ اكررلركنيى ارةصػريى نحػك ةبػفدرة حكقد يرجل ذرؾ إرر أف ارةيلكةفت ارلر لطر     

رلةبػػفدرة،  يةنمكرػػى ةػػف اركاقػػل ار يلػػ كهػػيقيى، حيػػفة رريةػػى للةلػػل بمػػدر ربيػػر ةػػف اردقػػى كارةصػػدا
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كبفرلػػفري  ؛كةدعكةػػى بفرصػػكر كبفر يػػديكهفت ارحيػػى، كاكحصػػفءات كاررقػػفـ ار يليػػى، كيفمػػكف  يهػػف
 لزيد الجفهفلهـ نحك ةبفدرة حيفة رريةى.

 :التحقق من الفرض الخامس*
 الصحف يعم الجميور المصري درجة اعتماد بين عالقة ذات داللة إحصائية توجد 

 ودرجة اإللكترونية المصرية في الحصول عمى المعمومات الخاصة بمبادرة حياة كريمة

 . المعمومات ىذه في ثقتيم

 (28جدول )
 اإللكترونية المصرية الصحف عمي الجميور المصري درجة اعتماد بينيوضح معامالت االرتباط 

 .المعمومات ىذه في ثقتيم ةودرج في الحصول عمى المعمومات الخاصة بمبادرة حياة كريمة 

 المتغيرات
 المعمومات ىذه في ثقتيم درجة

 نكع اردالرى ةسلكل اردالرى قيةى ر
 الصحف عمي الجميور المصري درجة اعتماد

اإللكترونية المصرية في الحصول عمى 
 المعمومات الخاصة بمبادرة حياة كريمة

 دال إحصائًيا 1.19 **2.62

 السابق:يتبين من بيانات الجدول 
درجـة  ذات داللـة إحصـائية بـين طرديـةارتباطيـة عالقـة تحقق الفرض، حيث ثبت وجـود 

المعمومـات  اإللكترونية المصرية فـي الحصـول عمـى الصحف عمي الجميور المصري اعتماد
درجـة  ، بمعنـى أنـو كممـا زادتالمعمومـات ىـذه فـي ثقتيم ودرجة الخاصة بمبادرة حياة كريمة

اإللكترونية المصرية فـي الحصـول عمـى المعمومـات  الصحف عمي صريالجميور الم اعتماد
، كممـا زادت درجـة ثقـتيم فـي ىـذه المعمومـات، وبنـاء عميـو يـتم الخاصة بمبادرة حياة كريمـة

 قبول الفرض.
رفف ػػى كعػػرض   ػػيكلؤرػػد هػػذا ارنليجػػى علػػر لنػػكع كقػػدرة ارصػػحؼ اكررلركنيػػى ارةصػػريى  

درة حيػػػػفة رريةػػػػى، كلمصػػػػيص ةسػػػػفحى ربيػػػػرة رهػػػػف علػػػػر ارةيلكةػػػػفت كاربيفنػػػػفت ارمفصػػػػى بةبػػػػف
كبفرلػفري  ؛ص حفلهف، بفكؤف ى إرػر لػدعيـ هػذا ارةيلكةػفت بفر يػديكهفت ارحيػى ةػف أرض اركاقػل

 ارةيلكةفت. ابهذ ملزيد درجى فمى ارجةهكر ارةصر 
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 :التحقق من الفرض السادس*
  معدل متابعتيم يور المصري عينة الدراسة فيمالجبين  دالة إحصائًياتوجد فروق 
محل و وفًقا )لمنوع،  مبادرة حياة كريمة من خالل الصحف اإللكترونية المصريةل

 .اإلقامة(
 (29جدول )

مبادرة حياة كريمة من ل يور المصري عينة الدراسة في معدل متابعتيممالجبين يوضح داللة الفروق 
 (572إلقامة(   )ن= محل او وفًقا لمتغيرات )النوع،  خالل الصحف اإللكترونية المصرية

 134 اإلَبد ٌ= 333 ان:كٕر ٌ= املتغريات
 قٍوة ) (

َٕع 

 ع م ع م انذالنت

مبادرة ل معدل متابعتيم
حياة كريمة من خالل 
الصحف اإللكترونية 

 المصرية

 دال **2.69 8.88 816 2.47 0.48

 273 ٌ= حضر 274 ٌ= رٚف
 قٍوة ) (

َٕع 

 ع م ع م انذالنت

 غٛر دال 2.594- 2.44 0.26 2.44 0.28

 يتبين من بيانات الجدول السابق:
مبــادرة حيــاة ل بــين الــذكور واإلنــاث عينــة الدراســة فــي معــدل متــابعتيم دالــة إحصــائًيا وجــود فــروق

 .لصالح الذكور كريمة من خالل الصحف اإللكترونية المصرية
 ينـة الدراسـة فـي معـدل متـابعتيمبين الريـف والحضـر ع ئيًّادالة إحصا في حين لم يثبت وجود فروق

 .مبادرة حياة كريمة من خالل الصحف اإللكترونية المصريةل
ػف بفر ػئكف كارمؤػفيف كارحػداث ارمفصػى بػأف ارػذركر رػديهـ  ويمكن تفسـير النتـائج السـابقة:    اهلةفةن

 .بيركض ارزيفء كارةريفج كارةكؤىأرفر ةف اكنفث،  فكنفث ة غلكف  كةلفبيلهفبفردكرى 
كريػؿ ذرػؾ يرجػل إرػر أف ةلغيػر  ؛بينما لم توجد فروق بـين الريـف والحضـر فـي معـدل المتابعـة    
 رؤػيفت  ه ي ةيدؿ ارةلفبيػى، رةػف أف ةيػدؿ ارةلفبيػى أصػبح يحرةػ رناةؤف الن ريس عفة (ةحؿ اكقفةى)

ى  ػي ةير ى ارمدةفت ارلػر لمػدةهف هػذا ارةبػفدرات، كةػدل فمػى ارحركةػةفؿ: أمرل غير ةحؿ اكقفةى، 
 ةفػػؿ: ليػػدد كلنػػكع ارةبػػفدرات اررئفسػػيى ارمػػرل،  ؤػػالن عػػفلن يػػذهف، كحجػػـ اآلةػػكاؿ ارةمصصػػى رهػػف، 

 ليكف صحى.ة822حةلى
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 :التحقق من الفرض السابع*
  يور المصري عينة الدراسة في اتجاىاتيم نحو مالجبين  دالة إحصائًياتوجد فروق

 .محل اإلقامة(و مبادرة حياة كريمة وفًقا )لمنوع، 
 (32جدول )

 يور المصري عينة الدراسة في اتجاىاتيم نحو مبادرة حياة كريمةمالجبين يوضح داللة الفروق 
 (572محل اإلقامة(   )ن= و وفًقا لمتغيرات )النوع،  

 134 اإلَبد ٌ= 333 ان:كٕر ٌ= املتغريات
 قٍوة ) (

َٕع 

 ع م ع م انذالنت

االتجاه نحو مبادرة 
 حياة كريمة

 دال *2.26- 1.28 28.18 1.28 22.82

 273 ٌ= حضر 274 ٌ= رٚف
 قٍوة ) (

َٕع 

 ع م ع م انذالنت

 دال *1.92 22.82 071 1.28 28.01

 يتبين من بيانات الجدول السابق:
 بين الذكور واإلناث عينة الدراسة في اتجاىاتيم نحو مبادرة حياة كريمة إحصائًيادالة  وجود فروق

 .لصالح اإلناث
بين الريف والحضر عينـة الدراسـة فـي اتجاىـاتيم نحـو مبـادرة  إحصائًيادالة  بت وجود فروقكذلك ث
 .لصالح سكان الريف حياة كريمة

 ؛نفث أرفر ةػف ارػذركر  ػي الجفهػفلهـ نحػك ةبػفدرة حيػفة رريةػىكا بأفويمكن تفسير النتائج السابقة:  
هػػداؼ ارلػػر لحممهػػف كارمػػدةفت ارلػػر ررة كااكنػػفث أرفػػر كعيػػف بأهةيػػى هػػذا ارةبػػفد أف يرجػػل ذرػػؾ إرػػر كقػػد

لمػػػدةهف رألسػػػر ارري يػػػى ارةصػػػريى سػػػكاء أرفنػػػت هػػػذا ارمػػػدةفت ب ػػػرؿ ةبف ػػػر أك غيػػػر ةبف ػػػر، كةػػػف هػػػذا 
 ، ةفػػؿ:ارصػػغر رربػػفت ارةنػػفزؿ فهيػػىارمػػدةفت لمػػديـ كلةكيػػؿ بيػػض ارن ػػطى كارة ػػركعفت ارصػػغيرة كارةلن

 ي، أك لجهيػز اريػرائس،  ػي ظػؿ ارؤػغكط االقلصػفديى ارلػأك لربيى اردكاجف كارطيكر ،ك ارميفطىأارحيفرى 
 سر ارةصريى.ارليي هف 

كارلػػر  ،(42)(2217)محمــود محمــد عبــد الحمــيم،هػػذا ارنليجػػى ةػػل نلػػفئج دراسػػى  لمللػػؼك     
 عدـ كجكد لبفيف بيف ارذركر كاكنفث حكؿ الجفلهـ نحك ارة ركعفت ارمكةيى.رت إرر فأ 
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؛ رصػػفرح سػػرفف ارريػػؼ، كييلبػر ذرػػؾ نليجػػى ةنطميػػى كحلةيػػى قامــة:بينمــا جــاءت الفــروق فــى محــل اإل 
حيث إف ارةبفدرة لنصب ب رؿ ةبف ر كأسفسي  ي مدةه سرفف ارريؼ، كلمدـ رهـ ارمػدةفت ارلنةكيػى  ػي 

رػػذا يػػرل اربفحػث أف ةبػػفدرة حيػػفة رريةػػى  ؛ةنهػػف ر لػرات طكيلػػى يفةك ةجػػفالت ارحيػػفة ارلػر رػػفنكا ةحػػر  جةيػل
ارمػدةفت كارةرا ػؽ ارلػر  جةيػلكلجيله يلسػفكل ةػل ارحؤػر  ػي  ،ة بفرريؼ ارةصرلسلغير ةف كجه ارحيف

 لمدةهف اردكرى.
 :التحقق من الفرض الثامن*

  يور المصري عينة الدراسة في معدل ثقتيم مالجبين  إحصائًيادالة توجد فروق
ع، وفًقا )لمنو  كريمة بالصحف اإللكترونية المصرية حياة بمبادرة المعمومات الخاصةب
 .محل اإلقامة(و 

 (31جدول )
 المعموماتيور المصري عينة الدراسة في معدل ثقتيم بمالجبين يوضح داللة الفروق 

 كريمة بالصحف اإللكترونية المصرية حياة بمبادرة الخاصة 
 (572محل اإلقامة(  )ن= و )النوع،  وفًقا لمتغيرات 

 134 اإلَبد ٌ= 333 ان:كٕر ٌ= املتغريات
 قٍوة ) (

َٕع 

 ع م ع م انذالنت

المعمومات معدل الثقة ب
 حياة بمبادرة الخاصة

كريمة بالصحف 
 اإللكترونية المصرية

 دال **3.34- 2.74 0.27 2.10 0.10

 273 ٌ= حضر 274 ٌ= رٚف
 قٍوة ) (

َٕع 

 ع م ع م انذالنت

 غٛر دال 1.42- 2.10 0.82 2.71 0.14

 يتبين من بيانات الجدول السابق:
 المعمومــات الخاصــةالــذكور واإلنــاث عينــة الدراســة فــي معــدل ثقــتيم ببــين  يًّاإحصــائدالــة  د فــروقوجــو 

 .لصالح اإلناث كريمة بالصحف اإللكترونية المصرية حياة بمبادرة
فــي معــدل ثقــتيم بــين الريــف والحضــر عينــة الدراســة  إحصــائًيادالــة  فــي حــين لــم يثبــت وجــود فــروق

 .كريمة بالصحف اإللكترونية المصرية ياةح بمبادرة المعمومات الخاصةب
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نفث أرفر فمى ةف ارذركر  ػي ارةيلكةػفت ارمفصػى بةبػفدرة حيػفة كا بأفويمكن تفسير النتائج السابقة: 
ل ػير إرػر   يكارلػ ،(00رريةى بفرصحؼ اكررلركنيػى ارةصػريى، كهػذا ارنليجػى ةلطفبمػى ةػل نلػفئج جػدكؿ )

 يفة رريةى ةف ارذركر.نحك ةبفدرة ح هنفأف اكنفث أرفر الجف
  مد يرجل ذرؾ إرر لمفرب كجهفت ارنظر بينهةف. ؛محل اإلقامة فى إحصائيًّا بينما لم توجد فروق دالة 

 النتائج: ممخص
 النتائج العامة لمدراسة التحميمية: -أوال
 ػػي ل ػػكؽ بكابػػى ارهػػراـ اكررلركنيػػى  ػػي حجػػـ االهلةػػفـ بةبػػفدرة حيػػفة رريةػػى كلغطيلهػػف، حيػػث جػػفءت  ●

 ؛%(48.16( ةػػػفدة صػػػح يى بنسػػػبى )022حيػػػث سػػػجلت ) ارةمدةػػػى ةػػػف حيػػػث رفف ػػػى ارلغطيػػػى كاالهلةػػػفـ،
كيرجل ذرؾ إرر طبييى ةلريى هذا ارصحي ى كهر ارةلريى ارمكةيى، كهر رسفف حفؿ ارحركةى، كلهلـ ب رؿ 

رلػي للمػذهف رلصػفرح لهف،  ةف ارطبييي أنهف لسفند كلػدعـ اردكرػى قيػفدة كحركةػى  ػي ارمػرارات اانجفز إربير ب
اريػػفـ كارنهػػكض بػػفرةجلةل، كرػػفف ةػػف بػػيف هػػذا ارمػػرارات ةبػػفدرة حيػػفة رريةػػى رلنهػػكض بػػفرريؼ ارةصػػرم، 

%(، فػػـ صػػحي ى 01.27( ةػػفدة صػػح يى بنسػػبى )846لللهػػف صػػحي ى اريػػـك ارسػػفبل اكررلركنيػػى بإجةػػفري )
 %(.8.21ةفدة صح يى بنسبى ) (22بكابى ارك د اكررلركنيى  ي ارلرليب ارففرث كارمير بإجةفري )

 -اريػػـك ارسػػفبل -مػػدةفت ارل فعليػػى ارةلفحػػى بفرصػػحؼ اكررلركنيػػى عينػػى اردراسػػى )ارهػػراـرلأةػػف بفرنسػػبى  ●
ارك ػػػػد( رزائريهػػػػف،  مػػػػد لةيػػػػزت ارصػػػػحؼ ارػػػػفالث بلػػػػك ير مػػػػدةفت )ة ػػػػفررى ارمبػػػػر علػػػػر ةكاقػػػػل ارلكاصػػػػؿ 

أم ةلصػػػ ح أك زائػػػر رهػػػذا ارصػػػحؼ ة ػػػفررى  ةرفنيػػػى ح ػػػظ ارمبػػػر كطبفعلػػػه،  يرػػػكف رػػػدلا  االجلةػػػفعي، ك 
 ةرفنيى طبفعله كح ظه.ا  ارمبر علر ةكاقل ك برفت ارلكاصؿ االجلةفعي ارةملل ى، ك 

بهػف، كرـػ  لةيزت صحي ى اريكـ ارسفبل اكررلركنيػى بإةرفنيػى ارليليػؽ علػر ارمبػر كارةكؤػكعفت ارةن ػكرة ●
 .اكررلركنيى اكررلركنيى كبكابى ارك دلكجد هذا ارمدةى  ي ارةكؤكعفت بصحي لي بكابى ارهراـ 

ةفػػؿ: ارصػػكر كار يػػديكهفت ككجػػكد ركابػػط  ،اسػػلمدةت ارصػػحؼ اكررلركنيػػى ارػػفالث اركسػػفئط ارةليػػددة ●
مبػػػفر ررةير ػػػى ةيلكةػػػفت أرفػػػر عػػػف ارةبػػػفدرة، كرلةػػػفت اربحػػػث ارةليلمػػػى بفرةبػػػفدرة رلمػػػديـ ارةيلكةػػػفت أك ا

 ةل جةيل ارةكؤكعفت ارمفصى بةبفدرة حيفة رريةى.ارةليلمى بفرةبفدرة ب رؿ ةلرفةؿ ككاؤح 
الجفا ارلغطيى بفرصحؼ اكررلركنيى ارفالث عينى اردراسى رةبفدرة حيفة رريةى رفف ةف بيف ةؤيد كةحفيد  ●

كيرجػػل ذرػػؾ إرػػر لأييػػد ارسيفسػػى ارلحريريػػى رهػػذا ارصػػحؼ كدعةهػػف رةبػػفدرة حيػػفة  ؛رهػػذا ارةبػػفدرة ب ػػرؿ عػػفـ
يجفبيػػفت كارمػػدةفت ك ػػي لن يػػذهف، كلرػػكيف أربػػر ح ػػد كلأييػػد رهػػذا ارةبػػفدرة ةػػف ا رريةػػى، كةسػػفندة اردكرػػى
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لغييػر كجػه ارحيػفة بػه كاالرلمػفء بػفرةكاطف ارري ػي اربسػيط  علػر ارلي لحممهف رلريػؼ ارةصػرم، كارلػي ليةػؿ
 ةجفالت ارحيفة ارةملل ى. جةيل ي 
ارمػدةفت ارل فعليػى اردراسػى  ػي ةيػدؿ كجكد  ركؽ ذات دالرى إحصفئيى بيف ارصحؼ اكررلركنيى عينػى  ●

علػر  يالن كذرػؾ لسػه ؛أ ػرفؿ ارمػدةفت ارل فعليػى ارةمدةػى جةيػلارةمدةى رلجةهكر رصفرح بكابػى ارهػراـ  ػي 
ارجةهػػكر  ػػي ةير ػػى رػػؿ ةػػف يمػػص هػػذا ارةبػػفدرة ةػػف ةيلكةػػفت كأحػػداث، كةير ػػى لأفيرالهػػف علػػر ةمللػػؼ 

 .جكانب ارحيفة
ى بػػيف ارصػػحؼ اكررلركنيػػى عينػػى اردراسػػى  ػػي الجػػفههـ نحػػك لغطيػػى كجػػكد  ػػركؽ ذات دالرػػى إحصػػفئي ●

 )ارةؤيد كارةحفيد(. :رصفرح بكابى ارهراـ اكررلركنيى، كذرؾ  ي رؿ ةف االلجفا رريةى ةبفدرة حيفة

 النتائج العامة لمدراسة الميدانية: -ثانيا
(  ػي ارلرليػب صػ ح ةلكسػطللةفػؿ  ػي ) رلصػحؼ اكررلركنيػى ارةصػريى عينػى اردراسػى لصػ حأف ةيدؿ  ●

لصػػػػ ح ، كأميػػػػرنا )(%08.8) (  ػػػػي ارلرليػػػػب ارفػػػػفني بنسػػػػبىلصػػػػ ح ةرل ػػػػل، فػػػػـ )(%28.4)اركؿ بنسػػػػبى 
ى لل ػؽ ةػل اركاقػل ار يلػي رةيػدؿ قػراءة كلصػ ح ارصػحؼ يػ، كهػر نلػفئج طبيي(%87.0)( بنسػبى ةنم ض

كقػد يرجػل ذرػؾ إرػر ظهػكر  ؛رةاكررلركنيى ارةصريى، كارلي بدأت لنم ض ب رؿ لدريجي  ي اآلكنى ارميػ
ةكاقػػػل  ، ةفػػػؿ: ػػػي ارحصػػػكؿ علػػػر ارةيلكةػػػفت مبػػػدائؿ كةصػػػفدر أمػػػرل ييلةػػػد عليهػػػف ارجةهػػػكر ارةصػػػر 

 ك برفت ارلكاصؿ االجلةفعي.
 يػػى عينػى اردراسػػىأسػبفب ةلفب ( قفئةػىارةيلكةػفت حػكؿ ةبػػفدرة حيػفة رريةػػى جةيػػلرحصػكؿ علػر لصدر)ا ●
م أبداء ر ك،  يةف جفءت عبفرة )حكؿ ةبفدرة حيفة رريةى رلةيلكةفتا ررلركنيى بفعلبفرهف ةصدرن كلصحؼ ار

 (  ي ارلرليب ارمير.نحكهف
 ف عينى اردراسىعليه ليلةد ارلي ررلركنيىكا ارصحؼ اكررلركنيى( قفئةى اريكـ ارسفبللصدرت صحي ى ) ●
كيرجػل ذرػؾ  ؛(%24.0) ػي ارلرليػب اركؿ بنسػبى  رريةػى حيػفة ةبػفدرة حػكؿ ةيلكةػفت علر ارحصكؿ  ي

حلػػػػؿ ةصػػػػدر ارصػػػػدارة بفرنسػػػػبى ربػػػػفقي ارصػػػػحؼ ل ففئص كسػػػػةفت جيللهػػػػصػػػػلةلػػػػل بػػػػه ةػػػػف ملإرػػػػر ةػػػػف 
سػػرعى كحدافػى ارةيلكةػػفت ارلػػي يمػػدةهف حػكؿ ارةبػػفدرة كلغطيلػػه رحػػداث ارةبػػفدرة  :اكررلركنيػى، كارلػػي ةنهػػف

ارحيػى ةػف أرض اركاقػل، أكال بأكؿ، كلمػديـ ةؤػفةينهف بفركسػفئط ارةليػددة سػكاء بفرنصػكص أك ار يػديكهفت 
 .(%84.4)(  ي ارلرليب ارمير بنسبى بكابى ارك دأك ةجةكعفت ارصكر، أك اررسكـ،  يةف جفءت )

ف أرفػػر ةػػف فلفػػي عينػػى اردراسػػى يهلةػػكف بةلفبيػػى ةبػػفدرة حيػػفة رريةػػى ةػػف مػػالؿ ارصػػحؼ اكررلركنيػػى أ ●
 ػى ارمػدةفت ارلنةكيػى كاالحليفجػفت كيرجػل ذرػؾ إرػر ةير  ؛ارةصريى سكاء بدرجػى ربيػرة أك بدرجػى ةلكسػطى
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، كلحسػيف اربنيػى ارسفسػيى  يػه، كاركقػكؼ علػر نلفئجهػف، كةػدل قػدرة مارلي لمدةهف ارةبػفدرة رلريػؼ ارةصػر 
 .اردكرى علر لحميمهف

ارمفصػى بةبػفدرة حيػفة  لصدرت )ةكاقل ارلكاصؿ االجلةفعي( ةمدةى ةصفدر ارحصكؿ علر ارةيلكةفت ●
 (  ي ارلرليب ارمير.اكذاعفت،  يةف جفءت )كنيىرريةى غير ارصحؼ اكررلر 

راء آهي  ررلركنيى ارةصريى رةبفدرة حيفة رريةىكارصحؼ ا لجفا ةكاقؼ كةيفرجىراء عينى اردراسى أأف  ●
 .(%18.0بنسبى )إيجفبيى 

ررلركنيػػػػى كارلػػػػأفيرات ارنفجةػػػػى ةػػػػف مػػػػالؿ ةلفبيػػػػى عينػػػػى اردراسػػػػى رةبػػػػفدرة حيػػػػفة رريةػػػػى بفرصػػػػحؼ اأف  ●
(  ػي ارلرليػب اركؿ بنسػبى جيللني أرفر كعيف بدكر ارحركةى  ي ارنهػكض بػفرةجلةللةفلت  ي ) صريىارة
، (%4.8) (  ي ارلرليب ارميػر بنسػبىربلدمانلةفء جيللني أرفر ،  يةف جفءت ارةكؤكعفت )(24.1%)

لنهػػػكض لبذرػػػه ارحركةػػػى ر مارجةهػػػكر ارةصػػػرم بفرػػػدكر ارػػػذ يكريػػػؿ هػػػذا ارنلػػػفئج لؤرػػػد ارل ػػػفع درجػػػى كعػػػ
 بفرةجلةل  ي جةيل ارةجفالت كارمطفعفت كارفر اكيجفبي رهف.

 ػي ارةيلكةػفت كارمبػفر ارلػي لمػدةهف  كجكد فمى بدرجى ةلكسطى رػدل ارجةهػكر ارةصػرم عينػى اردراسػى ●
كقػػد يرجػػل ذرػػؾ إرػػر عػػدـ اردقػػى  ػػي لنػػفكؿ هػػذا  ؛ارصػػحؼ اكررلركنيػػى ارةصػػريى ب ػػأف ةبػػفدرة حيػػفة رريةػػى

بيض ارصحؼ اكررلركنيى، بفكؤف ى إرر ارصكرة ارذهنيى ارسلبيى ارةركنى ردل ارجةهكر  ارةيلكةفت ردل
 عف ارحركةفت ارسفبمى  ي ارنهكض كاالهلةفـ بمطفعفت ارةجلةل ارةملل ى، كعدـ فمله بهف.

  ػي ارةصػريى اكررلركنيػى ارصػحؼ علػر أف أرفر ةف نصػؼ عينػى اردراسػى ييلةػدكف بدرجػى ةلكسػطى ●
كقػد يرجػل ذرػؾ إرػر ليػدد كلنػكع ارةصػفدر ارلػي  ؛بةبػفدرة حيػفة رريةػى ارمفصػى ارةيلكةػفت علػر ارحصػكؿ
ةكاقػل ارلكاصػؿ االجلةػفعي، ةفػؿ: ارجةهػكر علػر ارةيلكةػفت ارمفصػى بةبػفدرة حيػفة رريةػى،  ةنهفيحصؿ 

عالنفت ارةبفدرة بكسفئؿ اكعالـ ارةملل ى.  كا 
 مػػػالؿ بػػػفدرة حيػػػفة رريةػػػى ةػػػفة ةيػػػفر هـ عػػػفأف أرفػػػر ةػػػف نصػػػؼ عينػػػى اردراسػػػى زادت ةيلكةػػػفلهـ ك  ●

 .ارصحؼ اكررلركنيى ارةصريى
عينػى اردراسػى  ةبفدرة حيفة رريةى بفرنسبى رةػكاطف ارريػؼ ارةصػرم ةػف كجهػى نظػر كةةيزات أهداؼأف  ●

،  يةػف جػفءت عبػفرة (%66.0)اكنسفف(  ػي ارلرليػب اركؿ بنسػبى  كبنفء ارحيفة جكدة لحسيفلةفلت  ي )
 .(%80.2)(  ي ارلرليب ارمير بنسبى اريفـ رلةفؿ ربير إهدار كهر أهةيى أم لةفؿ ال)



 

 

9111 

 2222يناير ـــ والثالثون الثامنالعدد  ـــ الثامنالمجمد 

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ،0202ةف أ راد عينى اردراسى يركف أف ةبفدرة حيفة رريةى لحمؽ رؤيى ةصر (%12.0) أف نسبى ●
نظرنا رلمدةفت ارلي لمدةهف رلريؼ ارةصرم  ي جةيل ارمطفعفت  ؛ارلي نفدل بهف ارسيد/ رئيس ارجةهكريى

 بهدؼ لحسيف جكدة ارحيفة ردل جةيل أ رادا. ؛رصحيى كاالجلةفعيى كاربيئيى كارليليةيى كارفمف يىرةملل ى اا
 %(.12.2لجفا إيجفبي ةف قبؿ عةـك عينى اردراسى لجفا ةبفدرة حيفة رريةى، قدر بنحك )اكجكد  ●

اردراسػى ةيػدؿ لصػ ح ارجةهػكر ارةصػرم عينػى بػيف ذات دالرػى إحصػفئيى ارلبفطيػى طرديػى عالقى كجكد  ●
، بةينػر أنػه رلةػف زاد ةيػدؿ لصػ ح نحػك ةبػفدرة حيػفة رريةػى كالجفهػفلهـ اكررلركنيػى ارةصػريى رلصػحؼ

ارجةهػكر ارةصػػرل عينػى اردراسػػى رلصػحؼ اكررلركنيػػى ارةصػريى، رلةػػف زادت الجفهػفلهـ نحػػك ةبػفدرة حيػػفة 
 رريةى.

رجةهػكر ارةصػرم عينػى اردراسػى ذات دالرػى إحصػفئيى بػيف ةيػدؿ لصػ ح اارلبفطيػى طرديػى عالقى كجكد  ●
 ، بةينػر أنػه رلةػف زادكزيػفدة ةيلكةػفلهـ كةيػفر هـ عػف ةبػفدرة حيػفة رريةػى اكررلركنيػى ارةصػريى رلصػحؼ

، رلةػػػف زادت ةيلكةػػػفلهـ اكررلركنيػػػى ارةصػػػريى ةيػػػدؿ لصػػػ ح ارجةهػػػكر ارةصػػػرم عينػػػى اردراسػػػى رلصػػػحؼ
 .كةيفر هـ عف ةبفدرة حيفة رريةى

 ارجةهػكر ارةصػرم عينػى اردراسػى لصػ حذات دالرػى إحصػفئيى بػيف ةيػدؿ ى طرديػى ارلبفطيػعالقى كجكد  ●
رةبػػػفدرة حيػػػفة رريةػػػى بفرصػػػحؼ  ةلػػػفبيلهـ مػػػالؿ ةػػػف ارنفجةػػػى كارلػػػأفيرات ارةصػػػريى اكررلركنيػػػى رلصػػػحؼ

ارجةهػػػكر ارةصػػػرل عينػػػى اردراسػػػى رلصػػػػحؼ  لصػػػ ح، بةينػػػر أنػػػه رلةػػػف زاد ةيػػػػدؿ اكررلركنيػػػى ارةصػػػريى
رةبػػفدرة حيػػفة رريةػػى بفرصػػحؼ  ةلػػفبيلهـ مػػالؿ ةػػف ارنفجةػػى ارلػػأفيرات ريى، رلةػػف زادتاكررلركنيػػى ارةصػػ

 .اكررلركنيى ارةصريى
  ػي ذات دالرى إحصفئيى بيف ةيدؿ فمى ارجةهكر ارةصػرم عينػى اردراسػىارلبفطيى طرديى عالقى كجكد  ●

ةيػػػدؿ فمػػػى رلةػػػف زاد  ، بةينػػػر أنػػػهكالجفهػػػفلهـ نحػػػك ةبػػػفدرة حيػػػفة رريةػػػى اكررلركنيػػػى ارةصػػػريى ارصػػػحؼ
، رلةػف زادت الجفهػفلهـ نحػك ةبػفدرة اكررلركنيػى ارةصػريى ارصػحؼ  ػي ارجةهػكر ارةصػرم عينػى اردراسػى

 حيفة رريةى.

 ارصحؼ رعل ارجةهكر ارةصرم درجى اعلةفد ذات دالرى إحصفئيى بيفارلبفطيى طرديى عالقى كجكد  ●
 هذا  ي فملهـ كدرجى ى بةبفدرة حيفة رريةىارةيلكةفت ارمفص اكررلركنيى ارةصريى  ي ارحصكؿ علر

اكررلركنيى ارةصريى  ارصحؼ رعل ارجةهكر ارةصرم درجى اعلةفد ، بةينر أنه رلةف زادتارةيلكةفت
 ، رلةف زادت درجى فملهـ  ي هذا ارةيلكةفت. ي ارحصكؿ علر ارةيلكةفت ارمفصى بةبفدرة حيفة رريةى
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ةبػفدرة حيػػفة رريةػػى ر كاكنػػفث عينػى اردراسػػى  ػػي ةيػدؿ ةلػػفبيلهـبػػيف ارػذركر  إحصػػفئيًّفكجػكد  ػػركؽ دارػى  ●
 رصفرح ارذركر. ةف مالؿ ارصحؼ اكررلركنيى ارةصريى

ةبػػفدرة حيػػفة ر بػػيف ارريػػؼ كارحؤػػر عينػػى اردراسػػى  ػػي ةيػػدؿ ةلػػفبيلهـ إحصػػفئيًّفعػػدـ كجػػكد  ػػركؽ دارػػى  ●
 .رريةى ةف مالؿ ارصحؼ اكررلركنيى ارةصريى

بػػيف ارػػذركر كاكنػػفث عينػػى اردراسػػى  ػػي الجفهػػفلهـ نحػػك ةبػػفدرة حيػػفة رريةػػى  صػػفئيًّفإحكجػػكد  ػػركؽ دارػػى  ●
 .رصفرح اكنفث

بػػيف ارريػػؼ كارحؤػػر عينػػى اردراسػػى  ػػي الجفهػػفلهـ نحػػك ةبػػفدرة حيػػفة رريةػػى  إحصػػفئيًّفكجػػكد  ػػركؽ دارػػى  ●
ةبف ر كأسفسي  حيث إف ارةبفدرة لنصب ب رؿ ؛رصفرح سرفف ارريؼ، كييلبر ذرؾ نليجى ةنطميى كحلةيى
ةنهػف  كةيفةجفالت ارحيفة ارلر رفنكا ةحر  جةيل ي مدةه سرفف ارريؼ، كلمدـ رهـ ارمدةفت ارلنةكيى  ي 

 ر لرات طكيلى.
 فرةيلكةػفت ارمفصػىارػذركر كاكنػفث عينػى اردراسػى  ػي ةيػدؿ فمػلهـ ببػيف  إحصػفئيًّفكجػكد  ػركؽ دارػى  ●

 رصفرح اكنفث. ىرريةى بفرصحؼ اكررلركنيى ارةصري حيفة بةبفدرة
 فرةيلكةفت ارمفصىبيف ارريؼ كارحؤر عينى اردراسى  ي ةيدؿ فملهـ ب إحصفئيًّفعدـ كجكد  ركؽ دارى  ●

 .رريةى بفرصحؼ اكررلركنيى ارةصريى حيفة بةبفدرة

 توصيات الدراسة:

هةيػػى حةػػالت لكعيػػى بأ يةػػؿر ؛ارحركةيػػى كارهليػػى كارمفصػػىارلكاصػػؿ بػػيف أقسػػفـ اكعػػالـ بفرجفةيػػفت  ●
  لراؾ كارلطكع  ي لن يذهف بفرريؼ ارةصرل.الةبفدرة حيفة رريةى، كؤركة ا

علػر ةجػرد نمػؿ ةيلكةػفت رلركنيػى رةبػفدرة حيػفة رريةػى كرلملصر ةيفرجى كلغطيى ارصحؼ ا  يجب أال ●
 ملجػػػفا هػػػذا ارةبػػػفدرة، أ هكةػػػف يجػػػب أف ي يلػػػ إرػػػر دكرا مارجةهػػػكر ارةصػػػر  لكجيػػػهؤػػػركرة حكرهػػػف، كررػػػف 

نهف لحلػفج إرػر عػدد ربيػر ةػف ؛ نظرنا ركةبفدرة حيفة رريةى مفصى عفةى ؾ  ي ارةبفدارات اررئفسيىاال لرا
 .ارةلطكعيف  ي لن يذهف

 ارصحيح رلةبفدرات اررئفسيى. يارلسكيؽ ارةجلةي ●

 .لزكيد أ راد ارةجلةل ارري ي بن رات لكؤيحيى عف أهداؼ ةبفدرة حيفة رريةى كةةيزالهف ●

عال ●  ليكد علر ارةجلةل ةف ارةبفدرات اررئفسيى. ينفت إر فديى لكؤح ار كائد ارلعةؿ براةج كا 

ةيػػفت ارعةػػفؿ كارجفكارحػػزاب كرجػػفؿ  يؤػػركرة ليػػفكف جةيػػل أجهػػزة اردكرػػى كةؤسسػػفت ارةجلةػػل ارةػػدن ●
 كطالب ارةدارس  ي لن يذ ةبفدرة حيفة رريةى.
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 :البحوث المقترحة
 .هف بفرةبفدرات اررئفسيىرلركنيى ارةصريى كعالقلردكر ارصحؼ اك  ●

 إجراء دراسى حكؿ أطر لمديـ ةبفدرة حيفة رريةى بفرصحؼ ارةصريى. ●
 يفة رريةى.حرلجفةيفت ارةصريى  ي ةبفدرة  يإجراء دراسى عف اردكر ارةجلةي ●
 االنلةػػفء إجػراء دراسػػى عػف ة ػػفررى طػالب ارجفةيػػفت كارةرحلػػى ارففنكيػى  ػػي ةبػفدرة حيػػفة رريةػى كليزيػػز ●

 رديهـ. ياركطن

 دكر أعؤفء هيئى ارلدريس  ي لكجيه طالب ارجفةيفت نحك اال لراؾ  ي ةبفدرة حيفة رريةى. ●

 ارةبفدرات اررئفسيى كدكرهف  ي ارلنةيى االقلصفديى رلةجلةل. ●
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 :مصادر الدراسة ومراجعيا
                                                 

دراسى ةسحيى رجةػػػػهكر جريدة  -، ارصحف ى اكررلركنيى ارجزائريى كالجفهفت ارمراءرهفـ بكفلجرإ -8
رليى اريػػلكـ ارسيفسيى  ،0، جفةيى ارػػػجزائررسالة ماجستير غير منشورةيف، ارػػ رؽ أكف ال

 .888، ص0288اكعالـ كااللصفؿ،  كااللصفؿ، قػػػسـ علػػػكـ
اربريهي، دكر اكعالـ  ي ل رػيؿ الجفهفت ارنمػػبى اررفديةػػيى اريربيى  ي  يمفرد ارصك ي، عل -0

، اكةػػفرات: ةررز مجمة رؤى إستراتيجيةدراسى ةيػػدانيى،  –فكرات ارربيل اريػػربي اريػػةف نحػك
 .06، ص0226كاربحكث اكسلراليجيى، ينفير  اكةػػفرات رلدراسفت

3- Andrew Jakubowicz and Rod Plamer, Framing Suharto: Australian Media counts of 

the Fall from Power, International Communication Gazette, vol. 64, no. 2, April 2002, 

pp. 200–201. 

ل ريؿ الجفهفت ار بفب ارجفةير نحك  يرلركنيى  كرصبرل، دكر ارصحؼ ا يةحةد سفة -6
، رليى اردراسفت اريليف رلط كرى، مجمة دراسات الطفولة، 0286قؤيى االنلمفبفت اررئفسيى ريفـ 

 .14، ص0286، 42، عدد87ةجلد  جفةيى عيف  ةس،
 ي  مارةصر  يكارلنةيى ارةسلداةى  ر قطفع ارليليـ اريفر عبد ار ف ي، رليفت ارةجلةلر ف سييد  -2

وية بر مجمة دراسات تةريريى كارهند، راركاليفت ارةلحدة ا كلجفرب 0202ؤكء رؤيى ةصر
 .002ص ،0202، 82، اريدد04، جفةيى حلكاف، ارةجلدواجتماعية

كالجفهفت  ةكاجهى ارةمفطر ارصحيى ياررئفسيى  ارسيد ارسييد عبد اركهفب،  فعليى ارةبفدرات  -4
، رليى اكعالـ، عالنإلالمجمة العممية لبحوث العالقات العامة واارجةهكر نحك أن طلهف االلصفريى، 

 .624-627، ص ص0202، 02جفةيى ارمفهرة، عدد

 ارسيد ةحةكد عفةفف أحةد، ارصحف ى ارةدرسيى كعالقلهف بةيفرؼ كالجفهفت طالب ارةرحلى -7
جفةيى ارمفهرة،  ، رليى اكعالـ،المجمة المصرية لبحوث الرأي العام، ارففنكيى نحك ارةبفدرات اررسةيى

 .888-02ص ص ،0202، 88اريدد

للبيى االحليفجفت  يعف كر أحةد عةرل، اسلراليجيى ةملرحى رل ييؿ دكر ةؤسسفت ليليـ ارربفر   -1
 ،العموم التربوية يمجمة كمية التربية ف ،0202ارلنةكيى رلمرل اررفر  مرنا علر ؤكء رؤيى ةصر

 .827-82، ص ص0202، 0، عدد66رليى ارلربيى، جفةيى عيف  ةس، ةجلد
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-اريزيز عبد بف سطفـ ارةير جفةيى رطلبى ارلطكعيى ارةجلةييى دراتارةبف عةر بف ةحةد ديف، -8
 ص ،0202، 812دد ع، 8، رليى ارلربيى، جفةيى ارزهر، ارجزءمجمة التربيةدراسى لحليليى، 

 .122-770ص

ارمطفب ارلنةكم رلصحؼ ارةصريى  ي إطفر اسلراليجيى ارلنةيى عبد اررحةف ارزعبالكم،  م كز  -82
، 26، عدد0زهر، ارةجلدرعالـ، جفةيى اك، رليى اعالميةإلمجمة البحوث ا، 0202ارةسلداةى
 .0201-8878، ص ص0202

 يةج رلأهيؿ ةلدربي ةبفدرة حيفة رريةى رليةؿ  ةحةكد مليؿ، سحر حربي ةحةد، برنف يىنفد -88
، 82، ارجةييى اريلةيى رلةصةةيف، ةجلد مجمة التصميم الدولية يى اريدكيى،لدةجفؿ ارةصنكعفت ارج

 .002-028، ص ص0202، 6عدد

مجمة الخدمة أحةد ةةدكح قفسـ، إسهفةفت ارةبفدرات ارةجلةييى  ر لةريف ارةرأة ارةييلى،  -80
ص  ، ص0288، 40، عدد1، ارجزءمصفئييف االجلةفعييفإلررجةييى ارةصريى ، ااالجتماعية

020-621. 

غريب، أطر ارةيفرجى ارصح يى رلة ركعفت ارمكةيى ارةصريى، دراسى حفرى رة ركع  سحر أحةد-80
، 67، جفةيى عيف  ةس، ةجلد، رليى اآلدابداب عين شمسآحوليات ةحكر لنةيى قنفة ارسكيس، 

 .024-017، ص ص0288

ؤكء  يرةدمؿ رلحديد احليفجفت ارمرل اررفر  مرنا   يعةفد ةحةد نبيؿ، ارلسكيؽ االجلةفع -86
مصفئييف االجلةفعييف، ارجزء إلرارجةييى ارةصريى ، مجمة الخدمة االجتماعية برنفةج حيفة رريةى،

 .826-820، ص ص0288، 40، عدد1

، رسيفسفت ارحةفيى مارةصر  ي أطر ةيفرجى ارمطفب ارصح، عبد اررحةف ارزعبالكم م كز  -82
المجمة المصرية  ،0202للبنفهف اردكرى  ر إطفر اسلراليجيى ةصر رللنةيى ارةسلداةى ياالجلةفعيى ارل

 .818-808، ص ص0288، 0، عدد81 د، رليى اكعالـ، جفةيى ارمفهرة، ةجلالعام يلبحوث الرأ

مجمة ةصر،  ينظكةى ارصحيى  ارةبفدرات ارصحيى اررئفسيى كلغيير ارة ةحةد رةفؿ أحةد، -84
، 02عدد ،سفنيى، جفةيى قنفة ارسكيسكنداب كاريلـك ااآلرليى  نسانية،إل كمية اآلداب والعموم ا

 .802-40، ص ص0288
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رلةبفدرات اررئفسيى ارةصريى عبر  برفت ارلكاصؿ  يليرض ار بفب ارجفةي ،أسفةه أحةد أحةد -87
، رليى اردراسفت اريليف رلط كرى، جفةيى ة دراسات الطفولةمجمكعالقله بفلجفهفلهـ نحكهف،  ياالجلةفع

 .808-802، ص ص0281، 12، عدد08ةجلد عيف  ةس،

دكر ارصحؼ اكررلركنيى كةكاقل ارلكاصؿ  ،ةنر جفبر هف ـ ،أحةد أةنيى عبد اررحةف -81
لبحوث المجمة العممية  ل ريؿ الجفهفت ارجةهكر نحك ارة ركعفت ارمكةيى ارةصريى، ياالجلةفعي  

 .76-08، ص ص0287، 888عدد ، رليى اكعالـ، جفةيى ارمفهرة،الصحافة

 رلة ركعفت ارةصريى اكررلركنيى كارةكاقل ارصحؼ ةيفرجى، يفمر آإينفس ةحةكد حفةد، ك  -88

، رليى اردراسفت اريليف مجمة دراسات الطفولة ،اريةؿ نحك ارةراهميف بفلجفهفت كعالقلهف ارلنةكيى
 .10-77، ص ص0287، 77، عدد02يف  ةس، ةجلدرلط كرى، جفةيى ع

مجمة جامعة دعـ ارةبفدرات ارلطكعيى،  يبف حسف عبد اهلل، إسهفةفت طالب ارجفةيى   يلرر -02
 .070-028، ص ص0287، 8، عدد82، جفةيى أـ ارمرل، ةجلدأم القرى لمعموم االجتماعية

 اكمبفريى ار ؤفئيى ارمنكات فرجىةي نحك ارجفةيي ار بفب الجفهفت ارحليـ، عبد ةحةكد ةحةد -08

، رليى اكعالـ، العام يالمجمة المصرية لبحوث الرأ، ارمكةيى رلة ركعفت اكررلركنيى ارصحؼ كةكاقل
 .684-608، ص ص0287، 6، عدد84جفةيى ارمفهرة، ةجلد

بف ارحسف ارةيظـ  ر عةليفت ارلنةيى  ي، ةبفدرات ارةلؾ عبد اهلل ارففنهيف ةحةد ارحةكل-00
، رسالة ماجستير غير منشورة، 0826-8888دراسى لحليليى -صالح ارسيفسي  ر ارردفكاك 

 .0286رليى اردراسفت اريليف،  ارردف، ارجفةيى ارردنيى،

 .12، صمرجع سابق ،يفينفس ةحةكد حفةد، كآمر إ -00

 .64ص مرجع سابق،أةنيى عبد اررحةف أحةد، ةنر جفبر هف ـ،  -06

 .12، صمرجع سابق كآمريف،إينفس ةحةكد حفةد  -02

، 864، ص0202، ارجفةيى اال لراؤيى ارسكريى، نظريات اإلعالم واالتصال رةفؿ ارحفج، -04
 ةلفح عبر اررابط:

https://pedia.svuonline.org 6 

 .12، صمرجع سابقإينفس ةحةكد حفةد كآمريف،  -07
 
 

https://pedia.svuonline.org/
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 .حيفة رريةى، ةلفح عبر اررابط، ةهكريىرئفسى ارج -01
https://www.presidency.eg/ar/ 

 ، ةلفح عبر اررابط:ةبفدرة حيفة رريةى -08
.https://www.hayakarima.com   

 أهداؼ ةبفدرة حيفة رريةى، ةلفح عبر اررابط: -02
.https://www.youm7.com/story 

 ةبفدرة حيفة رريةى، ةلفح عبر اررابط: -08
.s://www.hayakarima.comhttp 

مجمة ارجةهكريى ارجديدة،  يسيؼ ارديف أحةد  رج، حيفة رريةى كةسلمبؿ ارمريى ارةصريى   -00
 .64، ص0208، 10، عدد08، ةؤسسى ارهراـ، ةجلدالديمقراطية

 ةبفدئ ةبفدرة حيفة رريةى، ةلفح عبر اررابط: -00
.https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails 

 :اررابط ، مريطى ة ركعفت ةصر، ةلفح عبرةبفدرة حيفة رريةى -06
 map.com › initiative-https://egy 

 حيفة رريةى، ةلفح عبر اررابط:، ارةبفدرة اررئفسيى، ار ئفت ارةسلهد ى -02
.https://www.hayakarima.com/target.html 

، 402عدد ، المال والتجارة مجمةارةبفدرات اررئفسيى كحمكؽ ارةصرييف،  ارلجفرة، منفد -04
 .02، ص0208
مجمة ، مرائد رلنةيى ارريؼ كلح يز االقلصفد ارةصر  يةنصكر رطيؼ، حيفة رريةى ة ركع قكة  -11

 .70-72ص ص ،0208، 870عدد ، إدارة األعمال
 .28، صمرجع سابقأةنيى عبد اررحةف أحةد، ةنر جفبر هف ـ،  -11
 .10، صابقمرجع س ،يفد حفةد كآمر إينفس ةحةك  -11
 .10، صمرجع سابق، يفإينفس ةحةكد حفةد كآمر  -11
 .10، صمرجع سابق، يفإينفس ةحةكد حفةد كآمر  -19
 .084، صمرجع سابق سحر أحةد غريب، -11
 .20ص مرجع سابق،أةنيى عبد اررحةف أحةد، ةنر جفبر هف ـ،  -11
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بفب ارجفةير نحك ل ريؿ الجفهفت ار  يصبرل، دكر ارصحؼ اكررلركنيى   يةحةد سفة -11
، رليى اردراسفت اريليف رلط كرى، جفةيى مجمة دراسات الطفولة ،0286قؤيى االنلمفبفت اررئفسيى ريفـ

 .88، ص0286، 42، عدد87عيف  ةس، ةجلد
، دكر ارةفدة ارمبريى  ر ارصحؼ اكررلركنيى  ر ل ريؿ الجفهفت يأبكبرر حبيب ارصفرح -16

رليى  ،المجمة العممية لبحوث الصحافة، يكنيك 02رةصريى بيدكةى اأداء ارحر طالب ارجفةيى نحك
 .080، ص0282، 0اكعالـ، جفةيى ارمفهرة، عدد

 .620، صمرجع سابقةحةكد ةحةد عبد ارحليـ،  -15
 .21، صمرجع سابقأةنيى عبد اررحةف أحةد، ةنر جفبر هف ـ،  -11
 .802، صمرجع سابقأسفةه أحةد أحةد،  -11
 .46، صمرجع سابقفف، ارسيد ةحةكد عفة -11
 .808، صمرجع سابقأسفةه أحةد أحةد،  -61
 .066، صمرجع سابقبف حسف عبد اهلل،  يلرر -69
 .71، صمرجع سابقارسيد ةحةكد عفةفف،  -61
 .628، صمرجع سابقةحةكد ةحةد عبد ارحليـ،  -61
 .10، صمرجع سابق، يفإينفس ةحةكد حفةد كآمر  -61
 .648، صمرجع سابقةحةكد ةحةد عبد ارحليـ،  -66
 .28، صمرجع سابقأةنيى عبد اررحةف أحةد، ةنر جفبر هف ـ،  -65
 .72، صمرجع سابقارسيد ةحةكد عفةفف،  -61
 .068، صمرجع سابقبف حسف عبد اهلل،  يلرر -61
 .674، صمرجع سابقةحةكد ةحةد عبد ارحليـ،  -61
 .671، صمرجع سابقةحةكد ةحةد عبد ارحليـ،  -51
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 وصور خاصة بمبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري مرفقات
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