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مقدمـــــة :
فى إطار التسليم باألدوار الحاسمة التى تؤثر بها كل من المنظومةة اعالمميةة
والتعليمية والثقافية فى تشكيل النسق الثقافى والقيمى السائد فى المجتمع ،وفةى وةو
التراجع المستمر فةى مقومةاو ورةدراو األسةر للقيةام بةدوراا الةوظيلى للجهةاو التةى
يتعاظم دوراا وتأثيراا فةى حيةاا األفةراد واألسةرا تبةري اميةة الةدور الةبه تقةوم بة
وسائل اعالمم نظراً لقدرتها الهائلة فى التأثير المستمر والمتعدد األبعاد اللى مختلؾ
الشرائح االجتماالية المتعلمة واألمية ورةدرتها اللةى نشةر وتةروي األفكةار والقةيم بةل
لقةةد حةةبحو اةةى المدرسةةة التربويةةة والتعليميةةة الجديةةدا التةةى حلةةو محةةل األسةةرا
والمدرسة والتى تقوم بدور ساسى فى تلقين النشئ واألجيال الجديدا القيم السلوكية0
ومن ثم حةبح اعالةمم يشةؽل مورعةا ً مركييةا ً فةى االسةتراتيجياو والسياسةاو
التى تستهدؾ إالادا بنا المجتمعاو المعاحرا سوا فى الشمال و فةى الجنةوو وإن
كان بلك كثر وووحا ً فى الدول الحناالية المتقدمة حيث يبري دور وسةائل اعالةمم
فى إالادا توييع مراكي القوه فى مختلؾ الموارع و حبحو ابه الوسائل فةى الحةر
العولمة التى تسعى إلى خلق ثقافةة كونيةة شةاملة اةى المؤسسةاو التربويةة والتعليميةة
الجديدا التى حلو مكان كل من األسرا والمدرسة والتى تقوم بدور ساسى فةى تلقةين
النشةةئ واألجيةةال الجديةةدا المنظومةةة المعرفيةةة المنيوالةةة مةةن سةةيارها التةةاريخى والقةةيم
السلوكية باو النيالة االستهمكية(0)1
واللى الرؼم من اتلاق الباحثين وخبرا االتحال حول المكانةة المتميةيا التةى
تحظةةى بهةةا وسةةائل اعالةةمم فةةى المجتمةةع المعاحةةر واعرةةرار بالةةدور الةةبه يمكةةن ن
تؤدي ابه الوسائل فى مختلؾ مجاالو الحياا السياسية واالجتمااليةة واالرتحةادية إال
ن بحةةث اةةبا الةةدور والكشةةؾ الةةن حقيقةةة التةةأثيراو التةةى تتركهةةا المليةةاو وسةةائل
اعالةةمم فةةى المجتمةةع كةةان ومةةا يةةيال مووةةعا ً للخةةمؾ بةةين حةةحاو االتجااةةاو
والتخححاو العلمية المختللة ويثير بينهم جدالً نظريا ً ومنهجيا ً واسعا ً0
ونميل إلى االتجاه البه يؤكد ن وسائل اعالمم تشةكل نسةقا ً مةن نسةاق البنةا
االجتمةةاالى ل ة دوره الةةوظيلى فةةى نقةةل الرسةةائل اعالمميةةة وترويجهةةا فةةى المجتم ةع
والمساالدا فى الملياو التؽيير ومن الوروره التعرؾ اللى موةامين اةبه الرسةائل
وتوجهاتهةةةا ودرجةةةة تأثيراةةةا اللةةةى بقيةةةة األنسةةةاق المجتمعيةةةة و دوراةةةا فةةةى تشةةةكيل
اتجاااو وموارؾ األفراد وردود فعالهم تجاه األحداث والقوايا المختللة0
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ويعد التليلييون إحده دواو وسةائل اعالةمم المهمةة المةؤثرا فةى المجةاالو
السياسةةية واالرتحةةادية واالجتمااليةةة واةةى تنةةدرس تحةةو مةةا يسةةمي بع ة البةةاحثين
األدواو الرمييةةة لتنليةةب السياسةةاو فةةى طةةر اجتمااليةةة مختللةةة وتلةةك األدوار التةةى
يؤديها التليلييون تهةدؾ إلةى التةأثير فةى ملةاايم ا خةرين وتعمةل اللةى تشةكيل وبنةا
حورا بانية للمواطنين فى مجتمع ما الن نلس ودوره ومسئوليات وحقورة وموارلة
تجاه ا خرين0
ومةةن انةةا بةةد االتجةةاه لدراسةةة تةةأثير التليلييةةون اللةةى المشةةاادين مةةن خةةمل
دراسة العمرةة بةين مشةاادا التليلييةون وإدراك المشةاادين لةوارعهم االجتمةاالى دون
االرتحار اللى دراسة اكتساو المعرفة خاحة و ن التليلييون من كثر الوسائل التى
تويع األفكار كما نها كثراا نقمً للمعلوماو والمعتقداو لةبلك فة ن دوره فةى المليةة
تشةةكيل االتجةةاه السةةائد لثقافةةة المجتمةةع يعتبةةر دوراً فريةةداً اكتسةةب مةةن خةةمل الطريقةةة
االجتمااليةةة المبسةةطة التةةى يبنةةى بهةةا الوارةةع االجتمةةاالى فيحةةل بقةةوا –بةةنلا األفكةةار
والمعتقةداو فةى الورةو نلسة – إلةى كةل الطبقةاو والجماالةةاو واللئةاو العمريةة ورةةد
نجةةح التليلييةةون فةةى ن يسةةتبدل برسةةائل المشةةهورا الوارةةع الحقيقةةى ل فةةراد الةةبه
يكتسةةبون مةةن الخبةةرا الشخحةةية والباتيةةة لهةةم ومةةن ثةةم سةةيطر اللةةى البيئةةة الرمييةةة
لمشاادي (0)2
ومشااد التليلييون ليا طرفا ً سلبيا ً وإنما فاالل ومتلاالل يعيةد إنتةاس الحةورا
اعالمميةةة فيختيلهةةا و يسةةطحها و يعمقهةةا و ينتقةةى منهةةا إن ة يةةؤول اةةبه الحةةورا
سةةرت
تةةأويمو متعةةددا ومتباينةةة بتبةةاين خحائحة الديموجرافيةةة وبتبةةاين خحةةائ
والمراتهةةا ووجوداةةا فةةى الريةةؾ و فةةى الحوةةر إوةةافة اللةةى معتقداتة وريمة ورؤاه
األيديولوجيةةة والسياسةةةية اةةبا فوةةةمً الةةةن الةةاداو التلقةةةى فرديةةا ً و جمااليةةةا ً ومكةةةان
التلقى(0)3
ومما سبق نستخل ا تى :
 التأكيةةد اللةةى اميةةة وسةةائل اعالةةمم بحةةلة الامةةة والتليلييةةون بحةةلة خاحةةة فةةىالمجتمةةع المعاحةةر واعرةةرار بالةةدور الةةبه يمكةةن ن يؤدي ة فةةى مختلةةؾ مجةةاالو
الحياا0
 للتليلييون دور فى تشكيل اتجاااو وموارؾ األفراد وردود فعةالهم تجةاه األحةداثوالقوايا المختللة.
وفةةى وةةو بلةةك تبةةري األشةةكالية الخاحةةة بةةدور التليلييةةون فةةى تةةداليم رةةيم
المشاركة لده المر ا العاملةة فةى حقبةة العولمةة ويحةبح السةؤال المطةروو اةل يقةوم
التليلييون بدور إيجابى فى تداليم ريم المشاركة لده المر ا العاملة م يكتلى بتكةريا
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دواراا التقليدية ورحد وارعها الراان بسلبيات وإيجابيات ؟ ،إن ابه الدراسة خطوا
فى ابا المجال0
الدراسات السابقة :
تتميي الدراساو السابقة فى مجال رحةد وتحليةل دور اعالةمم فةى تةداليم رةيم
المشاركة بالنةدرا واةو مةا يجعلنةا نتعةر إلةى الدراسةاو المتاحةة والتةى لهةا المرةة
مباشرا وؼير مباشرا بمجال الدراسة وابه الدراساو اى :
 -1دراسةةةة محمةةةد سةةةيد التةةةران الةةةن دور االتحةةةال فسعمليةةةة المشةةةاركة السياسةةةية
واالجتماالية واالرتحادية(0)4
 -2دراسة نادية محطلى البده المحره الةن دور االتحةال فةى المشةاركة السياسةية
للمر ا المحرية(0)5
 -3دراسة حنةان محمةد إسةمااليل يوسةؾ الةن دور المةادا اعخباريةة التليلييونيةة فةى
تداليم ملهوم المشاركة السياسية لده شباو القاارا الكبره(0)6
 -4دراسةةةةة بسةةةةيونى إبةةةةراايم حمةةةةادا الةةةةن اسةةةةتخدام وسةةةةائل اعالةةةةمم والمشةةةةاركة
السياسية(0)7
 -5دراسة شادية حمد مرسى محطلى الن العوامل االجتماالية واالرتحادية
المؤثرا فى مشاركة المر ا السودانية(0)8
 -6دراسة البد القادر الرابى الن المر ا العربية والمشاركة السياسية(0)9
 -7دراسةةة سةةهير لطلةةى الةةن رةةرا ا نقديةةة فةةى دبيةةاو المشةةاركة السياسةةية للمةةر ا
العربية(0)10
 -8درا سة الواطؾ البد الرحمن وآخرون الن المر ا المحرية واعالمم فى الريؾ
والحور(0)11
 -9دراسة منى سعيد الحديده الن السياساو اعالممية تجاه األسرا والمر ا العربية
 :المعالجة اعالممية لقوايا المر ا واألسرا(0)12
-10دراسة نجوه كامل الن اعالممياو العربياو فى حقبة العولمة(0)13
 -11دراسةةة محمةةود البةةد الةةرؤوؾ كامةةل الةةن وارةةع المةةر ا العربيةةة وحةةورتها فةةى
جهيا اعالمم(0)14
 -12دراسةةةة وجيةةة سةةةمعان البةةةد المسةةةيح الةةةن دور التليلييةةةون فةةةى التؽيةةةر الثقةةةافى
واالجتماالى(0)15
وخرجو ابه الدراساو بعديةد مةن النتةائ باو الحةلة بمووةوع اةبا البحةث
يمكن رحداا فيما يلى :
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 لوسةةائل اعالةةمم رةةدرا اائلةةة فةةى التةةأثير المسةةتمر والمتعةةدد األبعةةاد اللةةى مختلةةؾالشةةرائح االجتمااليةةة المتعلمةةة واألميةةة فهةةى رةةد تسةةاالد اللةةى تؽيةةر القةةيم والعةةاداو
والتقاليةةد فتسةةهم بةةبلك فةةى خلةةق شةةكال جديةةدا مةةن الةةوالى و تعمةةل اللةةى تثبيةةو
وتعميق الةرؤه التقليديةة فتسةهم الندئةب فةى تيييةؾ والةى األفةراد بةوارعهم وبواتهةم
و دوارام الحقيقية0
 لوسائل اعالمم دور كبير فى ريام األفراد بالمشاركة فى بع المجةاالو السياسةيةواالرتحادية واالجتمااليةة حيةث ترتلةع درجةة المشةاركة بةين اةؤال األفةراد الةبين
يشاادون التليلييون ويستمعون إلى الراديو ويقر ون الححؾ0
 إن التحول فى بنا وسائل اعالمم نحو الملكية اللردية سوؾ يمهد الطريق لتحةبحمشاركة المواطن فى الحياا العامة سياسية و ارتحادية و اجتماالية حد المكوناو
األساسية للمادا التليلييونية واعباالية والححلية0
 يعد النظام اعالممى حد األنظمة اللرالية فى النظام الوطنى و ه محاولةة عحةداثه تؽييةةر فةةى النظةةام اعالممةةى لييةةادا فاالليت ة فةةى توسةةيع وتعميةةق المشةةاركة لةةن
يكتو لها النجاو فى ؼياو إحداث تؽييراو بنائية فى النظام الوطنى نلس 0
انةةةاك الةةةدا الوامةةةل تةةةؤثر اللةةةى كافةةةة مسةةةتوياو و سةةةاليو و شةةةكال وطةةةرق
المشاركة نبكر منها :
 الووةةع االجتمةةاالى واالرتحةةاده فكلمةةا ياد اةةبا الووةةع يادو مشةةاركة الجمةةاايرفى شئون مجتمعهم0
 العووية فةى االتحةاداو واألحةياو والجمعيةاو وجماالةاو المحةلحة وؼيراةا مةنالمؤسساو الرسمية وؼير الرسمية0
 متؽيةةر الجةةنا حيةةث تةةأتى المةةر ا رةةل مشةةاركة مةةن الرجةةل فةةى جميةةع المجةةاالوالمختللة حتى مع مراالاا المتؽيراو األخره كالتعليم والووية التنظيماو0
 تركي وسائل اعالمم اللى األدوار التقليديةة للمةر ا كيوجةة و م وربةة بيةو بينمةا التنةةال األدوار األخةةره للمةةر ا فةةى موارةةع اعنتةةاس والمشةةاركة االجتمااليةةة والثقافيةةة
والسياسةية واألالمةةال اعبدااليةة إال ااتمامةا ً اامشةياً ،كمةةا تركةي اةةبه الوسةائل اللةةى
رطاالةةاو محةةدودا مةةن النسةةا تتمثةةل فةةى الشةةرائح العليةةا مةةن الطبقةةة الوسةةطى مةةن
سكان المدن وتتجاال فةى مقابلهةا نسةا الريةؾ والبةواده والقطاالةاو النسةائية فةى
األحيا الشعبية0
 تولى وسائل اعالمم ااتماما ً مبالؽا ً فية لةبع المهةن النسةائية اللةى حسةاو المهةناألخره وتركةي اللةى مراحةل المريةة معينةة لةده المةر ا مةا بةين مرحلتةى الشةباو
والنو وتهمل مرحلتى الكهولة والشيخوخة0
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 ال تحمل وسةائل اعالةمم يةة رؤيةة مسةتقبلية لتطةوير رةيم األسةرا و ن مورلهةا مةنابه القيم او مورؾ مساير للممارساو فى الحياا اليومية يعيد إنتاجها اللى مةا اةى
اللي بكل ما تحلل ب من تنارواو ومعوراو ألدا األسرا لوظائلها0
مشكلة الدراسة :
تعد المشةاركة دافعةا ً ومحركةا ً رئيسةيا ً فةى المليةة التنميةة الشةاملة ولةبلك يبةري
دور وسائل اعالمم بحلة الامة والتليلييون بحلة خاحة فى ؼرا ما يسمى بثقافة
المشةةاركة التةةى تعتبةةر إحةةده سةةماو المجتمعةةاو المتقدمةةة حيةةث يشةةعر اللةةرد ببات ة
ودوره و اميت ويؤمن بقيمة اشتراك مةع ا خةرين فةى سةبيل خدمةة المجتمةع ويعمةل
اعالمم اللى تمفى ما يشجع اللى ريام ثقافة تتعار مع ثقافة المشاركة وتخلق لده
اللرد إحساسا ً باألنانية والسلبية والدم اعحساا بالمسئولية0
ورةةد دلةةو نتةةائ الدراسةةاو السةةابقة اللةةى اميةةة التليلييةةون ودوره فةةى المليةةة
المشةةاركة فةةى التنميةةة ولةةبلك تسةةعى اةةبه الدراسةةة تحديةةداً لبحةةث دور التليلييةةون فةةى
تداليم ريم المشاركة االجتماالية واالرتحادية والسياسية لده المر ا العاملة0
تساؤالت الدراسة :
تسعى الدراسة إلى اعجابة الن سؤال رئيسى مؤداه  :هل هناك عالقة بين
مشاهدة المرأة العاملة للتليفزيون وبين مشاركتها اجتماعيا ً واقتصاديا ً وسياسياً؟
وينبثق من ابا التساؤل الدا تساؤالو فرالية اى :
 -1ما مده ااتمام المر ا العاملة بالتليلييون؟
 -2ما حجم تعر المر ا العاملة للتليلييون؟
 -3ما البرام التى تحر المر ا العاملة اللى مشاادتها فى التليلييون؟
 -4ما القوايا التى تتابعها المر ا العاملة فى التليلييون؟
 -5ما اتجاه القيم لده المر ا العاملة؟
 -6ما دور التليلييون فى تداليم ريم المشاركة االجتماالية لده المر ا العاملة؟
 -7ال للتليلييون دور فى تداليم ريم المشاركة االرتحادية لده المر ا العاملة؟
 -8ما دور التليلييون فى تداليم ريم المشاركة السياسية لده المر ا العاملة؟
تصميم الدراسة والضوابط المنهجية :
نعر فيما يلى للووابط واعجرا او المنهجية التى االتمدو الليها الدراسة :
 -1منهج الدراسة :
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فى إطار السعى إلى التكامل المنهجى االتمدو الدراسة اللى المناا التالية:
أ -المنننهج الوصننف  :ويركةةي اللةةى جمةةع الحقةةائق والبيانةةاو الخاحةةة بعمرةةة المةةر ا
بالتليلييون ومعالجة التليلييةون لقوةايا المةر ا وتحةنيؾ اةبه الحقةائق والبيانةاو
وتحليلهةةا للتوحةةل لةةبع الحقةةائق النسةةبية حولهةةا وتلسةةير النتةةائ السةةتخم
دالالتها0
ب -منننهج المسننع اإلعالمنن  :حيةةث يعةةد مةةن كثةةر المنةةاا المسةةتخدمة فةةى مجةةال
الدراساو اعالمميةة ورةد اسةتخدم لمسةح الينةة مةن جمهةور النسةا العةاممو فةى
مدينة محرية0
 -2عينة الدراسة :
أوالً  :العينة البشرية :

ورد تحددو اللى النحو التالى :
 االتمدو الدراسة اللى ما يسمى بالعينة التطوالية واى مكونة من الةدد مةن النسةاالعاممو المتى وافقن الن روا وطيو خاطر اللى ن يكةن الينةة لهةبه الدراسةة
فو ةمً الةةن لجةةو الباحةةث إلةةى االالتمةةاد اللةةى العمرةةاو االجتمااليةةة والمعةةارؾ
للوحول إلى المبحوثاو0
و -روالةةى فةةى اختيةةار العينةةة بع ة المعةةايير التةةى تسةةمح باعجابةةة الةةن تسةةاؤالو
الدراسة بأسلوو منهجى دريةق مةن امهةا ححةول المبحوثةة اللةى مؤاةل تعليمةى
يسمح لها بعوهم محتوه ما يقدم التليلييون وبلوؼها سةن العشةرين واةو السةن
الميم والمناسو لمشاركتها فى العملية االنتخابيةة والممئةم لتعيينهةا فةى ه المةل
و بالقطاع الحكومى0
وظيلى سوا بالقطاع الخا
س -تكونةةو العينةةة مةةن  119ملةةردا مةةن النسةةا العةةاممو فةةى القطةةاالين الحكةةومى
والخةةا وفةةى بعةة المهةةن واألالمةةال الحةةرا بمدينةةة بنهةةا بمحافظةةة القليوبيةةة
والجدول ررم ( )1يووح خحائ العينة0
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جدول رقم ( )1يوضع خصائص العينة
الخصـــائص
* الحالة التعليمية
 رل من مؤال متوسط مؤال متوسط مؤال فوق المتوسط مؤال جامعى دراساو الليا* الحالة المهنية
 رطاع حكومى رطاع خا مهن و المال حرا* الحالة االجتماعية
 لم يسبق لها اليواس متيوجة مطلقة* الدخل بالجنيه المصرى
 رل من  150جني()300-150
()400-300
()600 -400
 600فأكثر
ؼير محدد
* الســـن
30-20
40-30
50-40
 50فاكثر

العـــدد

النسبة المئوية

10
42
19
38
10

%8.4
%35.2
%16
%32
%8.4

59
24
36

%49.6
%20.2
%30.2

24
87
8

%20.2
%73.1
%6.7

31
27
9
5
11
36

%26.1
%22.7
%7.6
%4.2
%9.2
%30.2

24
30
46
19

%20.2
%25.2
%38.6
%16

شملو األالمال الحرا التى تعمل بها ابه العينة المهن الطبية والمحاماا واألالمال الحرا
الحرفية والتجارية0

د -العينة الجغرافية  :تم اختيار مدينة بنها بمحافظة القليوبية لتكون مجاالً للدراسة
الميدانية بلك ألنها مدينة تمثل المجتمع الريلى الحوره وتحظى بقدر من
الخدماو واألنشطة االرتحادية والحناالية واليراالية والتجارية والثقافية وتوم
بين سكانها اللمحين والعمال والموظلين وؼيرام من الحرفيين والمهنيين
وتتباين فيها الظروؾ االجتماالية واالرتحادية والخللية الثقافية ويوجد بها كلياو
مختللة لها تأثير واوح فى سكان ابه المدينة(0)16
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والجدول التالى ررم ( )2يووح توييع الدد السيداو العاممو فى رطاع
داخل المنشآو وخارجها وؼير
الحكومة ورطاع األالمال العامة والقطاع الخا
الملتحقاو بأه المل فى مدينة بنها(:)17
جدول رقم ()2
يوضع عدد اإلنا العامال ويير العامال ف مدينة بنها
الموقف من العمل

ال تعمل

تعمل

اإلجمال

العدد

النسبة

العدد

النسبة

حور

12787

%52.3

32417

%28.1

45204

ريؾ

11665

%47.7

82981

%71.9

94646

اإلجمالــ

24452

السكن

%111

115311

%111

131151

 -3أداة جمع البيانا :
جمعةةو بيانةةاو الدراسةةة الةةن طريةةق اسةةتمارا بحةةث بالمقابلةةة الشخحةةية بةةين
الباحةةث والمبحوثةةاو وتوةةمنو االسةةتمارا المقةةاييا المختللةةة التةةى تسةةمح بتحقيةةق
المتؽيةةراو الخاوةةعة لمختبةةار مثةةل التعلةةيم
اةةداؾ الدراسةةة باعوةةافة اللةةى بع ة
والوظيلة والدخل والسن0
 -4التحقق من صدق استمارة الدراسة :
الروو اسةتمارا البحةث اللةى مجموالةة مةن األسةاتبا والخبةرا بوه الحةلة
بمووةةوع الدراسةةة والخبةةرا بمنةةاا البحةةث وبلةةك لتحقيةةق اللةةى درجةةة مةةن حةةدق
وثباو داا جمع البياناو(0)18
 -5التعريف اإلجرائ للمفاهيم المستخدمة ف الدراسة :
 التليفزيون يقصد به  :رناتا التليلييون الرئيسةية األولةى والثانيةة ،ورنواتة اعرليميةةالسو ،الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة0
 المرأة العاملة  :ويقحد بهةا جميةع اعنةاث العةاممو فةى القطةاالين العةام والخةاوفى مهن و المال حرا ويتمتعن بالجنسية المحرية0
 المشاركة  :ويقحد بها كل نشاط تقوم ب المر ا المحرية العاملة بهدؾ التأثير فةىالقراراو والسياساو العامة فى المجتمع ه نها كل نواع السةلوك التةى تقةوم بة
المةةر ا العاملةةة للمسةةاامة فةةى العمةةل االجتمةةاالى واالرتحةةاده والسياسةةى سةةوا
تحقق من خمل نتيجة م لم يتحقق0
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 قيم المشاركة االجتماعية  :التوامن العةائلى – االحتةرام المتبةادل فةى األسةرا –حو اليمم والتعاون معهم – دالم الروابط بين الجيران – نشةر الةوالى البيئةى
التبةةرع بالمةةال فةةى ه مشةةروع خيةةره – العوةةوية فةةى الجمعيةةاو التطواليةةة –
التبرع بالجهد و الورو0
 قننيم المشنناركة االقتصننادية  :ترشةةيد االسةةتهمك – تقةةدير المنةةت الةةوطنى – رفةالمنت األجنبى– تنمية الوالى االدخاره – المشاركة فى القراراو االرتحادية0
 قننيم المشنناركة السياسننية :التحةةويو فةةى االنتخابةةاو – الححةةول اللةةى البطارةةةاالنتخابية – العووية فى حد األحياو – منارشة القوايا السياسةية مةع الؽيةر –
العووية فى ه نقابة و اتحاد0
نتائج الدراسة الميدانية :
طرو الباحث فى مقدمة ابه الدراسة سؤال رئيسى والدا تساؤالو فراليةة يجيةو
النها فيما يلى :
أوالً  :مدى اهتمام المرأة العاملة بالتليفزيون؟
لجدول التالى ررم ( )3يجيو الن ابا التساؤل:
جدول رقم ()3
يوضع مدى اهتمام المرأة العاملة بمشاهدة التليفزيون
مدى االهتمام
بالمشاهدة
حسو الظروؾ
حيانا ً
بانتظام
اإلجمالـــ

التكرار

النسبة %

58
43
18
119

%48.7
%36.1
%15.1
%100

إن ام ما يمكن رول بشأن بياناو الجدول السابق او :
* نسبة  %48.7من الينة الدراساو يشاادن التليلييةون حسةو الظةروؾ ورةد يكةون
بلك منطقيا ً فى وو تعدد دوار المر ا العاملة حيث ن لها دواراً تقليدية كيوجةة
و م وربة بيو ودوراا كامر ا الاملة تشارك فى التنمية واعنتةاس والحيةاا السياسةية
واتخاب القرار وبالتالى ليا لديها الورو لمشاادا برام التليلييون0
* نسبة  %36.1من الينة الدراسة تشااد التليلييةون حيانةا ً ونسةبة  %15.1تشةااده
بانتظةةام وتبةةري اةةبه النتيجةةة اخةةتمؾ دوار ووظةةائؾ المةةر ا العاملةةة وتؤكةةد ن
التليلييون حتى ا ن لم يلقد تربع اللى الرش التعر لوسائل اعالمم0
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وتتلق ابه النتيجة مع ما توحلو إلي دراسة فادو بأن  %78.9مةن فةراد
الينتهةةا يشةةاادون التليلييةةون بحةةلة منتظمةةة فةةى حةةين رةةرر  %21.1نهةةم يشةةاادون
حيانا ً وبدراسة ثر البيئة فى االنتظام فى مشاادا التليلييون ووحو النتائ ارتلةاع
نسةةبة المشةةاادا للتليلييةةون فةةى الريةةؾ ()%83.2النهةةا فةةى الحوةةر ()%74.8
وبلةةارق نسةةبى كبيةةر ربمةةا يرجةةع إلةةى ن التليلييةةون يمثةةل وسةةيلة التس ةلية والترفي ة
الرئيسةية ألبنةا الريةؾ ورةةد يرجةع يوةا ً إلةةى ن اةل الريةؾ ربمةةا كةان لةديهم ورةةو
فراغ كثر يمكنهم من المشاادا المنتظمة للتليلييون(0)19
ولبلك تقع اللى الاتق التليلييون مسئولية خلق وتنمية المعايير والمةدارك التةى يةؤمن
بها األفةراد حيةث يقةوم بؽةرا القةيم ومعةايير السةلوك فةى نلةا المشةااد الةبه يةدرك
الوارع كما يشااده فى بيئة التليلييون للدرجة التى يمةيس فيهةا بةين مةا يةراه فةى الةالم
التليلييون وما او متاو اللى ر الوارةع ولهةبا فة ن سةو التخطةيط واعالةداد لتلةك
البةةرام يعتبةةر مةةن اةةم األسةةباو التةةى الةةن طريقهةةا يتوج ة الجمهةةور إلةةى البةةرام
األجنبية والتى رد ال تتلق فقط مع الاداو المجتمع وريم بةل إن خطةورا اةبا الووةع
تنححر فى ن تعر المشااد لهبه األشكال ال يخوع لررابة المجتمع البه تمارا
من خمل برام التليلييون القومى(0)20
ثانيا ً  :حجم مشاهدة القنوا التليفزيونية ف مجتمع الدراسة :
جدول رقم ()4
يوضع القنوا التليفزيونية األكثر مشاهدة لدى المرأة العاملة
القناة المفضلة
القناا األولى
القناا الثانية
رناا النيل الدولية
القناا الثالثة
القناا السادسة
القناا السابعة
القناا الخامسة
القناا الرابعة
القناا الثامنة
اإلجمالـــ

التكرار
99
59
46
29
20
15
11
10
10
299

يتوح من بياناو الجدول السابق ما يلى :

النسبة %
%33.1
%19.7
%15.4
%9.7
%6.7
%5
%3.7
%3.3
%3.3
%100
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 احتلو القناا األولى المركي األول لده الينةة الدراسةة بنسةبة  %33.1يليهةا القنةااالثانيةة بنسةبة  %19.7ثةم رنةاا النيةل الدوليةة بنسةبة  %15.4وجةا و اةبه النتيجةةة
منسجمة مع مةا توحةلو إلية دراسةة مةن ن نسةبة مشةاادا القنةاا األولةى رةد بلؽةو
 %99.8يليهةةةا نسةةةبة  %99.3للقنةةةاا الثانيةةةة ونسةةةبة  %29لقنةةةاا النيةةةل الدوليةةةة
و رجعو الدراسة سباو تلويل ابه القنواو إلى تقديمها برام وسهراو متنوالة
ومليةةدا ومسلسةةمو وتمثيليةةاو حديثةةة واادفةةة و فةةمم ومسةةرحياو الربيةةة اادفةةة
و ؼةةةانى متنوالةةةة رديمةةةة وجديةةةدا وبةةةرام ترفيهيةةةة ومنوالةةةاو شةةةيقة واستوةةةافة
شخحياو مثقلة يمكن االستلادا منها ومسلسمو و فمم جنبية اادفة وجيدا0
 جا و نسةو مشةاادا القنةواو التليلييونيةة اعرليميةة فةى الينةة الدراسةة اللةى النحةوالتالى  :القناا الثالثة  -%9.7القناا السادسة  - %6.7القناا السابعة  %5وتسةاوو
نسبة  %3.3بين القناتين الرابعة والثامنة0
تؤكةةد النتةةائ السةةابقة اميةةة التليلييةةون بقنوات ة الرئيسةةية واعرليميةةة بالنسةةبة
للمر ا العاملة ودوره اللعال فى تنميتها وتنمية المجتمةع والتلاالةل معة بتبنةى روةاياه
والوروؾ اللى آمال وآالم بنائ 0
ثالثا ً  :كثافة مشاهدة التليفزيون ف مجتمع الدراسة :
جدول رقم ()5
يوضع الجدول األوقا األكثر مشاهدة للتليفزيون ف مجتمع المرأة العاملة
فترا المشاهدة
فترا السهرا (10م) 1 -
فترا العحر (3م6-م)
فترا المسا (6م10-م)
اللترا الحباحية () 10- 7
فترا الوحى والظهيرا (3- 10م)
اإلجمالـــ

التكرار
64
42
16
12
9
143

النسبة %
%44.8
%29.3
%11.2
%8.4
%6.3
%100

تدل بياناو الجدول السابق اللى ما يأتى :
 فترا السهرا التى تبد من الساالة العاشةرا مسةا وتمتةد إلةى مةا بعةد منتحةؾ الليةلاةةى اللتةةرا التةةى تحتةةل المركةةي األول بالنسةةبة ألفوةةلية ورةةاو وسةةاالاو مشةةاادا
التليلييةةون ورةةد بلؽةةو نسةةبة اعربةةال اللةةى اةةبه اللتةةرا  %44.8مةةن إجمةةالى الينةةة
الدراسةةة وتتلةةق اةةبه النتيجةةة مةةع نتةةائ دراسةةتين الدراسةةة األولةةى كةةدو ن فتةةرا
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السةةةهرا (10م –  ) 1احتلةةةو المرتبةةةة األولةةةى بنسةةةبة  ،)21( %83.9و ثبتةةةو
الدراسةةة الثانيةةة ن فتةةرا السةةهرا جةةا و فةةى المرتبةةة األولةةى بنسةةبة ،)22(%93.3
وتعكا ابه النتيجة ن ما يقدم التليلييةون مةن فقةراو وبةرام ترفيهيةة يتلةق مةع
ميول المر ا العاملة التى ترؼو فى روا ورو السهرا مةام التليلييةون بعةد النةا
العمل طول اليوم واالنتها من األالبا المنيلية0
 فترا العحر الوارعة ما بين الساالة الثالثة بعد الظهر وحتى السادسة مسةا فقةد بلةػاعربال الليها بنسبة  %29.3مةن إجمةالى إجابةاو مجموالةة الدراسةة وبلةػ اعربةال
اللى فترا المسا الوارعة ما بين الساالة السادسة مسا ً وحتى العاشرا مسا بنسةبة
 %11.2ما اللترا الحباحية الوارعة ما بين الساالة السابعة حباحا ً وحتى الساالة
العاشرا حباحا ً وفترا الوحى والظهيةرا الوارعةة مةا بةين السةاالة العاشةرا حةباحا ً
وحتى الساالة الثانية بعد الظهر فتنخل فيهما كثافة المشاادا إلى دنى حد0
 وتووح النتائ السابقة ن كثافة المشاادا تبلػ بروتها خةمل فتةرا السةهرا السةاالةالعاشةةرا مسةةا ه مةةع بدايةةة فقةةراو اةةبه اللتةةرا كمةةا تحةةل كثافةةة المشةةاادا اللةةى
بروتهةةا خةةمل السةةاالة  3الحةةراً بينمةةا تةةنخل ربلهةةا وبالةةباو السةةاالة  12ظهةةراً
لتحل إلى دنى حد لها خمل تلك اللتةرا ورةد يكةون بلةك منطقيةا ً فةى وةو تواجةد
المر ا خمل فترا الظهيرا فى الملها0
رابعا ً  :نوعيا المواد والبرامج األكثر مشاهدة ف مجتمع الدراسة :
جدول رقم ()6
يوضع الجدول نوع المواد والبرامج الت تفضل المرأة العاملة مشاهدتها
نوعية البرامج والمواد
المسلسمو
البرام الدينية
برام المر ا
األفمم
البرام الثقافية
البرام السياسية
البرام الححية
األؼنياو
المسرحياو
اعالمناو
البرام الرياوية
برام خره
اإلجمالـــ
بقرا ا بياناو الجدول السابق يتوح ا تى :

التكرار
82
78
52
42
34
32
32
26
25
14
11
10
438

النسبة %
%18.7
%17.8
%11.8
%9.6
%7.8
%7.3
%7.3
%6
%5.7
%3.2
%2.5
%2.3
%100
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 جا و المسلسمو فى المرتبة األولى بنسبة  %18.7مةن إ جمةالى الينةة الدراسةةوتعكا ابه النتيجة ن التليلييةون ال يةيال يمثةل وسةيلة الترفية والتسةلية األولةى
حتى بالنسبة لحائيه جهيا الليديو ورد يرجع بلك إلى تعدد القنةواو التليلييونيةة
ما بين روية وفوةائية وطةول فتةرا إرسةالها اليةومى وتنةوع برامجهةا ممةا يتةيح
اللرحةةة مةةام المشةةااد الختيةةار المةةواد واللقةةراو طبق ةا ً لتنةةوع األبواق والميةةول
واخةةتمؾ المسةةتوياو التعليميةةة والعمريةةة باعوةةافة إلةةى ن ارتلةةاع نسةةبة األميةةة
بكافة نواالها وانخلا دخل المةر ا ووةؽوط الحيةاا والحرمةان يكةون التعةر
موجها ً للمواد الترفيهية الخالية من الموامين اعيجابية سةعيا ً للهةروو مةن الوارةع
المؤلم(0)23
 احتلو البرام الدينيةة المرتبةة الثانيةة بنسةبة  %17.8لةده الينةة الدراسةة وتعكةاابه النتيجة ا تى :
* إن اعالمم الدينى التليلييونى يحتل مكانةة الاليةة لةده المةر ا العاملةة وبلةك
يرجع إلى تمسك المر ا المحرية بالقيم الدينية وتبدو ابه الظةاارا واوةحة
فى الورو الحالى لمواجهة الهجمة الؽربية الشرسة اللى اعسمم والمسلمين
وطؽيان القيم المادية العحرية اللى القيم الروحية0
* ييةةةادا نسةةةبة البةةةرام الدينيةةةة فةةةى اعباالةةةة والتليلييةةةون بمةةةا يلبةةةى حاجةةةة
المواطنين وترسيخ الوالى الدينى لديهم0
 جا و برام المر ا فى المرتبة الثالثةة بنسةبة  %11.8مةن إجمةالى الينةة الدراسةةوتؤكد ابه النتيجة مده ااتمام التليلييون بقوةايا المةر ا ومعالجتة لهةبه القوةايا
من كثر من ياوية0
 تساوو نسبة  %7.3بين البةرام السياسةية والبةرام الحةحية لةده الينةة الدراسةةو ووةةحو نسةةبة  %2.3مةةن العينةةة فةةى فئةةة بةةرام خةةره سةةما بةةرام معينةةة
تحر اللى مشاادتها واةبه البةرام اةى  :رئةيا التحريةر – اختةراق – حةديث
المدينةةةة – مةةةن سةةةيربح المليةةةون –الجةةةائيا الكبةةةره – خبةةةار النةةةاا – بةةةرام
المنوالاو0
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خامسا ً  :أهم القضايا الت تتابعها المرأة العاملة ف التليفزيون :
جدول رقم ()7
يوضع أهم القضايا الت تتابعها المرأة العاملة ف التليفزيون
أهم القضايا

التكرار

النسبة %

القوية الللسطينية
روايا المر ا
روية المخدراو واعدمان
روية البطالة
روية اعرااو
روية الشباو
روايا خره
اإلجمالـــ

88
49
38
34
33
20
2
264

%33.3
%18.6
%14.4
%12.8
%12.5
%7.6
%0.8
%100

يتوح من بياناو الجدول السابق ما يلى :
 جةةا و القوةةية الللسةةطينية فةةى مقدمةةة القوةةايا التةةى تهةةتم بهةةا المةةر ا العاملةةة حيةةثاحتلةةو اةةبه القوةةية المرتبةةة األولةةى بنسةةبة  %33.3مةةن إجمةةالى الينةةة الدراسةةة
وتؤكةةد اةةبه النتيجةةة مةةده انتمةةا المةةر ا المحةةرية لوطنهةةا العربةةى بتعاطلهةةا مةةع
الشةةعو الللسةةطينى ومةةا يتعةةر ل ة مةةن رتةةل وتشةةريد وححةةار واةةدم للمنةةايل
وتجريؾ ل راوى اللى يده القواو اعسرائيلية ا ن0
 جا و روايا المر ا فى المرتبة الثانيةة بنسةبة  %18.6مةن إجمةالى الينةة الدراسةةورةةد يكةةون بلةةك منطقيةةا ً فةةى وةةو ااتمةةام المةةر ا المحةةرية العاملةةة بقوةةايااا
العحةةرية وتركيةةي التليلييةةون اللةةى اةةبه النواليةةة مةةن القوةةايا مثةةل تعلةةيم المةةر ا
ومحو ميتها والمشاكل التى تواج المر ا العاملة وترشيد االسةتهمك والمشةكمو
االرتحادية وروايا األحوال الشخحية وثقافة المر ا وتواليتها سياسةيا ً وارتحةاديا ً
وبيئيا ً0
 احتلو روية اعدمان المرتبة الثالثة بنسبة  %14.4من إجمالى الينة الدراسة يليهاروية البطالة بنسةبة  %12.8وتعكةا اةبه النتيجةة ن اةاتين القوةيتين مةن اةم
القوايا العحرية التى تؤرق األسةر المحةرية وتسةو لهةا مشةاكل الديةدا فقوةية
اعدمان روية الالميةة تكلةؾ الةدول خسةائر بشةرية وارتحةادية كبيةرا ألنهةا تةدمر
اعنسةةان نلسةةيا ً واجتمااليةا ً وجسةةميا ً وبحةةورا متيايةةدا ممةةا يجعةةل الةةدول وخاحةةة
جهةةيا إالممهةةا تقةةوم بجهةةد كبيةةر للتواليةةة مةةن مخاطراةةا ومواجهتهةةا و ولتهةةا
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الهيئةةاو الدوليةةة واعرليميةةة اميةةة كبيةةرا فرحةةدو لهةةا األمةةوال وخححةةو لهةةا
العقول لدراستها حتى يتسنى وووع حلول تحد من تلشيها وتيايداا(0)24
ما روية البطالة فهى مشكلة اجتماالية بالدرجةة األولةى تمةا فةراد المجتمةع
وتةةؤثر بشةةدا اللةةى سةةلوكياتهم وتحةةرفاتهم حيةةث تةةؤده إلةةى ارتلةةاع معةةدل الجريمةةة
واالنحراؾ والقلق واعحباط وييادا معدالو اعالالة فى المجتمع وفقةد روو االنتمةا
والوال لده الشباو ونقة اعنتاجيةة والكسةاد االرتحةاده والتوةخم وإاةدار القةوه
البشةةرية وتشةةرد األحةةداث والتلكةةك األسةةره وتهديةةد االسةةتقرار والسةةمم االجتمةةاالى
ومن انا تنبع خطورتها مما يجعلهةا فةى مقدمةة المشةاكل التةى تسةتأثر بااتمةام الدولةة
وتركيي وسائل اعالمم الليها(0)25
 جا و روية اعرااو فى المرتبةة ربةل األخيةرا بنسةبة  %12.5مةن إجمةالى الينةةالدراسة ورد يكون بلك منطقيةا ً فةى وةو انحسةار وانكمةاش اةبه الظةاارا محليًةا
لتحةةده الدولةةة لهةةا ولكةةن الةةادو اةةبه الظةةاارا وفروةةو نلسةةها اللةةى المسةةتوه
مريكةةا لهجمةةاو إراابيةةة دمةةرو بع ة رموياةةا السياسةةية
العةةالمى بعةةد تعةةر
واالرتحادية واالجتماالية فى الحاده الشر من سبتمبر الام 0 2001
سادسا ً  :اتجاه القيم لدى المرأة العاملة :
جدول رقم ()1
يوضع اتجاه القيم لدى المرأة المصرية العاملة
اتجاه القيم
المستقبل
الحاور
الماوى
اإلجمالـــ

التكرار
85
45
11
141

النسبة %
%60.2
%32
%7.8
%100

تشير بياناو الجدول السابق إلى التالى:
 نسةةبة  %60.2مةةن إجمةةالى الينةةة الدراسةةة تشةةؽل نلسةةها بالمسةةتقبل فةةى حةةين نسةةبة %32تشؽل نلسها بالحاور مقابةل نسةبة اامشةية بلؽةو  %7.8مةن العينةة نلسةها
تشؽل نلسها بالماوى وتؤكد ابه النتيجة إننا ا ن نعيش الحر المسةتقبل ونتحةرك
فةةى الةةالم واحةةد تولةةد فيةة ا ن حوةةارا الالميةةة جديةةدا( ،)26و ن القلةةق سةةمة اةةبا
العحر والخشةية مةن المسةتقبل مةن المماتة البةاريا وسةمات المميةيا واةبا يرجةع
إلى:
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* إن إنسان ابا العحر يعيش حياا مترفة لم تشهداا األجيال السةابقة ويلاجةأ
كل يوم بمييد من المخترالاو والمنجياو العلمية التى كةان مةن الملةرو
ن تحقق ابه المخترالاو الرفااية والسعادا لإلنسان ولكنها حةبحو اليةوم
سبو رلق وتعاست وسر نظرت التشاؤمية للمستقبل0
* يعةةيش اعنسةةان الحةةر األيمةةاو ف ة لى جانةةو األيمةةاو االرتحةةادية انةةاك
العديد من المشاكل السياسية التى تعحؾ بأمن العالم واستقراره إلى جانةو
المشةةاكل االجتمااليةةة التةةى تهةةدد وحةةدا المجتمةةع واةةبه األيمةةاو والمشةةاكل
مهما كان نوالها ف نها تؤثر فى اعنسان وتحدد نظرت إلى المستقبل(0)27
* ريم المشاركة االجتماالية 0
سابعا ً  :دور التليفزيون ف دعم قيم الفردية واألنانية لدى المرأة العاملة:
جدول رقم ()1
يوضع دور التليفزيون ف اهتمام المرأة العاملة بنفسها وحياتها الخاصة
درجة االستجابة
كبيرا
متوسطة
وعيلة
اإلجمالـــ

التكرار

النسبة %

72
33
14
119

%60.5
%27.7
%11.8
%100

تشير بياناو الجدول السابق إلى ما يلى :
 تره نسبة  %60.5من إجمالى الينةة الدراسةة ن التليلييةون يشةجع بدرجةة كبيةراالمر ا اللى االاتمام بنلسها وحياتهةا الخاحةة كمةا تةره نسةبة  %27.7مةن العينةة
نلسها ن التليلييون يشجع بدرجة متوسطة اللى االاتمةام بالةباو والحيةاا الخاحةة
مقابل نسبة اامشية بلؽةو  %11.8التةى تةره الكةا بلةك وتتلةق اةبه النتيجةة مةع
نتيجةةة دراسةةة ميدانيةةة كةةدو اللةةى تلشةةى األنانيةةة بةةين األفةةراد واالاتمةةام باألسةةرا
والمحلحة الشخحية اللى حساو االاتمام بالمجتمع ككل( ،)28وتعكا اةبه النتةائ
التالى:
* وةةعؾ دور التليلييةةون فةةى تةةداليم ثقافةةة المشةةاركة لةةده المةةر ا والتوج ة نحةةو
العمل العام واعحساا بالمسئولية االجتماالية تجاه المجتمع ورواياه0
* بةةروي الليبراليةةة باالتباراةةا يدلويوجيةةة ارتحةةادية وسياسةةية تركةةي تركيةةياً
شةةةديداً اللةةةى اعنسةةةان اللةةةرد فةةةى ظةةةل تقةةةديا اللرديةةةة وتشةةةجيع الحةةةالح
الخا (0)29
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 سيادا ثقافة العولمة التى تمجةد اللرديةة واألنانيةة و نهةا ثقافةة ماديةة بحتةة ال مجةالفيهةةا لروحانيةةاو و الواطةةؾ وال مسةةاحة فيهةةا للمشةةاالر اعنسةةانية وال للعمرةةاو
االجتماالية القائمة اللى التعاطؾ والتكافل واالاتمام با خرين(0)30
وإبا كةةان التليلييةةون – بنةةا اللةةى مةةا سةةبق – يةةدالم رةةيم اللرديةةة والشخحةةية
والباتية فهل يدالم فى المقابل ريم التوامن والتماسةك العةائلى؟ الجةدول التةالى يجيةو
الن ابا التساؤل0
ثامنا ً  :دور التليفزيون ف تدعيم قيم التضامن العائل لدى المرأة العاملة :
جدول رقم ()11
يوضع الجدول التال دور التليفزيون ف دعم قيمة االهتمام باألسرة وترابطها
درجة االستجابة
كبيرا
متوسطة
وعيلة
اإلجمالـــ

التكرار
65
37
17
119

النسبة %
%54.6
%31.1
%14.3
%100

بقرا ا بياناو الجدول السابق يتوح ما يلى :
 تره نسةبة  %54.6مةن إجمةالى الينةة الدراسةة ن التليلييةون يةدالم بدرجةة كبيةراريمة االاتمام باألسرا كما تره نسبة  %31.1ن يدالم بدرجة متوسةطة فةى حةين
تةةره نسةةبة  %14.3الكةةا بلةةك تمام ةا ً وتووةةح اةةبه النتةةائ ن التليلييةةون جمةةع
األسةةرا مةةع بعوةةها الةةبع فبةةدالً مةةن ن يقوةةى رو األسةةرا ورةةو فراؼ ة فةةى
الخارس شجع التليلييون اللى البقا داخل البيةو بةين فةراد سةرت وتؤكةد الباحثةة
الكنديةة ك 0تةةاجرو ن التليلييةون ال يقةةرو بةين الوةةا األسةرا اللهةةم إال ماديةا ً
واةةةبا التجمةةةع المةةةاده ألفةةةراد األسةةةرا فةةةى مكةةةان واحةةةد ال يعتبةةةر كافيةةةا ً للتقةةةارو
االجتماالى(0)31
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تاسعا ً  :دور التليفزيون ف تدعيم قيمة االحترام المتبادل ف األسرة:
جدول رقم ()11
يوضع دور التليفزيون ف تدعيم قيمة إجراء المناقشا واحترام اآلراء لدى المرأة العاملة

درجة االستجابة
كبيرا
متوسطة
وعيلة
اإلجمالـــ

التكرار

النسبة %

59
39
21
119

%49.6
%32.8
%17.6
%100

تووح بياناو الجدول السابق ما يلى :
 تره نسبة  %49.6من إجمالى الينةة الدراسةة ن التليلييةون يشةجع بدرجةة كبيةرااللى إجرا منارشةاو بةين فةراد األسةرا كمةا تةره نسةبة  %32.8ن التليلييةون
يشجع بدرجة متوسطة اللى بلك فى حين تره نسبة  %17.6الكةا بلةك وتؤكةد
ابه النتائ ن التليلييون يوجد مجاالً لمنارشةة المووةوالاو والقوةايا بةين فةراد
األسرا ويشجع اللى إجةرا الحةوار مةع األوالد واحتةرام آرائهةم بمةا يسةاالد اللةى
التلاام والترابط األسره0
عاشراً  :دور التليفزيون ف تدعيم قيمة التعاون مع زمالء العمل:
جدول رقم ()12
يوضع دور التليفزيون ف تدعيم قيمة حب الزمالء والتعاون معهم
درجة االستجابة
كبيرا
متوسطة
وعيلة
اإلجمالـــ

التكرار
60
44
15
119

النسبة %
%50.4
%37
%12.6
%100

من بياناو الجدول السابق يتوح ا تى :
 تره نسبة  %50.4من إجمالى الينةة الدراسةة ن التليلييةون يشةجع بدرجةة كبيةرااللةةى حةةو الةةيمم والتعةةاون معهةةم كمةةا تةةره نسةةبة  %37ن التليلييةةون يشةةجع
بدرجة متوسطة اللةى التعةاون مةع يمةم العمةل بينمةا تةره نسةبة اامشةية بلؽةو
 %12.6الكةةةا بلةةةك تمامةةةا ً وتتلةةةق اةةةبه النتيجةةةة مةةةع نتيجةةةة دراسةةةة كةةةدو ن
التليلييةةون يحتةةل المرتبةةة األولةةى فةةى ترسةةيخ ريمةةة التعةةاون بنسةةبة  %88وريمةةة
العمل بنسبة 0)32(%85
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وتؤكد ابه النتيجة ن التعاون مع اليمم فى العمل وحبهم وسةيادا وترسةيخ
روو اللريق والجدية واعتقان والنظام او البه يحنع تقةدم المجتمةع ويوةمن لكةل
مواطن الحياا الكريمة0
حادى عشر  :دور التليفزيون ف تدعيم قيمة الروابط بين الجيران :
جدول رقم ()13
يوضع دور التليفزيون ف تدعيم قيمة الروابط بين المرأة العاملة وجيرانها
النسبة %
التكرار
درجة االستجابة
%37
44
كبيرا
%41.2
49
متوسطة
%21.8
26
وعيلة
%100
119
اإلجمالـــ
تووح بياناو الجدول السابق ن نسبة  %41.2من إجمالى الينة الدراسة
تره ن التليلييون يشجع بدرجة متوسطة اللى االاتمام بالجيران كما تره نسبة
 %37ن التليلييون يشجع بدرجة كبيرا اللى بلك فى حين تره نسبة %21.8
الكا بلك وتؤكد ابه النتائ مده تأثير التليلييون فى العاداو و نماط السلوك حيث
يسير ابا التأثير فى اتجاه التلرد وفك ترابط العمراو االجتماالية واختلا حوار
المشاركة بين الجيران وتلتيو اتحال المشاركة لحالح اللردية ويشير جيما
جاربارينو  James Garbarinoإلى ن التليلييون ل تأثير معطل فى التلاالل ومن ثم
فى النمو اعنسانى(0)33
ثان عشر :دور التليفزيون ف تدعيم قيمة الوع البيئ :
جدول ررم ()14
يوضع دور التليفزيون ف تدعيم قيمة البيئة لدى المرأة العاملة
النسبة %
التكرار
درجة االستجابة
%50.4
60
كبيرا
%29.4
35
متوسطة
%20.2
24
وعيلة
%100
119
اإلجمالـــ
تشير بياناو الجدول السابق إلى التالى :
 تره نسبة  %50.4من إجمالى الينةة الدراسةة ن التليلييةون يشةجع بدرجةة كبيةرااللى المشاركة فى مشروالاو تخدم البيئة كالتشجير والنظافة ومحاربة التلوث كما
تةةره نسةةبة  %29.4ن ة يشةةجع بدرجةةة متوسةةطة اللةةى بلةةك فةةى حةةين تةةره نسةةبة
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%20.2مةةن العينةةة نلسةةها الكةةا بلةةك ،وتؤكةةد اةةبه النتةةائ ن التليلييةةون يتلاالةةل
ويتجةةةاوو باسةةةتمرار مةةةع األجهةةةيا والمؤسسةةةاو المعنيةةةة بشةةةئون البيئةةةة بتواليةةةة
المواطنين ودورام وواجبهم فى مواجهة مشكلة التلوث ونشةر الةوالى البيئةى بيةنهم
خاحة فيما يتعلق بالنظافة العامة وتشجيعهم اللى ييادا المساحاو الخورا ويعةد
بلةةةةةةةك مةةةةةةةن حةةةةةةةميم المسةةةةةةةئولية االجتمااليةةةةةةةة لوسةةةةةةةائل اعالةةةةةةةمم وخاحةةةةةةةة
التليلييون(0)34
ثالثا عشر  :دور التليفزيون ف تدعيم قيمة المشاركة ف الجمعيا التطوعية :
جدول رقم ()15
يوضع دور التليفزيون ف تدعيم قيمة االنضمام إل الجمعيا األهلية والخيرية
درجة االستجابة
كبيرا
متوسطة
وعيلة
اإلجمالـــ

التكرار
37
37
45
119

النسبة %
%31.1
%31.1
%37.8
%100

من ررا ا بياناو الجدول السابق يتبين ما يلى :
 تؤكد نسبة  %37.8من إجمالى الينة الدراسةة الةدم وجةود ه دور للتليلييةون فةىالتشجيع اللى المشاركة واالنومام إلةى إحةده الجمعيةاو األاليةة و الخيريةة ،ورةد
تساوو نسبة  %31.1بين من تره ن التليلييةون يشةجع بدرجةة كبيةرا وبةين مةن
تةةةره ن التليلييةةةون يشةةةجع بدرجةةةة متوسةةةطة اللةةةى المشةةةاركة فةةةى الجمعيةةةاو
التطوالية0
 تؤكةةد النتةةائ السةةابقة ؼيةةاو دور وسةةائل اعالةةمم فةةى ت ةداليم ريمةةة المشةةاركة فةةىالجمعيةةاو األاليةةة والخيريةةة التةةى تعتبةةر واحةةدا مةةن مؤسسةةاو التنشةةئة السياسةةية
الهامةةة فةةى المجتمةةع كمةةا تؤكةةد النتةةائ وةةعؾ مسةةتوياو مشةةاركة المةةر ا فةةى اةةبه
الجمعياو0
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رابع عشر  :دور التميفزيون فى تدعيم قيمة المشاركة بالجهد والوقت والتبرع
لممشروعات الخيرية :
جدول رقم ()16
يوضع دور التليفزيون ف تدعيم قيمة المشاركة بالجهد والتبرع للمشروعا الخيرية
القيمة

درجة االستجابة
كبيرا
متوسطة
وعيلة
اإلجمالـــ

التبرع بالوق والجهد
التكرار

النسبة%

التبرع للمشروعا الخيرية
التكرار
النسبة %

68
33
18
119

%57.1
%27.7
%15.1
%100

%65.5
%24.4
%10.1
%100

78
29
12
119

تشير بياناو الجدول السابق إلى التالى :
 تره نسبة  %57.1من إجمالى الينةة الدراسةة ن التليلييةون يشةجع بدرجةة كبيةرااللى ببل ه جهد و المل يليد البلد كما تره نسبة  %27.7ن التليلييون يشةجع
بدرجةةة متوسةةطة مقابةةل نسةةبة  %15.1التةةى تةةره ن التليلييةةون يشةةجع بدرجةةة
وعيلة وتؤكد ابه النتةائ اميةة الةدور الةبه يلعبة التليلييةون فةى إبكةا وتشةجيع
الجهود الباتية والتطوالية لده المر ا العامة و ظهرو الحواراو معهةا ميلهةا العةام
واستعداداا لببل ه جهد و المل لمسةاالدا الدولةة فةى تطةوير الخةدماو ومشةاركة
المسئولين فى حل المشكمو المرتبطة مباشرا بأمور حياتها0
 تؤكةةد نسةةبة  %65.5مةةن الينةةة الدراسةةة ن التليلييةةون يشةةجع بدرجةةة كبيةةرا اللةةىالتبةرع للمشةروالاو الخيريةة كمةا تؤكةد نسةبة  %24.4اللةى ن التليلييةون يشةجع
بدرجة متوسطة وتؤكد اةبه النتةائ دور التليلييةون فةى الحةث اللةى المشةاركة فةى
مشةةةروالاو التنميةةةة وتشةةةجيع مسةةةااماو الجهةةةود الباتيةةةة وإبةةةراي وتشةةةجيع دور
الجمعياو الخيرية0
قيم المشاركة االقتصادية :
خامس عشر  :دور التليفزيون ف تدعيم قيمة المنتج المحل :
جدول رقم ()17
يوضع دور التليفزيون ف تدعيم قيمة المنتج المحل لدى المرأة العاملة
النسبة %
التكرار
درجة االستجابة
%48.7
58
كبيرا
%37
44
متوسطة
%14.3
17
وعيلة
%100
119
اإلجمالـــ
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يتبين من بياناو الجدول السابق ما يلى :
 كدو نتائ نسبة  %48.7من إجمالى الينة الدراسة ن للتليلييون دوراً كبيةراً فةىالتشجيع اللى شرا المنتجاو المحليةة كمةا كةدو نسةبة  %37ن للتليلييةون دوراً
متوسطا ً فى بلك وتعكا ابه النتائ مورلا ً وااليا ً للمر ا المحرية ترف ب السةلع
األجنبية وتشجع الحناالة المحرية وتمجداا وتعتي بهةا فةى حالةة جودتهةا وإتقانهةا
وسعراا المناسو0
 ووحو النتائ الميدانية ن المر ا العاملة تقبل اللةى شةرا السةلع المحليةة التاليةة:الممبا القطنية الجاايا – دواو النظافة – مساحيق الؽسيل – السةلع الؽبائيةة –
منتجاو األلبان – الؽساالو – الملروشاو – ديكودراو القنواو المتخححة0
سادس عشر :دور التليفزيون ف تدعيم قيمة المنتج األجنب :

جدول رقم ()11
يوضع دور التليفزيون ف تدعيم قيمة المنتج األجنب لدى المرأة العاملة
درجة االستجابة
كبيرا
متوسطة
وعيلة
اإلجمالـــ

التكرار
37
34
48
119

النسبة %
%31.1
%28.6
%40.3
%100

تشير بياناو الجدول السابق إلى ن نسبة  %40.3من إجمالى الينة الدراسة
كدو ن التليلييون ال يشجع اللى شرا السلع المستوردا ورد يكون بلك منطقيا ً
انطمرا ً من ن المنت األجنبى ال يتناسو مع القدراو المالية للمر ا العاملة الرتلاع
سعراا ما نسبة  %31.1التى تره ن التليلييون يشجع بدرجة كبيرا اللى شرا
السلع المستوردا فهى من بوه الدخول المرتلعة التى تمكنها ردراتها المالية اللى
شرا المنت األجنبى وتلويل اللى المنت المحلى وتتمشى ابه النتيجة مع نتيجة
دراسة كدو نتائجها الميدانية ن بوه الدخل المرتلع كثر تلويمً وتشجيعا ً
لمستيراد من الخارس و نهم ام مستهلكواا بالدرجة األولى ويرجع بلك إلى تشبعهم
بالقيم االستهمكية التى خلقها الوكم المستوردون فى حقبة االنلتاو من خمل
استيرادام للعديد من السلع األجنبية(0)35
 ظهةةرو النتةةائ الميدانيةةة للدراسةةة ن التليلييةةون يشةةجع المةةر ا اللةةى شةةرا السةةلعالمسةةتوردا التاليةةة  :الكمبيةةوتر – التليلةةون المحمةةول – الؽسةةاالو األوتوماتيةةك –
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المكةةانا الكهربائيةةة – التحةةؾ – التكييلةةاو – الليةةديوااو – النجةةؾ المسةةتورد-
البوتاجاياو الحديثة – جهيا استقبال القنواو اللوائية0
سابع عشر :دور التليفزيون ف دعم قيمة ترشيد االستهالك :
جدول ررم ()19
يوضع دور التليفزيون ف تدعيم قيمة ترشيد االستهالك لدى المرأة العاملة
النسبة %
التكرار
درجة االستجابة
71.4
85
كبيرا
%19.3
23
متوسطة
%9.2
11
وعيلة
%100
119
اإلجمالـــ
تشير بياناو الجدول السابق إلى ن نسبة  %71.4من إجمالى الينةة الدراسةة
كدو ن التليلييون يشجع بدرجة كبيةرا اللةى ترشةيد االسةتهمك وخاحةة فةى الميةاه
والكهربا ما كدو نسبة  %19.3ن التليلييون يشجع بدرجة متوسطة اللةى ترشةيد
االستهمك مقابل نسبة  %9.2التى تره الكا بلك0
وتؤكد ابه النتائ امية دور التليلييون فةى تةبكير المةر ا وباسةتمرار بأاميةة
دوره فةةى ترشةةيد االسةةتهمك الةةبه يعةةد مةةن اةةم القوةةايا العحةةرية التةةى يواجههةةا
المجتمع المحره خاحة و ن السياق المجتمعةى يةؤج اللهةث ورا رةيم االسةتهمك
المظهره كأحد المظاار الدالة اللى التميي االجتماالى و ن التليلييون يعمق مةن اةبا
اللهث ويبريه فاعالمناو الةن السةلع ؼيةر الوةرورية والكماليةة المسةتوردا و شةكال
السةةكن وتأثيثهةةا و نةةواع السةةياراو والممبةةا التةةى تحلةةل بهةةا األالمةةال الدراميةةة كلهةةا
تيرع تطلعاو لده الكثير من المشاادين0
ثامن عشر:دور التليفزيون ف تدعيم قيمة الوع االدخارى لدى المرأة العاملة :
جدول رقم ()21
يوضع دور التليفزيون ف تنمية الوع االدخارى لدى المرأة العاملة
النسبة %
التكرار
درجة االستجابة
%47.9
57
كبيرا
%25.2
30
متوسطة
%26.9
32
وعيلة
%100
119
اإلجمالـــ

-24-

تشير بياناو الجدول السابق إلى التالى :
 كدو نسبة  %47.9من إجمالى الينة الدراسة ن التليلييةون يشةجع بدرجةة كبيةرااللةةى االدخةةار فةةى البنةةوك والبريةةد كمةةا تؤكةةد نسةةبة  %25.2نةة يشةةجع بدرجةةة
متوسةةطة وتتلةةق اةةبه النتيجةةة مةةع نتيجةةة دراسةةة توحةةلو اللةةى ن لوسةةائل اعالةةمم
تأثيراو واوحة اللى المبحوثين فى مجال اعدخار حيث كدو نتائ الدراسة ميةل
المبحةةوثين لتلوةةيل ادخةةار المةةال اليائةةد الةةن الحاجةةة فةةى البنةةك و دفتةةر التةةوفير
بالبريد ورد رر المبحوثون حول ما يرد فى وسائل اعالمم حول موووع االدخةار
بدور ابه الوسةائل فةى اةبا المجةال وبالةباو التوجية بتلوةيل االدخةار فةى البنةوك
ودفةةاتر التةةوفير واعالةةمن الةةن الجةةوائي واللوائةةد التةةى تمنحهةةا البنةةوك واالطمئنةةان
اللى المدخراو بها بالمقارنة باألوالية االدخارية األخره(0)36
قيم المشاركة السياسية :
تاسننع عشننر :دور التليفزيننون فن تنندعيم قيمننة المشنناركة فن المناقشننا والقضننايا
السياسية:
جدول رقم ()21
يووح دور التليلييون فى دالم ريمة المشاركة فى المنارشاو السياسية لده المر ا العاملة

درجة االستجابة
كبيرا
متوسطة
وعيلة
اإلجمالـــ

التكرار
67
41
11
119

النسبة %
%56.3
%34.5
%9.2
%100

بقراءة بيانات الجدول السابق يتضح ما يمى :
 كدو نسبة  %56.3من إجمالى الينة الدراسة ن التليلييةون يشةجع بدرجةة كبيةرااللةةى الحةةديث وتبةةادل ا را فةةى بعة القوةةايا السياسةةية المهمةةة ومنارشةةتها كمةةا
تؤكد نسبة  %34.5من العينة ن التليلييون يشةجع بدرجةة متوسةطة اللةى منارشةة
الموووالاو السياسية فى حين تره نسةبة  %9.5الكةا بلةك وتؤكةد اةبه النتةائ
ن التليلييةةون يلعةةو دوراً مهمةا ً فةةى تشةةكيل ملةةاايم النةةاا وتحةةوراتهم وتيويةةدام
بةةالخبراو السياسةةية المعاحةةرا وبالتةةالى فهةةو يعةةد إحةةده الوكةةاالو الدوليةةة للتنشةةئة
السياسية ألن الكم الكبير من المعلوماو التى يححل الليها اللةرد الةن طبيعةة الةالم
السياسةةة يةةأتى مةةن خةةمل وسةةائل اعالةةمم وبالتةةالى يمكةةن بواسةةطتها تشةةكيل الثقافةةة
السياسية و المحافظة الليها و تؽييراا وانا يكون دور التليلييةون دوراً فعةاالً فةى
توالية المواطنين بحقورهم وواجباتهم السياسية(0)37
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عشرون  :دور التليفزيون ف تدعيم قيمة المشاركة بالتصوي ف االنتخابا

جدول ررم ()22
يووح دور التليلييون فى دالم ريمة التحويو فى االنتخاباو لده المر ا العاملة
درجة االستجابة
كبيرا
متوسطة
وعيلة
اإلجمالـــ

التكرار
67
37
15
119

النسبة %
%56.3
%31.1
%12.6
%100

تشير بياناو الجدول السابق إلى ما يلى :
 تةةره نسةةبة  %56.3مةةن الينةةة الدراسةةة ن التليلييةةون يشةةجع بدرجةةة كبيةةرا اللةةىاعدال باألحواو فى االنتخابةاو القوميةة كمةا تةره نسةبة  %31.1ن التليلييةون
يشةةجع بدرجةةة متوسةةطة اللةةى المشةةاركة فةةى االنتخابةةاو التشةةريعية فةةى حةةين تةةره
نسبة  %12.6الكا بلك واى نسةبة اامشةية وتؤكةد اةبه النتةائ رةدرا التليلييةون
اللى التؽلؽل الجماايره و اميت فةى معالجةة المشةاركة االنتخابيةة التةى تعبةر الةن
دنةةى درجةةاو المشةةاركة السياسةةية وانةةا البةةد مةةن اعشةةارا إلةةى ن وسةةائل اعالةةمم
ليسو مكونا ً فاالمً محدداً لنتةائ المشةاركة السياسةية المومةا ً والمشةاركة االنتخابيةة
خحوحا ً وربما يتوح ن االتحال الشخحى بةين المرشةحين و اةالى الةدائرا اةو
المتؽيةةر االتحةةالى األكثةةر فاالليةةة فةةى بنةةا االتجااةةاو السياسةةية( )38باعوةةافة إلةةى
األيماو االرتحادية وثقة المواطنين فى النظةام السياسةى ورؤيةتهم لةدور المؤسسةة
التشريعية حيث يعتقد بأنها ليسو وسيلة لتةداول السةلطة كمةا تةؤثر األميةة التعليميةة
سلبا ً اللى المشاركة فى االنتخاباو فالمواطن األمى يعيؾ الادا الن ممارسةة حقة
االنتخابى(0)39
حادى وعشرون  :دور التليفزيون ف تدعيم قيمة الحصول عل بطاقة انتخابية :
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جدول رقم ()23
يوضع دور التليفزيون ف تشجيع المرأة العاملة عل الحصول عل بطاقة انتخابية

درجة االستجابة
كبيرا
متوسطة
وعيلة
اإلجمالـــ

التكرار
58
39
22
119

النسبة %
%48.7
%32.8
%18.5
%100

بقرا ا بياناو الجدول السابق يتوح ا تى:
 كدو نسبة  %48.7من إجمالى الينة الدراسة ن التليلييةون يشةجع بدرجةة كبيةرااللةةى اميةةة امةةتمك البطارةةة االنتخابيةةة كمةةا كةةدو نسةةبة  %32.8ن التليلييةةون
يشةةةجع بدرجةةةة متوسةةةطة اللةةةى اميةةةة امةةةتمك اةةةبه البطارةةةة فةةةى حةةةين كةةةدو
نسبة %18.5الكا بلك ،وتعكا اةبه النتةائ اميةة الةدور الةبه يمكةن ن يقةوم
بة التليلييةةون فةةى دالةةم رةةيم المشةةاركة السياسةةية وبلةةك بتشةةجيع المةةواطنين اللةةى
ممارسةةة حقهةةم االنتخةةابى وفةةى اةةبا الحةةدد يشةةار إلةةى ن حةةد معورةةاو القةةوائم
االنتخابية فةى البلةدان الناميةة يرجةع إلةى منةاة األميةة التعليميةة والووةع المتةدنى
للمر ا والدور المحدود لوسائل اعالمم فى مجال التنشئة السياسية(0)40
ثان وعشرون  :دور التليفزيون ف تدعيم قيمة االنضمام لألحزاب السياسية
جدول رقم ()24
يوضع دور التليفزيون ف تدعيم قيمة انضمام المرأة ألحد األحزاب السياسية
درجة االستجابة
كبيرا
متوسطة
وعيلة
اإلجمالـــ

التكرار
21
40
58
119

النسبة %
%17.6
%33.6
%48.7
%100

تشير بياناو الجدول السابق إلى :
 ن نسبة  %48.7من إجمالى الينة الدراسة كةدو الةدم وجةود ه دور للتليلييةونولو بالتشجيع اللى االنوةمام إلةى حةد األحةياو السياسةية الموجةودا اللةى السةاحة
والتةةى كشةةلو تجربةةة انتخابةةاو مجلةةا الشةةعو لعةةام  2000النقةةاو الةةن الحيةةاا
الحيبية الخاوية فى محر حيث كدو التجربة ن يا ً مةن األحةياو الخمسةة الشةر
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الموجةةودا اللةةى السةةاحة المحةةرية لةةم يوفةةق فةةى ن يحقةةق تواحةةمً حقيقيةةا ً مةةع
الجمااير و يطرو الليهم رؤية و برنةام يجتةببهم إلية ولةبلك تهةاوو العديةد مةن
رمةةوي األحةةياو ،ومرشةةحيهم بةةل وفشةةل بعة رؤسةةا األحةةياو فةةى إرنةةاع بنةةا
دوائرام بقدرتهم اللى تمثيلهم فى االنتخاباو األخيرا(0)41
 أن نسبة  %..33من إجمالى عينة الدراسة ترى أن التميفزيون يشجع بدرجةمتوسطة عمى االنضمام إلى األحزاب السياسية كما ترى نسبة  %6.33أن
التميفزيون يشجع عمى ذلك بدرجة كبيرة0
 كةةدو النتةةائ السةةابقة خةةوا الحيةةاا الحيبيةةة فةةى محةةر والؽيةةاو شةةب كامةةل للمةةر االمحةةرية فةةى المشةةاركة فةةى النشةةاط الحيبةةى واليوفهةةا الةةن االنوةةمام ل حةةياو
السياسية رؼم وجود ما يليد المشاركة السياسية للمر ا ألاللةى مسةتوه رسةمى ورةد
سةةعو إحةةده الدراسةةاو للتعةةرؾ اللةةى سةةباو الةةيوؾ المةةواطن الةةن االنوةةمام
ل حةةياو السياسةةية فتوحةةلو إلةةى النتيجةةة التاليةةة  :معظةةم األحةةياو باو طبيعةةة
شخحية – البرام الحيبية ال تعبر الن القوايا الحقيقية للمجتمع – الةدم ووةوو
البرام الحيبية – ؼياو االاتمام السياسى(0)42
بةةةالمر ا فةةةى األحةةةياو

وتوحةةةلو دراسةةةة خةةةره إلةةةى ن النشةةةاط الخةةةا
السياسية يمكن إبرايه فى النقاط التالية :
 تراجع المشاركة السياسية للمر ا فى حياو المعاروة وفى الحيو الحاكم0 انحسار العمل السياسى النسائى فى سن الخمسين وتراجع الشاباو0 سةةيطرا رةةيم واتجااةةاو وسةةلوكياو نظةةام الحةةيو الواحةةد اللةةى موارةةؾ المةةر ا فةةىالعملية االنتخابية الحيبية كما ال تيال األنشطة النسائية تمارا فى األحياو بعيدا
الن تمثيل حركة جماايرية واسعة فى األوساط النسائية(0)43
ثال وعشرون  :دور التليفزيون ف تدعيم قيمة االنضمام للنقابا واالتحادا
جدول رقم ()25
يوضع دور التليفزيون ف تدعيم قيمة المشاركة واالنضمام إلحدى النقابا أو االتحادا

درجة االستجابة
كبيرا
متوسطة
وعيلة
اإلجمالـــ

التكرار
36
40
43
119

النسبة %
%30.3
%33.6
%36.1
%100
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يتبين من بياناو الجدول السابق ما يلى :
 كدو نسبة  %36.1مةن إجمةالى الينةة الدراسةة ؼيةاو دور التليلييةون فةى المليةةالمشاركة واالنومام أله نقابة مهنية و اتحاد فى حين كدو النسةبتان المتقاربتةان
 %30.3و %33.6وجةةةةود دور كبيةةةةر و متوسةةةةط للتليلييةةةةون فةةةةى المشةةةةاركة
واالنومام لمتحاداو والنقاباو المهنية0
 تؤكةةد النتةةائ السةةابقة الةةدم وجةةود يةةة المرةةة بةةين مشةةاادا المةةر ا للتليلييةةون وبةةينمشةةاركتها فةةى ه نقابةةة و اتحةةاد وبةةالرؼم مةةن وجةةود  22نقابةةة مهنيةةة فةةى محةةر
بوج ة الةةام ا ن إال ن انةةاك انخلاو ةا ً فةةى الوةةوية المةةر ا فةةى النقابةةاو العماليةةة
وانخلاوا ً فةى مسةتوياو مشةاركتها فةى مختلةؾ التنظيمةاو العماليةة بحةلة خاحةة
ؼير ن اناك اختمفاو نوالية فى مشةاركتها بةين نقابةة و خةره فترتلةع مشةاركتها
فةةى نقابةةة الحةةحليين واالتحةةاد العةةام لنقابةةاو محةةر بمقارنةةة مشةةاركتها فةةى نقابةةة
المحامين واالتحاد العام لنقاباو المهن الطبية(0)44
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خالصة الدراسة :

باستقرا وتحليل اعححا او السابقة يمكن الخروس بعدا مؤشراو من امها :
 -1وجود المرةة ارتباطيةة رويةة بةين مشةاادا التليلييةون ورةيم المشةاركة لةده المةر ا
العاملةة واةبا يعنةى رةةدرا التليلييةون ودوره فةى بنةا حةةورا بانيةة جيةدا لسةةلوك
نةواع اةبا السةلوك
المشاركة للدرجة التةى تسةمح للمةر ا العاملةة ن تتبنةى بعة
باالتباره فول و ررو الطرق لتحقيق ادافها0
 -2ثبتو النتائ الميدانية ن المر ا العاملة تهةتم بةالتليلييون حسةو ظروفهةا و كةدو
بلك نسبة  %48.7من الينة الدراسة0
 -3تأتى القناتان الرئيسيتان األولى والثانيةة للتليلييةون المحةره فةى مقدمةة القنةواو
التليلييونية التى تشااداا المر ا العاملة0
 -4تأتى المسلسمو فى مقدمة البةرام التةى تحةر المةر ا العاملةة اللةى مشةاادتها
يليهةةا فةةى الترتيةةو البةةرام الدينيةةة ثةةم بةةرام المةةر ا فةةاألفمم فةةالبرام الثقافيةةة
والسياسية0
 -5تو القوية الللسطينية فى مقدمة القوايا المحلية والعربيةة التةى تهةتم بهةا المةر ا
العاملةةةة يليهةةةا روةةةايا المةةةر ا فقوةةةية المخةةةدراو واعدمةةةان فالبطالةةةة ثةةةم روةةةية
اعرااو0
 -6مؤشر القيم لده المر ا العاملةة يتجة نحةو المسةتقبل بالدرجةة األولةى ثةم الحاوةر
بالدرجة الثانية0
وفيما يتعلق بنتائ الدراسة الخاحة بقيم المشاركة االجتماالية واالرتحادية
والسياسية فقد كشلو الدراسة الن النتائ التالية:
أوالً  :دور التليفزيون فى تدعيم قيم المشاركة االجتماعية لدى المرأة العاملة :

ثبتو النتائ الميدانية ما يلى:
 -1يلعةةو التليلييةةون دوراً كبيةةراً فةةى تشةةجيع المةةر ا العاملةةة اللةةى االاتمةةام بنلسةةها
وحياتها الخاحة و كدو بلك نسةبة  %60.5مةن الينةة الدراسةة ممةا ترتةو اللية
ترسيخ ريم األنانية واللردية والمحلحة الشخحية لده المر ا العاملة0
 -2كدو نسةبة  %54.6مةن الينةة الدراسةة ن التليلييةون يةدالم بدرجةة كبيةرا ريمةة
االاتمةةام باألسةةرا ويقةةرو بةةين الوةةائها مةةن خةةمل جمةةع فةةراد األسةةرا فةةى كةةان
واحد حول التليلييون البه يوجد لهم مجاالً لمنارشة الموووالاو والقوةايا التةى
يثيراا من خمل برامج 0
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 -3يدالم التليلييةون بدرجةة كبيةرا ريمةة االحتةرام المتبةادل فةى األسةرا حيةث كةدو
نسبة  %49.6من الينة الدراسة ن التليلييون يشجع بدرجة كبيةرا اللةى احتةرام
آرا األوالد وإجرا منارشاو وحواراو معهم0
 -4يةةدالم التليلييةةون ريمةةة التعةةاون فةةى العمةةل بةةين الةةيمم حيةةث كةةدو بلةةك نسةةبة
 %50.4من النسا العاممو الينة الدراسة0
 -5ال يةةدالم التليلييةةون ريمةةة الةةروابط بةةين الجيةةران حيةةث كةةدو نسةةبة  %41.2مةةن
النسةةا العةةاممو الينةةة الدراسةةة ن التليلييةةون يشةةجعهن إلةةى حةةد مةةا و بدرجةةة
متوسطة اللى االاتمام بجيرانهن0
 -6كدو نسبة  %50.4من الينة الدراسة ن للتليلييون دوراً كبيرً فى تداليم ريمة
الوالى البيئى لده المر ا العاملة0
 -7ال يدالم التليلييةون ريمةة المشةاركة واالنوةمام إلةى الجمعيةاو األاليةة والخيريةة
حيث كد بلك نسبة  %37.8من الينة الدراسة0
 -8يدعم التميفزيون بدرجة كبيرة قيمة الجهود الذاتية والتطوعية لدى المرأة العاممة0
ثانيا ً  :دور التليفزيون فى تدعيم قيم المشاركة االقتصادية لدى المرأة العاملة:
ثبتو النتائ الميدانية للدراسة ا تى:
 -1إن التليلييون يةدالم بدرجةة كبيةرا ريمةة المنةت المحلةى لةده المةر ا العاملةة و كةد
بلك نسبة  %48.7من الينة الدراسة0
 -2ال يةةدالم التليلييةةون ريمةةة المنةةت األجنبةةى لةةده المةةر ا العاملةةة و كةةد بلةةك نسةةبة
 %40.3من الينة الدحراسة0
 -3يدالم التليلييون بدرجةة كبيةرا ريمةة ترشةيد االسةتهمك لةده المةر ا العاملةة حيةث
كدو نسبة  %71.4من الينة الدراسة بلك0
 -4يدالم التليلييون بدرجة كبيرا ريمة االدخار لده المر ا العاملةة حيةث كةدو نسةبة
 %47.9من الينة الدراسة ن التليلييون يشجع بدرجةة كبيةرا اللةى االدخةار فةى
البنوك والبريد0
ثالثا ً  :دور التليفزيون فى تدعيم قيمة المشاركة السياسية لدى المرأة العاملة :
ثبتو نتائ الدراسة الميدانية ما يلى :
 -1يدالم التليلييون ريمة المشاركة فى المنارشاو السياسية لةده المةر ا العاملةة حيةث
كد بلك نسبة  %56.3من الينة الدراسة0
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 -2كدو نسبة  %48.7من الينة الدراسة نةا لتليلييةون يشةجع بدرجةة كبيةرا اللةى
امية امةتمك بطارةة انتخابيةة واةبا يعنةى وجةود دور للتليلييةون فةى تةداليم ريمةة
حيايا بطارة انتخابية0
 -3يدالم التليلييةون ريمةة المشةاركة فةى االنتخابةاو حيةث كةدو نسةبة  %56.3مةن
النسا العاممو الينة الدراسة ن التليلييون شجعهن اللى اعدال بأحواتهن فةى
االنتخاباو سوا اللى المستوه المحلى و القومى و النقابى0
 -4ال يدالم التليلييون ريمة انومام المر ا العاملة أله حيو من األحياو السياسية
و كد بلك نسبة  %48.7من الينة الدراسة0
 -5ال يدالم التليلييون ريمة مشاركة وانومام المر ا العاملة أله نقابة مهنية و اتحةاد
و كد بلك نسبة  %36.1من الينة الدراسة0
توصيات الدراسة:
يقترو الباحث فى ختام ابه الدراسة ما يلى :
 -1إتاحة اللرحة الكاملة للمةر ا لممارسةة حقهةا فةى االتحةال والتعبيةر الةن فكاراةا
واتجاااتها بحيث تشارك مشاركة فعالة فى مختلؾ روايا وطنها0
 -2ن يوةةةع القةةةائمون اللةةةى بةةةرام المةةةر ا بةةةالتليلييون فةةةى االتبةةةارام االختمفةةةاو
الطبقية واالجتمااليةة والبيئيةة للجمهةور المسةتهدؾ فيمتةد ااتمةامهم ليشةمل المةر ا
الحورية والريلية والبدوية والسواحلية الشابة والمسةنة ،الؽنيةة واللقيةرا ،المثقلةة
واألمية اللى السوا 0
 -3وةةةرورا ن يتةةةابع التليلييةةةون التطةةةوراو السةةةلبية واعيجابيةةةة التةةةى تطةةةر اللةةةى
خريطة المر ا بلعل التؽيراو واألحداث التى فروتها العولمة0
 -4ورورا القد الدوراو التدريبية وحلقاو النقاش للقياداو اعالممية بالتليلييون
حول روايا المر ا0
 -5إن فعالية دور التليلييون فى تداليم ريم المشاركة لةده المةر ا وخاحةة المشةاركة
السياسةةةية مراةةةون بتةةةداليم رةةةيم الديمقراطيةةةة والتعدديةةةة الحيبيةةةة وتوسةةةيع دائةةةرا
المنارشة والحوار وتطور مناة االتحال السياسى0
 -6البةةد مةةن ييةةادا فعاليةةة اعالةةمم اعرليمةةى حتةةى يحةةبح الةةاممً مةةؤثراً فةةى ييةةادا
مشاركة المر ا فى مجتمعها المحلى0
 -7تطةةوير التشةةريعاو الخاحةةة بمشةةاركة المةةر ا فةةى الحيةةاا العامةةة بحيةةث تتةةيح لهةةا
ممارسة المهن العحرية دون ريود و القباو0
 -8ورورا ن يعمل التليلييون اللى تأكيد الحور البانية اعيجابية للمر ا واالبتعةاد
الن الحور السلبية النمطية و ن تخاطو برامج األسرا بأكملها بدالً من رحراا
اللى مخاطرا المر ا وحداا فتتمشى اليلتها0
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 -14محمود عبد الرؤوف كامل ،وارع المر ا العربية وحورتها فى جهيا اعالةمم،
مجلة البحوث اعالممية ،العدد التاسع – العاشر 0 1996
 -15د 1وجيننننه سننننمعان عبنننند المسننننيع دور التليلييةةةةون فةةةةى التؽييةةةةر الثقةةةةافى
واالجتمةةةاالى ،مةةةع دراسةةةة لجمهوريةةةة محةةةر العربيةةةة ،رسةةةالة
دكتوراه ،كلية اعالمم ،جامعة القاارا0 1979 ،
 -16مطبوالاو إدارا العمراو العامة بمحافظة القليوبية 0 2000/99
 -17اعدارا العامة لإلححا بمحافظة القليوبية0
 -18أعضاء لجنة تحكيم استمارة البح هم  0 :د /نوال محمد المر ستاب ورئةيا
رسةةم اعالةةمم بكليةةة ا داو ببنهةةا 0 ،د /محمةةد نجيةةو سةةتاب اللةةم
االجتماع بكلية ا داو ببنها 0 ،د الةيا حةيام سةتاب مسةاالد اللةم
االجتمةةاع ببنهةةا ،د 0فةةويه محمةةد محمةةد مةةدرا اللةةم االجتمةةاع
ببنها0
 -19اسةةتطمع آرا المشةةاادين فةةى المةةواد والبةةرام التةةى يلوةةلون مشةةاادتها فةةى
األورةةةاو المتميةةةيا ،مجلةةةة اللةةةن اعباالةةةى ،العةةةدد  ،162ينةةةاير
0 46
،2001
 -21د 1نسننمة أحمنند البطريننق التليلييةةون والمجتمةةع والهويةةة الثقافيةةة ،دراسةةاو
نقدية ،القاارا ،الهيئة المحرية العامة للكتاو0 10 ،1999،
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 -21إبراهيم الزمر اسةتخدام المشةااد المحةره للقنةواو اللوةائية العربيةة ،مجلةة
0 69
اللن اعباالى ،العدد  ،161سبتمبر ،2000
0 47
 -22مجلة الفن اإلذاع العدد  ،162محدر سابق،
 -23د 1من سعيد الحديدى ود 1سلوى إمام عل الليديو كاسةيو نمةاط مشةاادت
وتأثيرات ة  ،دراسةةة ميدانيةةة ،القةةاارا ،دار اللكةةر العربةةى ،د 0و،
0 163
اعدمةةان مظةةااره والمج ة  ،سلسةةلة الةةالم المعرفةةة ،ررةةم
 -24د 1عننادل النندمردا
05
 ،56ؼسطا ،1982
 -25اتحاد اإلذاعة والتليفزيون كتاو الخطة اعالممية العامةة ،2001/2000
0 229 -228
 -26السنننيد يسنننين استشةةةراق المسةةةتقبل والمشةةةروع الحوةةةاره ،مجلةةةة األاةةةرام
االرتحاده بتاريخ 1991/1/1م0
 -27د 1محمد عل الفرا المستقبل لمابا نخشاه ،مجلة العربى ،العدد  ،304مةارا
0 93
،1984
 -21د 1أحمد أنور االنلتاو وتؽير القيم فى محر  ،القةاارا ،محةر العربيةة للنشةر
والتوييع0 406 ،1993 ،
 -21السننيد يسننين مجتمةةع األلليةةة الثالثةةة :ريم ة وتناروةةات وآفةةاق تطةةوره ،فةةى د0
سةةامة البةةاي ،محةةرر ،محةةر فةةى القةةرن  21ا مةةال والتحةةدياو،
الطبعةةةة األولةةةى ،القةةةاارا ،مركةةةي األاةةةرام للترجمةةةة والنشةةةر،
0 109
،1996
 -31د 1حسننين كامننل بهنناء النندين ،الوطنيةةة فةةى الةةالم بةةم اويةةة ،تحةةدياو العولمةةة،
0 150
القاارا ،دار المعارؾ،2000 ،
 -31د 1أحمد بدر االتحال بالجمااير والدالايةة الدوليةة ،الطبعةة األولةى ،الكويةو،
دار القلم0 118 ،1974 ،
 -32د 1نوال محمد عمر دور اعالمم الدينى فةى تؽييةر بعة رةيم األسةرا الريليةة
والحوارية ،القاارا ،مكتبة نهوة الشرق0 409 ،1984 ،
 -33مننارى ويننن األطفننال واإلدمننان التليفزيننون  ،ترجمةةة البةةد اللتةةاو الحةةبحى،
0 167
سلسلة الالم المعرفة ررم  ،247يوليو ،1999
 -34د 1شاهيناز بسيون دور وسائل اعالمم فةى مواجهةة مخةاطر تلةوث الهةوا ،
63
الهيئةة العامةةة لمسةةتعمماو ،مجلةةة النيةةل ،ينةةاير ،1990
0
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0 395
 -35أحمد أنور مرجع سابق،
 -36د 1عبد الفتاح عبد النب تأثير وسائل اعالمم اللى سلوك األفراد فةى القريةة
المحةةةرية الوارةةةع والمسةةةتقبل ،مجلةةةة البحةةةوث اعالمميةةةة ،العةةةدد
0 96
التاسع – العاشر ،1996
 -37د 1ثننناء فننؤاد عبنند ا الةةدور السياسةةى لإلالةةمم ،مجلةةة اللةةن اعباالةةى ،العةةدد
0 44
 ،126يوليو ،1990
0 44
 -31د 1بسيون إبراهيم حمادة مرجع سابق،
0 170
 -31عمرو هاشم ربيع مرجع سابق،
 -41د 1محمننند أبنننو ريننندة البنيةةةة السياسةةةية واالجتمااليةةةة لمجلةةةا  ،2000مجلةةةة
الديمقراطيةةة ،العةةدد األول ،القةةاارا ،مركةةي الدراسةةاو السياسةةية
0 73
واالستراتيجية باألارام،2001 ،
 -42د 1أمننان قنننديل اسةةتطمع ر ه المةةواطن فةةى األحةةياو والممارسةةة الحيبيةةة،
التقرير األول ،استطمع ر ه الينة من النخبةة ،القةاارا ،المركةي
0 72
القومى للبحوث االجتماالية والجنائية،1991 ،
0 110
 -43نادية مصطف عبده مرجع سابق،
0 110
 -44المرجع السابق

