اتجاهات المرأة المصرية الريفية نحو القنوات التميفزيونية الخاصة
دراسة ميدانية
المػ ػ امرلال ممػ ػ لال ار ػ ػ ل،ل(لوس ػػاإلؿلا ا ػػدـلالفدقػ ػػدةلول ػػاؽلالمس ػػا ؿل)ل،لال ػ ػػاىرةل،ل
األكادقمقةلالدولقةللميندسةلواموـلا ادـل،ل02ل–ل02لماقول0228ل.ل ل

إعداد

دكتور محمد عبد البديع السيد
قسم اإلعالم – كمية اآلداب – جامعة بنها .
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مقدمة :

قةلوااطاءلقدرل
ىناؾلاافاهلاالم لمانام لنحولاحرقرلوساإلؿلا ادـلمفلق ضةلالحكومقةلالمركز ل

أك رلمفلالحرقةللدخوؿلال طاعلالخاصلواشفق لال مؿل نظاـلالسوؽلالحرةل لمفاؿلاأل كارل
والموضوااتلوناقفةللذلؾلظيرتلال دقدلمفلال نواتلالفضاإلقةلالمصرقةلوال ر قةلالخاصةل

والماخصصةلالمفاوحةلوالمشفرةلوكافلمفلالط ق لأفلقاأثرلال ناءلالداخم للألنظمةلا ادمقةل

ال ر قةل يذهلالاطوراتلغقرلالمس وقةل لال الـلال ر يل(ل2ل)ل .ل

وكافلظيورلال نواتلالفضاإلقةلال ر قةلناقفةلط ق قةللثورةلاالاصاؿلواألقمارلالصنااقةلمفلناحقةل

وناقفةللازاقدلال نواتلالفضاإلقةلاألفن قةلالموفيةلإليلالمنط ةلال ر قةلمفلفيةلأخرىلممالداال

الحكوماتلال ر قةلوالشركاتلالخاصةلإليلإنشاءلقنواتلار قةل يدؼلفذبلالمشاىدلال ر يل
وموافيةلالمنا سةلالا ل رضايالال نواتلاألفن قةل(ل0ل)ل .ل

لوفاءتلم ظـلىذهلال نواتلا مقداًلأام لاللق كسل مسفةلواضحةلأولأىدا اًلمحددةلوق فزلام ل

احاقافاتلأكثرلأىمقةل النس ةللمفماىقرلال ر قةلكمالأفلازاقدلأادادلىذهلال نواتلأدىلإليلافزل

ضيالافلمؿءلساااتلإرساليال موادلمفلإناافيالوزقادةلحافايالل رامجلمساوردةلولفوءلال دقدل

منيالإليلإاادةلا دقـلنفسلالموادلوال رامجل لال نواتلالمشا يةلم لا دقـلارفمةلليالممالزادلمفل
احاكارل ضلالشركاتلا ناافقةلالغر قةل مالق دىل شكؿلأول آخرلال ل رضلالنموذجلالث ا ل

الما دـلالواحدل(ل3ل)ل.ل ل

وقمثؿلوض لالمرأةل لأىلمفام لأحدلالم اققرلاألساسقةلل قاسلمدىلا دمولكمالأنولاللقمكفل

اصورلمفام ل لال صرلالحال لقسقرل خط لنحولالا دـلوال مـلوالاكنولوفقالااركاًلوراإلولنصفول
لحالةلمفلالاخمؼلوام لىذالاألساسل نفلا دـلالمفام اتلق امدل صفةلاامةلو لفانبل

أساسيلمنولام لمدىلا دـلالمرأةلوماا ايالالمسقرةلفن الإليلفنبلم لالرفؿل(ل4ل)ل .ل

وليذالا اظـلاالىاماـل ضاقالالمرأةل لمخامؼلأنحاءلال الـل اناياءلا دلالمرأةلاألوؿل(ل2975ل–ل

2985ل)لالذىلشيدلإقرارلاألمـلالماحدةللدافاققةلالدولقةللم ضاءلام لكا ةلأشكاؿلالامققزل

ال نصرقةلضدلالمرأةل لدقسم رل2979لو لإطارلىذالاالىاماـلصدرتلال دقدلمفلالاشرق اتل
لاحسقفلأوضاعلالمرأةل لكثقرلمفلالدوؿلاسافا ةللنداءاتلاألمـلالماحدةل(ل5ل)ل .ل

و لضوءلذلؾلاطرحلىذهلالدراسةلا شكالقةلالخاصةل اافاىاتلالمرأةلالمصرقةلالرقفقةلنحول

ال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلوىنالق رزلالس اؿلالمحوريل:لىؿلا وـلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةل دورل

إقفا يلمغاقرللدورلال نواتلالحكومقةل لد لقضاقالالمرأةلالمصرقةلإليلاألماـلأـلاكافيلىذهل

ال نواتل رصدلواق لالمرأةلالراىفل سم قااولواقفا قااولما مدةللاكرقسلأدوارىالالا مقدقةلومافاىمةل
إنفازاايال لمفاالتلا نااجلوا داعلالفكرىلوالفن ل؟ل ل
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مشكمة البحث وأهميتها :

اكمفلالمشكمةلال حثقةل لا فا ةلافلس اؿلأساسيلم داهل:لمالاافاىاتلالمرأةلالمصرقةلالرقفقةل
نحولال نواتلالامقفزقونقةلالفضاإلقةلالخاصةل؟ل.لل ل

واأا لأىمقةلىذالال حثل لضوءلادةلم شراتلى ل:لل ل
2ل–للالاوس ل لالممكقةلالخاصةللم نواتلالفضاإلقةلحقثلزادلاددلال نواتلالفضاإلقةلناقفةلسماحل
ال دقدلمفلالدوؿلال ر قةل الاوس ل لالممكقةلالخاصةللم نواتلالفضاإلقةلوالا لأص حتلكميال

اانا سلام لالمشاىدلال ر يل(ل6ل)ل .ل

وقدلأظيرتلدراسةلأفلاددلال نواتلالفضاإلقةلال ر قةلالمفانقةلام لار ساتلوناقمساتلقدلوصؿل

إليل063لقناةلم لنياقةلأكاو رل0226لوأفلأكثرلمفل%73لمفلىذهلال نواتلقممكيالال طاعل
الخاصل(ل7ل)ل.

وأوضحتلدراسةلأخرىل(ل8ل)لأفلاددلاليقإلاتلال ر قةلالايلا ثلقنواتل ضاإلقةلأولا قدل ثلقنوات
ضاإلقةلام لش كاايالقدل مغلحواليل292لىقإلةلمنيال(ل04ل)لىقإلةلحكومقةل(ل267ل)لىقإلة

خاصةل لوا امدلكؿلال نواتلام لنظاـلال ثلالمفاوحلو ضيالقكوفلمشفرالاندمالقكوفلضمفل اقةل

مف ال نواتل لوا ثلىذهلاليقإلاتلام لش كاايالقنواتلما ددةلالغاقاتلواألىداؼلوالمغات منيا:ل

حواليل(ل226ل)لقناةلذاتلال رمفةلالمانواةلأولمالقسم لاادةل ال نواتلالفام ة لوحواليل327ل
قناةلماخصصةل.

0ل-لاناشارلالفضاإلقاتلال ر قةلذاتلالطا لا خ اريلأولالار قييلأولالدقنيلوقدلظيرتلىذهل
الفضاإلقاتلواطورتل يلالسقاؽلا قمقميلالمحموـلمفلأفؿلالوصوؿلإل لأذىافلال شر،ل

وا سياـلالفااؿل يلاكوقفلأنساقيـلالم ر قةلوالفكرقةلوال قمقةلوالسموكقةلوقمكفل يـلىذال
السقاؽلا قمقميل يلضوءلالسقاؽلالكونيلالذيلقرىلأفلساحةلالصراعلومقدافلالرىافلىول

كسبلأذىافلال شر،لوأفللإلادـلوخاصةلالفضاإليلمنولدو ًارلحاسم ًال يلىذالالمفاؿل(ل9ل)ل .ل

3ل -لم ظـلال نواتلالفضاإلقةلال ر قةلام لاخادؼلاوفيااياللقستلإاللمفردلارفمةللاوافدل

ار يلام لالساحةلالفضاإلقةلل طلواللاوفدل مسفةلمحددةلاحكـلأداءلامميالأولأىدا اًلاسارااقفقةل
اس لإليلاح ق يال ؿلأفل ضالمفلىذهلال نواتلاللا وىلام لمؿءلساااتلإرساليالإالل ننااجل

مساوردلاللق رلافلىوقايالواللق كسلث ا ةلالمفام اتلالا لامثميال(ل22ل)لل4ل-للإفلظيورل

ال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلأحدثلفدالًلواس اًلحوؿلمالا دمولمفلقضاقالوموضوااتلوضقوؼل
وأشكاؿل رامفقولمخامفةل .ل
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5ل-للاالناشارلالممحوظللألط اؽلالفضاإلقةلوالوصدتلالخمسةلممالزادلمفلاناشارلال نواتل

الفضاإلقةلالخاصةلالمنا سةللم نواتلالحكومقةل ا ضا ةلإليلاالافاهلنحولسقطرةلالفانبلالافاريل
ام لوساإلؿلا ادـل لظؿلاراف لالاموقؿلالحكوميلووفودلص و اتلما ددةل لالاموقؿ(ل22ل)ل .ل

6ل-للاظيرلالمرأةلالمصرقةل ل ضلالرساإلؿلا ادمقةل صورةلا رلافلسم قاايالوقارابلام ل
ذلؾلظيورلاافاىاتلسم قةلنحولالمرأةلالمصرقةلداخمقاًلوخارفقاًل(ل20ل)ل .ل

7ل-لالاأثقراتلالسم قةلالما ددةلالا لااركيالال نواتلالفضاإلقةلال ر قةلالخاصةلام لاألسرةل

وأ رادىالحقثلىناؾلارافاعلمشاىدةلىذهلال نواتلومالقمكفلأفلاحدثولمفلاأثقراتلسم قةلولثارلغقرل

موااقةلام لانشإلةلاألفقاؿلال ر قةل(ل23ل)ل.

مالالذىلقمكفلأفلا دمولال نواتلالفضاإلقةلالخاصةل لمفاؿلانمقةلالمرأةلالمصرقةل صفةلاامةل

والرقفقةل صفةلخاصةل؟لكقؼلااصورىالوكقؼلاصورىال؟ل .ل

الدراسات السابقة :
اامقزلالدراساتلالسا ةل لمفاؿلرصدلواحمقؿلاافاىاتلالمرأةلالرقفقةلنحولال نواتل

الامقفزقونقةلالفضاإلقةلالخاصةل الندرةلاألمرلالذىلد لال احثلإليلالا رضلإليلالدراساتل
ل
المااحةلوالا لليالادقةلم اشرةلوغقرلم اشرةل موضوعلالدراسةلوقمكفلاصنقفيالإليل

محورقفلرإلقسققفل :ل

أوالً  :محور الدراسات التى تتعمق بالقنوات التميفزيونية الخاصة :

2ل-للدراسةلحنافلكقدن ل(ل0225ل)ل نوافل"لا ققـلالفميورلألوؿلال نواتلالفضاإلقةلالمصرقةل
الخاصةلامقفزقوفلالمحورلودرقـل"ل(ل24ل)ل.لايدؼلالدراسةلإليلالا رؼلام لال نواتلالفضاإلقةل

الخاصةلمفلناحقةلالممكقةلا ادمقة،لونوعلممكقةلال ناةلوأىداؼل رامفيالوأغراضلالم سساتل
ّ
المالكةلليالوا ققـلالمشاىدقفلل رامفيال.لوىؿلزقادةلاددلال نواتلالخاصةلق دىلإليلانا سيال ل
انوق لوافدقدل رامفيالأـلالل؟ل.لكمالاس لالدراسةلإليلالا رؼلام لاحوؿل ضلال نواتل

اتلخاصةلواأثقرلىذالالاحوؿلام لنوعلال رامجلالا لا دميالوكشؼل
الحكومقةلإل لقنو
ّ
لقناةلسواءلكانتلاث قفقةلأولإادمقةلأولاسمقةل.لواركزلالدراسةل
ل
الموضوااتلالا لاياـل يالك ّؿ
ضاإلقةلخاصةلمصرقةلى لالمحورل،لامفزقوفلدرقـل،2لودرقـل،0لومزقكال .ل
ام لثدثلقنواتل
ّ

وأفرقتلالدراسةل لثدثلمناطؽلمخامفةلامثؿلثدثلمساوقاتلاقاصادقةلوافامااقةلوى لمصرل

الفدقدةلوالميندسقفلوالزمالؾلوالم ادىلكحيل ارؽلوالدق لوالفقزةلوال فوزةلكحيلماوسطلواقفل

شمسلوش رالوام ا ةلكحيلش يلواـلاط قؽلالدراسةلام لاقنةلقواميال(ل383لمفردةل)لوأسفرتل
افلادةلنااإلجلأىميالارافاعلنس ةلمشاىدةلال نواتلالامقفزقونقةلالخاصةلحقثل مغتلنس ةلمفل

قشاىدلىذهلال نواتل صفةلداإلمةل55.9ل%لومفلقشاىدىالأحقاناًل مغتلنس ايـل44.2ل%ل.وفاءتل
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قنواتلدرقـل لم دمةلال نواتلالخاصةلحقثل مغتلنس ةلمفلقشاىدلقناةلدرقـ2ل(ل60.2ل%ل)ل

ودرقـ0ل(ل57.6ل%ل)لو مغتلنس ةلمفلقشاىدلقناةلالمحورل(ل48.4ل%ل)لوادوةلام لذلؾل نفل
قناةلدرقـ0لى لاألكثرلش قةل قفلال نواتلالثدثلحقثل م تلنس ةلمشاىدايال(ل75.0ل%ل)ل.ل

0ل-لدراسةلأشرؼلفدؿل(ل0225ل)لافل"لال دقةل قفلممكقةلوساإلؿلا ادـلوط ق ةلومساوىل
الحرقةل لال نواتلالمصرقةلالحكومقةلوالخاصةل"ل(ل25ل)ل.لس تلىذهلالدراسةلإليلالا رؼلام ل

احدقدلأثرلنمطلالممكقةلوالا قةل لاوفياتلال نواتلالخاصةلوا ققـلالدورلالذىلام ولىذهلال نواتل

م لال نواتلالحكومقةل لاناوؿلال ضاقالوالموضوااتلالمخامفةلواحدقدلمدىلااامادلالفميورل

ام لال نواتلالخاصةلوالحكومقةل لاكوقفلرصقدلم ر يلافلال ضاقالوققاسلفوانبلالم الفةل

ا ادمقةلل رامجلالرأىلالا لقطرحيالالامقفزقوفلالحكوميلم ارنةل الخاصل .ل
واوصمتلالدراسةلال لادةلنااإلجلأىميال :ل

*لىناؾلاافاهلاقفا يلمازاقدلمفلالفميورلالمصرىلنحولال نواتلالخاصةلق كسولالحفـلالك قرل

لدىاماـلوالمشاىدةلكمالقمقؿلالفميورلالكاسابلم مومااولمفلقضاقال رامجلالرأىلمفلىذهل

ال نواتلالا لاللاكاف ل ذلؾل ؿلا دىللاشكقؿللراءلووفياتلنظرلالفميورللإزاءلامؾلال ضاقا.ل ل

*لاافوؽلال نواتلالخاصةلام لال نواتلالحكومقةل لاخاقارلالموضوااتلوأوقاتلال رضلواكرارل

ال رامجلونواقةلالضقوؼلواافاىاايالالفكرقةل .ل

*لوفودلمساحةلحرقةلممحوظةل لال نواتلالخاصةلم ارنةل ال نواتلالحكومقةلسواءل حكـلاوفييال

لنواقةلم قنةلمفلالفماىقرلأول حكـلوفودلاوفياتلومصالحلرأسمالقةلاوفولىذهلال نواتل.ل ل
3ل-لدراسةلصا رلاسرافل(ل0225ل)ل نوافل"لالضوا طلاألخدققةلوال انونقةلالدزمةلل مؿل

ال نواتلال ر قةلالخاصةل"(ل26ل)ل.لايدؼلىذهلالدراسةلإليلم ر ةلالاشرق اتلال انونقةلالا لقمكفل
لم نواتلال ر قةلالخاصةلااللازاـل يالوال مؿلمفلخدليالووض لمفمواةلمفلالضوا طلاألخدققةل
الضرورقةلل مؿلال نواتلالخاصةلاللسقمالا خ ارقةلوالغناإلقةل .ل

واوصمتلالدراسةلإليلأفلنمطلمشاىدةلال نواتلالفضاإلقةلال ر قةلالخاصةل شكؿلداإلـلقأا ل ل

الاراقبلاألوؿل نس ةل63.47ل%لمفلأنواعلالمشاىدةل لوق رلىذالافلمدىلاوافدلىذهلال نواتل ل

المفام لوماا ةلالمشاىدقفلليا .ل

4ل-لدراسةلخالدلصدحلالدقفل(ل0223ل)لافل(لاافاىاتلالفميورلالمصرىلوا ادمققفلنحول

ال نواتلالامقفزقونقةلالخاصةل لمصرل"ل(ل27ل)ل.لايدؼلىذهلالدراسةلإليلالا رؼلام لاافاىاتل
ا ادمققفلوالفميورلال اـلنحولأداءلال نواتلالامقفزقونقةلالخاصةل لمصرلوالا رؼلام ل
اصوراتلا ادمققفللمدىل القةلال نواتلالخاصةل لالاأثقرلام لالفميورلال اـل .ل

واـلاط قؽلالدراسةلام لاقنةلان ودقةلقواميال(ل322لمفردةل)لمفلالمشاىدقفل لال اىرةلوالفقزةل

و252لمفلا ادمققفل .ل
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اوصمتلىذهلالدراسةلإليلأفلقنواتلدرقـلخاصةلدرقـ2لودرقـل0للاحامتلالمرا ةلاألول ل قفلكؿل
ال نواتلالفضاإلقةلالمصرقةلالخاصةلكمالأفل رامجلالفقدقولكمقبلواأل دـلا دلمفلأكثرلال رامجل

افضقدًللدىلاقنةلالدراسةلوأفلال نواتلالخاصةلااما ل درلك قرلمفلحرقةلالا قرلوأ دىل

الم حوثوفلاافاىاتلإقفا قةلنحولحفـلالمشاركةلالفماىقرقةل ل رامفيال ا ضا ةلإليلأفلىذهل
ال نواتلاللاضطم ل مياـلالحفاظلام لاليوقةلال ر قةلوا سدمقةلوانيالااخط لحدودلال قـل

وال اداتلوالا القدلالساإلدةل لالمفام لحقثلااناوؿلموضوااتلحساسةلوشاإلكةلمفلالناحقةل

األخدققة.ل ل

5ل-لدراسةلاادؿلا دلالغفارل(ل0223ل)لافل"لأ ادلالمسإلولقةلاالفامااقةللم نواتلالفضاإلقةل

المصرقةلالخاصةل"ل(ل28ل)ل.لاـلاط قؽلىذهلالدراسةلام ل رامجلالرأىلالا لقدمايالقناةلدرقـ0ل
خدؿلشيرلقناقرلااـل0223لو قنتلالدراسةلأ ادلالمسإلولقةلاألخدققةلل رامجلالرأىلوالمامثمةل ل

المسإل لولقةلاألخدققةلنحولاأل رادلوالمفام لوالدولةلوال الـلوأسفرتلالدراسةلافلوفودلاخاد اتل ل
درفةلااللازاـلاألخدقيل لإدارةلالحوارلوالمسإلولقةلالمينقةل لإادادل رامجلالرأىلو الالخادؼل
ال والبلالفنقةلل رامجلالرأىلكمالاوفدلاخاد اتل لأ ادلالمسإلولقةلاألخدققةلل لرامجلالرأىلو ال

الخادؼلاألطرلالفغ ار قةلوال ضاقالالمطروحةل لىذهلال رامج ..ل

6ل-لدراسةللقميلحسقفل(ل0223ل)ل نوافل"لاافاىاتلالفميورلالمصرىلنحولالفضاإلقاتل

المصرقةلالخاصةل"ل(ل29ل)ل.أفرقتلىذهلالدراسةلام لاقنةلغقرلاحامالقةلقواميال(ل322لمفردةل)ل
ةلوأشارتلنااإلجلالدراسةلإل ل
مفلساةلمناطؽلاضـلمخامؼلالط اتلاالفامااقةل مدقنةلال اىر ل

الاغققراتلالايلحدثتل يلوظاإلؼلالامقفزقوفلالمصرىللناقفةللوفودلال نواتلالامقفزقونقةلالخاصةل
فانبلالامقفزقوفلالحكومي.لكمالأشارتلالنااإلجلإليلأفلقناةلدرقـل0لى لأكثرلال نواتلالفضاإلقةل

الخاصةلالا لقحرصلالم حوثوفلام لمشاىدايالوذلؾل نس ةل(54ل،)%لقمقيال لالاراقبلقناةل

درقـ2ل(52ل)%ل قنمالحصمتلقناةلالمحورلام لنس ةل29ل%ل طل.لوأوضحتلالنااإلجلافل

الم حوثقفلقفضموفلمشاىدةلأغانيلالفقدقولكمقبلال ر قةلامقيالال رامجلالحواراتلالسقاسقةلثـل

ال رامجلالدقنقةلواأل دـلال ر قةلكمالأكدتلالنااإلجلأفلمشاىدةلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلقممتلمفل
مشاىدةلالم حوثقفللم نواتلالمصرقةلالمحمقةل نس ةل59.3ل%لل لحقفلأفللنس ةل2ل%لذكرتل

أفلا رضياللم نواتلالخاصةلزادلمفلا ّرضيالإل لال نواتلالحكومقة.لكمالااضحلمفلنااإلجل
ّ
الدراسةلأفلاافاىاتلالم حوثقفلنحولالفضاإلقاتلالمصرقةلالخاصةلإقفا قةل نس ةل58ل%ل .ل

ل-7لدراسةلولقدل احلاهللل(ل0223ل)ل نوافل"لاافاىاتلفميورلالما ممقفلنحولال نواتل

الامقفزقونقةلالحكومقةلوالخاصةل"ل(ل02ل)ل.وط تلام لاقنةلحفميال022لمفردةلمفلأاضاءلىقإلةل

الادرقسل الفام اتلالمصرقةلوأسفرتلنااإلجلالدراسةلافلادةلنااإلجلأىميال :ل
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*لفاءتللقنواتلدرقـل(لدرقـ2لودرقـ0ل)ل لالاراقبلاألوؿلمفلحقثلارافاعلنس ةلالمشاىدةلإليلل

(ل80.0ل%ل)لمفل قفلال نواتلالخاصةلالا لقاـلاسا اليالا رلال مرلالصناا لالمصرىل(لناقؿل
ساتل)ل لحقفلفاءتللقناةلالمحورل(ل72ل%ل)ل لالاراقبلالخامسل قفلىذهلال نواتل .ل

*ل مغلماوسطلاددلأقاـلمشاىدةلقناةلدرقـ0لل(ل5.75لقوـل)لقمقيالدرقـ2ل(ل5.74لقوـل)لوالمحورل

(ل4.56لقوـل)ل .ل

*فاءتلالمضامقفلا خ ارقةل لم دمةلالمضامقفلالا لقفضميالالم حوثوفلامقيالاأل دـل

والمسمسدتلوال رامجلالحوارقةلل .ل

*لوفودلادقةلارا اطلقوقةل قفلفنسلالمشاىدقفلوا ققميـللمخامؼلال رامجلالا لا دميالقناةل

درقـ0ل لحقفلاللاوفدلادقةلارا اطل قفلالمساوىلالا مقميللمشاىدىلقناةلالمحورلوقدرايـلام ل
ا ققـل رامفيال .ل

8ل-لدراسةلأمقرةلسمقرلطول(ل0225ل)ل نوافل"لدورلال نواتلالمصرقةلالحكومقةلوالخاصةل ل

إدراؾلأ رادلالمفام لالمصريللمناخلحرقةلالرأىلواأثقرلذلؾلام لمشاركايـلالسقاسقةل"ل(ل02ل)ل
.أسفرتلالدراسةلافلادةلنااإلجلأىميال :ل

*لمشاىدةلال رامجلالسقاسقةل لكؿلمفلال نواتلالحكومقةلوالخاصةللليالاأثقرلم اشرل ل

المشاركةلالسقاسقةل .ل

*لامامؾلكؿلمفلال نواتلالامقفزقونقةلالحكومقةلوالخاصةلدرفةلم ولةلمفلالحرقةللوىذهلالدرفةل

واضحةلأكثرل لال نواتلالامقفزقونقةلالخاصةل .ل

*لوفودلادقةلارا اطلإقفا قةل قفلا رضلالفميورللم رامجلالسقاسقةل لال نواتلالحكومقةل

ومشاركايـلالسقاسقةل لحقفلاللاوفدلنفسلال دقةل قفلا رضيـللم رامجلالسقاسقةل لال نواتل
الامقفزقونقةلالخاصةلومشاركايـلالسقاسقةل.ل

9ل-لدراسةلماىقنازلرمزىل(ل0225ل)ل نوافل:ل"لال وامؿلالم ثرةل لمسا ؿلأنماطلممكقةل

ال نواتلالامقفزقونقةلالمصرقةلوالخاصةل"ل(ل00ل)ل.لان لأىداؼلىذهلالدراسةلمفلالاصنقؼلالذىل
قدمول"لوندؿل"لWendellلألىداؼلالدراساتلالمسا مقةلحقثلاامثؿلاألىداؼلالرإلقسقةللمدراسةل ل

ىد قفلأوليمالدراسةلالمسا مقاتلالمحاممةللاطورلال نواتلالخاصةل لمصرلخدؿلا دل(ل0225ل

–ل0225ل)لوثانقيمال:لاحمقؿلالصورلالمخامفةللممسا ؿلوذلؾلمفلخدؿلاحمقؿلاصوراتلالخ راءل
حوؿلمسا ؿلال نواتلالخاصةلواحمقؿلمحاواىالودراسةلأس ا يالونااإلفيال.لللللللللللللللل

واوصمتلالدراسةلإليلوفودلثدثةلسقنارقوىاتللقمكفلمفلخدليالوصؼلواحمقؿلسماتلمسا ؿل

ال نواتلالخاصةلخدؿلا دل(ل0225ل–ل0225ل)ل لضوءلالاحوؿل لنمطلممكقةلال نواتل
الخاصةل لمصرلواامثؿلىذهلالسقنارقوىاتلالثدثل ل :ل
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*لسقنارقولالنمولوقساخمصلم المولمفلر قةلمفمواةلالخ راءل(لاقنةلالدراسةل)لالذقفلق ا دوفل

أفلال نواتلالخاصةلسانمولمسا دًل قداًلافلأىلشكؿلمفلأشكاؿلادخؿلالدولةل .ل

*لسقنارقولاالسامرارلام لالوض لالحال ل(لالسقنارقولالمرف ل)لواامثؿلمنطم اتلىذالالسقنارقول
لاوق لاسامرارلالادخؿلغقرلالم اشرللمدولةل لرسـلسقاساتلال نواتلالخاصةل(ل42.7ل%ل)ل

واالاا ادل لم ولقةلال ددلالحال لمفلال نواتلالخاصةلوادـلوفودلاحاماؿللزقاداول لالمسا ؿل

(ل32.7ل%ل)لم لاوق لحؿلالمشكدتلالمالقةلوالاموقمقةلالا لا ان لمنيالال نواتلالخاصةل ل
المسا ؿلال رقبل(ل08.3ل%ل)ل .ل

*لسقنارقولا لوقؼلال نواتلالخاصةلوق وـلام لاوق لا مصلاددلال نواتلالخاصةلوقاأسسلىذال
السقنارقولام ل رضقاتلثدثلاامثؿل ل رضقةلالغموضلو رضقةلالنف لو رضقةلالاآكؿل .ل

22ل-لدراسةلنجوى الجزار ( ) 2005ل نوافل"لمسا ؿلا ادفلالامقفزقونيل قفلال نواتل

األرضقةلالحكومقةلوالفضاإلقاتلالمصرقةلالخاصةلكمالقراهلالم مفلوال اإلـل االاصاؿل"ل(ل03ل)ل.اـل

اط قؽلىذهلالدراسةلام لالم مفلوال اإلـل االاصاؿلوحاولتلاساشراؼلمسا ؿلا ادفلالامقفزقونيل
قفلال نواتلالحكومقةلوالخاصةلوأسفرتلنااإلفيالافلأنول الرغـلمفلالمزاقالوالاسيقدتلالا ل

ا دميالال نواتلالفضاإلقةلالخاصةللمم مفلاظؿلال نواتلالحكومقةلالرسمقةلى لالخقارلاألوؿل

لمم مفلكوسقمةلإادنقةل لالامقفزقوفلوسقظؿلىذالالوض لساإلداًل لالمسا ؿلطالمالاحاكرل

ال نواتلالحكومقةلا رساؿلاألرضيل.ل ل

ثانياً  :محور الدراسات التى تتعمق باإلعالم والمرأة وهى :

2ل-لدراسةلا دلاهلللزلطةل(ل0222ل)ل"لدورلوساإلؿلا ادـل لانمقةلالوايلالث ا يللممرأةل

الرقفقةل،لدراسةلمقدانقةل لقرقةلمصرقةل"ل(ل04ل)ل.لايدؼلالدراسةلال لالا رؼلام لدورلوساإلؿل
ا ادـلالفماىقرقةل(لالرادقول،لالامقفزقوفل،لالصحا ةل)ل لانمقةلالوا لالث ا للمنساءلالرقفقاتل

وذلؾل الاط قؽلام لاقنةلاشواإلقةلمناظمةلقواميال(ل222لمفردةل)ل محا ظةلالدقيمقةلواوصمتل

الدراسةلال لادةلنااإلجلأىميالاللق اصرلاىاماـلالمرأةلالرقفقةل مشاىدةلال نواتلالمصرقةل طل ؿل
اياـل مشاىدةلقنواتل ضاإلقةلأخرىلمثؿلقنوات ARTلو mbcلوالفزقرةلود يلكمالأكدتلالنااإلجل

ادـلوفودل روؽلفوىرقةل لدرفاتلالث ا ةلالسقاسقةل قفلالنساءلالرقفقاتلمفلحممةلالم ىدتل
الماوسطةلوالفام قةلوالدإل لقا رضفللوساإلؿلا ادـلالفماىقرقةل.لل ل

0ل-للدراسةلاواطؼلا دلالرحمفلولخروف(ل2999ل)ل"لالمرأةلالمصرقةلوا ادـل لالرقؼل

والحضرل"ل(ل05ل)ل.لايدؼلالدراسةلال لالا رؼلام لالدورلالذىلقمكفلأفلا وـل ولوساإلؿلا ادـل
لانمقةلالمرأةلالرقفقةلواطوقرلواقيال ح وقيالومسإلولقاايالالمفام قةلوضمافلمشاركايال ل

انمقةلذاايالوالنيوضل مفام يالواوصمتلالدراسةلإليلوفودلادقةلارا اطل قفلالا مقـلومدىل
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الوا ل ضاقالالمفام ل قفلاقنةلالدراسةلالا لاـلاط ق يال لقرقايلالز ار ل أسقوطلوكمشقشل

المنو قةل ا ضا ةلإليلاقنةلمفلالنساءل حيلمصرلال دقمةل ال اىرةل.كمالأث اتلالدراسةلأفلكؿل

وسقمةلإادـلليالخصوصقايالودروىالومياميال لانمقةلالمرأةلسواءل لالرقؼلأول لالحضرل

اخامؼلافلالوساإلؿلاألخرى..ل ل

3ل–لدراسةلأمان ل يم ل(ل2997ل)ل"لدوا لاساخداـلالمرأةلالمصرقةلل نواتلالامقفزقوفلالدولقةل

واش اااايال"ل(ل06ل)ل.لايدؼلالدراسةلال لم ر ةلاألس ابلالرإلقسقةلوراءلاساخداـلالمرأةلالمصرقةل
ل نواتلالامقفزقوفلالدول لومدىلنفاحلىذهلال نواتل لإرضاءلرغ اايالواش اعلاحاقافاايال

اساخداـلمدخؿلاالساخداماتلواالش اااتلوذلؾل الاط قؽلام لاقنةلاشواإلقةلط قةلمفلسكافل

ال اىرةلالك رىل مغلاددىال(ل76لمفردةل)لوأسفرتلىذهلالدراسةلافلأفلاألـلالمصرقةلاحرصلام ل
اد لالسم قاتلال دقدةلالا لقمكفلأفلاناجلافلمشاىدايالومشاىدةلأ ناإليالل نواتلالامقفزقوفل

الدولقةلومفل قنيالاآلثارلاالفامااقةلوالدراسقةلوالث ا قةلالسم قةللذلؾلنفدىالاحرصلام لارشقدل
اساخداـلالدشل المنزؿلوانا اءلمالقافؽلوققـلوم اققرلمفام ناللاشاىدهلاألسرةلدوفلاالن يارل
الث ا ةلالوا دةل.ل ل

4ل-لدراسةلنادقةلرضوافل(ل2997ل)ل"لدورلالدرامالالامقفزقونقةل لاشكقؿلوا لالمرأةل:لدراسةل
افامااقةلمقدانقةل"ل(ل07ل)ل.لايدؼلالدراسةلال لالا رؼلام لدورلالدرامالالامقفزقونقةل لاشكقؿل
وا لالنساءلاامةلواألمقاتلمنيفلخاصةلام لاقنةلامدقةلقواميال(ل222لمفردةل)لمفلسكافل

منط ةلمصرلالفدقدةلومنط ةلالمرج .ل

5ل–لكمالأفرتلناإلمةلامارةل(ل2993ل)لدراسةلافل"لدورلالامقفزقوفل لانمقةلالوايلاالفاماا ل

لممرأةلالرقفقةل"ل(ل08ل)لوأفرتلى ةلمخاارل(ل2992ل)لدراسةلاف"للاأثقرلوساإلؿلاالاصاؿلام ل
انظقـلاألسرةل لالرقؼلالمصرىل،لدراسةلمقدانقةلم ارنةلام لقرقاقفلمصرقاقفلل"ل(ل09ل)ل

ا ضا ةلاليللالدراسةلالا لأفراىالااطؼلال دل(ل2979ل)لافل"لدورلا ذااةلالصواقةل ل

اغققرلالنظرةلالا مقدقةلإليلالمرأةل لال رقةل"ل(ل32ل)ل .ل

التعميق عمى الدراسات السابقة

مفلخدؿلمالاـلارضولمفلدراساتلسا ولقمكفلاساخدصلالم شراتلالاالقةل :ل

*لركزتلالدراساتلالسا ةلام لال دقةل قفلممكقةلوساإلؿلا ادـلوط ق ةلومساوىلالحرقةل ل

ال نواتلالخاصةلوال وامؿلالم ثرةل لمسا ؿلأنماطلممكقةلىذهلال نواتلوالضوا طلالدزمةلل مميال

ودورلىذهلال نواتل لد لأ رادلالمفام لالمصرىللممشاركةلالسقاسقةلومدىلإدراكيـللمناخلالحرقةل
ومسإلولقةلىذهلال نواتلافاهلالمفام لواافاىاتلالفميورلوا ادمققفلنحولىذهلال نواتل ا ضا ةل

إليلمسا ؿلا ادفل لظؿلال نواتلالخاصةل .ل
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*لاىامتلم ظـلالدراساتلالسا ةل دراسةلدورلوساإلؿلا ادـل لالانمقةلاالفامااقةللممرأةل

الرقفقةلوزقادةلواقيالاالفاماا لوالث ا يلوال دقةل قفلالمرأةلالرقفقةلووساإلؿلا ادـلولـلااناوؿل
أقةلدراسةلاافاىاتلالمرأةلالرقفقةلنحول رامجلالامقفزقوفلاألرضيلأولالفضاإليلسواءلكافلالامقفزقوفل
ممموكاًللمدولةلأولممموكاًللم طاعلالخاصلسوىلدراسةلواحدةلركزتلام لم ر ةلاألس ابلالرإلقسقةل
وراءلاساخداـلالمرأةلالمصرقةلل نواتلالامقفزقوفلالدوليلومدىلنفاحلىذهلالاكنولوفقالالفدقدةل ل

إرضاءلرغ اتلالمرأةلواش اعلاحاقافاايال .ل
ل

*لساادتلىذهلالدراساتلال احثل لرصدلأىـلالفوانبلالمنيفقةلالا لااامدلامقيال لدراساول
والاحدقدلالدققؽللمشكمةلال حثلحقثلاطرؽلم اشرةلإليلدراسةلاافاىاتلالمرأةلالرقفقةلال اممةلنحول

ال نواتلالامقفزقونقةلالفضاإلقةلالخاصةل ا ضا ةلإليلمسااداولكثق اًرل لصقاغةلالاسا التلالا ل

ا رضلليال لدراساول .ل

اإلطار المنهجي لمبحث
أهداف البحث :

لضوءلمشكمةلالدراسةلقس لىذالال حثلإليلاح قؽلمفمواةلمفلاألىداؼل

قمكفلاحدقدىال قمالقميل:ل ل

2ل–لالا رؼلام لاافاىاتلالمرأةلالمصرقةلنحولال نواتلالامقفزقونقةلالخاصةلل .ل

امجلوال نواتلالامقفزقونقةلالخاصةلالا لاحرصلالمرأةلالمصرقةلالرقفقةلام ل
0ل–لرصدلأىـلال ر ل
مشاىداياللاكوقفلرصقدلم ر لافلمخامؼلال ضاقال.ل ل

3ل–لالا رؼلام ل اراتلوكثا ةلوااداتلوأنماطلا رضلالمرأةلالرقفقةللم نواتلالامقفزقونقةل

الخاصة.ل ل

اتلالامقفزقونقةلالفضاإلقةلالخاصةلاأثق اًرل لالمرأةلالمصرقةلالرقفقةل .ل
ل
4ل–لم ر ةلأكثرلال نو

5ل–لالا رؼلام لمدىلاىاماـلا ادـلالخاصلسواءلكافلار قاًلأولمصرقاًل ضاقالالمرأةلالرقفقةل ل
6ل–لا ققـلالدورلالذىلام ولال نواتلالفضاإلقةلالخاصةل لاناوؿلال ضاقالوالموضوااتلالخاصةل
المرأةلالرقفقةل .ل

تساؤالت البحث :

ام لضوءلاألىداؼلالسا ةلقس لال حثللإلفا ةلافلادةلاسا التلاا مؽل اليدؼلالرإلقسيل

الذىلقرصدلاافاىاتلالمرأةلالمصرقةلالرقفقةلنحولال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلوأىـلىذهلالاسا التل
ى ل:ل ل

2ل-للمالكثا ةلا رضلالمرأةلالمصرقةلالرقفقةللم نواتلالامقفزقونقةلالخاصةل؟ ل
0ل-للمالال نواتلالامقفزقونقةلالخاصةلالمفضمةللدىلالمرأةلالمصرقةلالرقفقةل؟ل ل
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3ل-للمالاافاىاتلالمرأةلالمصرقةلالرقفقةلنحولضوا طلالممارسةلا ادمقةللم نواتلالامقفزقونقةل

الخاصةل؟ل .ل

4ل-لللمالاافاىاتلالمرأةلالمصرقةلالرقفقةلنحولمزاقالال نواتلالامقفزقونقةلالخاصةل؟ل .ل

5ل-للمالاافاىاتلالمرأةلالمصرقةلالرقفقةلنحولاقوبلال نواتلالامقفزقونقةلالخاصةل؟ل .ل
6ل-للمالر قةلالمرأةلالمصرقةلالرقفقةلوم ارحااياللاطوقرلاألداءلل لال نواتلالامقفزقونقةلالخاصةلل

؟ل .ل

نوع البحث ومنهجه وأدواته :
نوع البحث  :قناميلىذالال حثلإليلال حوثلالوصفقةلالا لاسايدؼلاصوقرلواحمقؿلاافاىاتل
المرأةلالمصرقةلالرقفقةلنحولال نواتلالفضاإلقةلالخاصةل يدؼلالا رؼلام لىذهلاالافاىاتلمفل

خدؿلالم موماتلالا لاوضحلىذهلاالافاىاتل .ل

منهج البحث  :اساخدـلال احثلمنيفقفلام لالنحولالاال ل(ل32ل)ل:ل ل

 - 1منهج المسحل:ل ش قولالوصفيلوالاحمقميل لفم لال قاناتلوالم موماتلالدزمةللم حثل
وقفقدلىذالالمنيجل لالا رؼلام لخصاإلصلال قنةلوسماايالوقساىـل لإمكانقةلاساخداـلاألرقاـل
لماوصؿلإليلنااإلجلمحددةلوكذلؾلإمكانقةلخضوعلال قاناتللماحمقؿلا حصاإليلكمالقساىـل ل

م ر ةلالم موماتلالما م ةل اافاىاتلالمرأةلالمصرقةلالرقفقةلنحولال نواتلالامقفزقونقةلالفضاإلقةل

الخاصةل .ل

 – 2المنهج المقارنل:للمدحظةلورصدلأوفولالش ولواالخادؼلوالا اقفلأولاالاساؽل قفلدورل
ال نواتلالامقفزقونقةلالمصرقةلالفضاإلقةلالخاصةل لاالىاماـلأولادـلاالىاماـلل المرأةلالرقفقةل.ل ل

أدوات جمع البيانات واختبا ار الصدق والثبات :
لإطارلمنيجلالمسح ااامدلال احثلام لادةلأدواتل حثقةلوى :
* االستبيان  :وقدلاـلارضلصحقفةلاالسا قافلام لاددلمفلالمحكمقفلمفلأسااذةلا ادـل

واالفاماعل(ل30ل)لل قاسلصدقيالوقدرايالام لا فا ةلافلاسا التلال حثلحقثلمرلاساخداميال
المراحؿلالمنيفقةلالمخامفةلمفلحقثلال ناءلوانوعلاألسإلمةلالا لاغط لال ناصرلاألساسقةل

واألىداؼلالمرا طةل الدراسةلواـلاالاامادل لققاسلالث اتلام لإفراءلاخا ارلق ميلPre Testل

ام لل(ل02لمفردةل)ل يدؼلالا رؼلام لمدىلصدحقةلوقدرةلاالسامارةللماط قؽلواح قؽلأىداؼل
الدراسةلحقثل مغلم امؿلالث اتل(ل89ل%ل)لوى لنس ةلادؿلام لوضوحلأسإلمةلاالسا قافلودقايال
وث اايالوصدحقةلاالسا قافللماط قؽلالمقدانيل .ل

* المقابمةل :واـلاساخداميالام لمساوققفل :ل
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المستوى األول مقابمة مقننةل:لحقثلحرصلال احثلام لالاوافدلم لالم حوثاتلأثناءلاساقفاإليفل
لدسا قافل لأماكفلامميفل مدقنةل نياللألس ابلالاالقةل :ل

لالاأكدلمفلمشاىدايفلوماا ايفللم نواتلالامقفزقونقةلالفضاإلقةلالخاصةل .للا فا ةلليفلافلأيلاسافسارلحوؿلأسإلمةلاالسا قافلحقثلأ دىل ضلالمحكمقفلمدحظااولحوؿلص و ةلىذهلاألسإلمةل اـلال احثل ا سقطيالواغققرل ضيال مالقادءـلوالمساوىلالث ا ل

لممرأةلالمصرقةلخاصةلالحاصدتلام لم ىؿلماوسطلوذلؾلولمحصوؿلام لإفا اتلأكثرلدقةل

وصدقاًل .ل

لمفلالسيؿلم ا مةلالمرأةلالرقفقةل لمكافلامميالومفلالص و ةلم ا مايال لمنزليالنظ اًرللم اداتلوالا القدلالا لاحكـلمفام لال رقةلوذكرلأحدلال احثقفلأفلاالاصاؿل أ رادلال قنةل لالمفام ل

ال روىلمسألةل لغاقةلالص و ةل(ل33ل)لل.ل ل

المستوى الثانى المقابمة الحرةل:لاسا افلال احثل ضلالطال اتلمفلقرىلورقؼلمدقنةل نيال
و الفرقةلال ار ةل سـلا ادـل فام ةل نيال لمؿءل ضلصحؼلاالسا قافلمفلأقار يفل

وم ار يفل دلشرحلواوضقحلأسإلمةلاالسا قافللي الءلالطال اتلوذلؾللألس ابلالاالقةل :ل

لالحصوؿلام لإفا اتلصادقةلودقق ةلوم رةلمفلالم حوثاتلحقثلإفلى الءلالطال اتلسقكفلمحؿلث ةللمم حوثاتلل حكـلدرفةلال ار ةلوالم ر ةل قنيفلو الاال ل نفلالم حوثاتلسقدلقفل

م موماايفلوسق رفلافلرأقيفل كؿلحرقةل قداًلافلأقةلشكوؾلأولمخاوؼلوقدلأكدتل ضل

الدراساتلال ممقةلاساحالةلإنفازلأىلا دـلممموسل لالحصوؿلام لالم موماتلالمطمو ةلمفل

الم حوثاتل لحالةلاالسا انةل احثقفلمفلخارجلال ريلإذلقاـلالا امؿلم يـلكغر اءلقمكفل

اساضا ايـلواكراميـل لإطارلالسخاءلالرقفيلولكفلاللقمكفلا دالءلليـل م موماتل(ل34ل)ل.ل ل
لاحرىلالدقةلوالصدؽل لإفا ةلالم حوثاتلألسإلمةلاالسا قافلوقاح ؽلذلؾلمفلخدؿلم ر ةلى الءلالطال اتل المساوىلالا مقميللمم حوثاتلوم ر ةلمدىلمشاىدايفلوماا ايفللم نواتل

الامقفزقونقةلالفضاإلقةلالخاصةل .ل

مجاالت الدراسة :
المجال الجغرافى :

قامثؿلالمفاؿلالفغ ار للم حثل لقرىلورقؼلمركزلومدقنةل نيال محا ظةلال مقو قةلامؾلالمحا ظةل
الا لاحاؿلمكافلالصدارةل قفلمحا ظاتلمصرلمفلحقثلاحاواإليالأغم قةلرقفقةلحقثلق مغلسكافل

الرقؼل()0052696لنسمةل نس ةل%59لوق مغلسكافلالحضرل()2539342لنسمةل نس ةل%42ل
.ل لوااكوفلالمحا ظةلمفلس لوحداتلمحمقةللممراكزلوالمدفلوى ل(ل نيال–لقمقوب -الخانكةل–ل
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طوخل–لال ناطرلالخقرقةل–لكفرلشكرل–لش قفلال ناطرل)لواددل0لمدقنةل،ل0لح واددل46لوحدةل
محمقةلقروقةلقا يال295لقرقةلول922لاز ةلوكفرل .ل

وق مغلاددلالوحداتلالمحمقةلال روقةللمدقنةل نيا(ل8ل)لوىيل:ل(لل طال-ل امدةل-لفمفرةل-ل

سندنيورل-لش منفةل-لمرصفال-لطحمةل-لكفرلالفزارل)ل(ل35ل)ل.ل ل

عينة البحث :

ان سـلال قناتلإليلاقناتلاحامالقةلواقناتلغقرلاحامالقة وقاحددلاخاقارلاقنةلال حثل لضوءل
األىداؼلالا لقس لإلقيالومفلمنطمؽلالاسا التلالا لقفقبلانيالو ناءلام لذلؾل دلاوقؼل

احدقدلحفـلاقنةلىذالال حثلام لاددلمفلاالاا اراتلمنيالقدرلالافانسل قفلمفرداتلالمفام ل

واددلالفإلاتلواخاقارلأداةلفم لال قاناتل(ل36ل)ل .

وألفلىذالال حثلقس يلإليلالا رؼلام لاافاىاتلالمرأةلالمصرقةلالرقفقةلال اممةل لالحكومةلأول
لال طاعلالخاصلأولامارسلأاماالًلحرةلوحصمتلام لشيادةلا مقمقةل(لم ىؿلماوسطلأول وؽل

الماوسطلأولااؿلأولمافساقرلأولدكاوراهل)لنحولال نواتلالامقفزقونقةلالفضاإلقةلالممموكةللم طاعل

الخاصل(لأ رادلأولىقإلاتل)ل دلاـلاخاقارلاقنةلامدقةلغقرلاحامالقةلوى لامؾلالا لااقحللم احثل

نواقةلم قنةلذاتلسماتلوصفاتلوخصاإلصلم صودةلوارا طل مشكمةلال حثلوام لقدرلك قرل

مفلالافانسلوقدل مغلاددىال(ل97لمفردةل)لمفلالنساءلالرقفقاتلالدإل لق قشفل لقرىل(ل

الشموتل–لطحمةل–لسندنيورل–لفمفمرةل–لمنقةلالس اعل–لمقتلكنانةل–لمقتلال طارل–ل

مقتلراض ل)لالاا ةللمدقنةل نيال محا ظةلال مقو قةلوق ممفل ل ضلالمصالحلالحكومقةل
مدقنةل نيال(لالار قةلوالا مقـل–لالكير اءل–لالزرااةل–لمكا اتلكمقاتلاآلدابلوالافارةل

والار قةلوال موـل فام ةل نيال)لأول لال طاعلالخاصل(لمكا اتل–لمحدتل ق لالمد سل

المو اقؿل–لاقاداتلاألط اءل)لأولقمارسفلأاماالًلحرةلوقشاىدفلال نواتلالامقفزقونقةل
الفضاإلقةلالخاصةلوقوضحلالفدوؿلرقـل(ل2ل)لخصاإلصلاقنةلالدراسةل .ل
أساليب التحميل اإلحصائيل:ل ل

اـلاحمقؿل قاناتلىذالال حثلقدوقاًل اساخداـلال ممقاتلا حصاإلقةلالاالقة :ل
*لالفداوؿلالاك اررقةلال سقطةل .ل

*لالفداوؿلالاك اررقةلالمرك ةل .ل
*لاخا ارلPre Test
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أوالً  :خصائص عينة الدراسة :

نتائج الدراسة

ا كسلنااإلجلالفدوؿلرقـل(ل2ل)ل ضلسماتلوخصاإلصلالنساءلالرقفقاتلالدا لقشاىدفلال نواتل

الامقفزقونقةلالفضاإلقةلالخاصةلوالا لاساادل لافسقرلكثقرلمفلالنااإلجلوذلؾلام لالنحولالاال ل :ل

 – 1من حيث السن :

قوضحلالفدوؿلأفلأام لنس ةلمفلالم حوثاتلكانتلالفإلةلال مرقةلمفل(ل28لإليل08لسنةل)لوذلؾل
نس ةل39.0ل%لوىذهلالفإلةلال مرقةلاندرجلاحتلسفلا ناثلالراشداتلحقثلأفلىذالالسفلقاقحل

لمفردلال درةلوالحرقةلام لالا قرلافللراإلولواافاىااولودوا ول وضوحلإليلحدلمالوأفلقحددل ضل
االساخداماتلوا ش اااتلالا لقسامدىالمفلال نواتلالامقفزقونقةلالفضاإلقة(ل37ل).ل ل

*فاءتلالفإلةلال مرقةلمفلسفل(ل38لسنةلإليلسفل48ل)ل لالاراقبلالثان ل نس ةل37.2ل%ل ل
*لواساوتلنس ةل(ل%22.3ل)ل قفلالفإلاتلال مرقةلمال قفل(ل08لسنةلإليل38ل)لول(ل48لسنةل

إليل58ل)ل .ل

 – 2من حيث المؤهل الدراسي :
*لاشقرلنااإلجلالفدوؿلإليلارافاعلالمساوىلالا مقميللمنساءلالرقفقاتلالدا لقشاىدفلال نواتل
الامقفزقونقةلالفضاإلقةلالخاصةلحقثلمفلحصمفلام لم ىؿلااؿل مغتلنس ايفل(ل54.6ل%ل)ل

ودراساتلامقال(ل0.2ل%ل)لوم ىؿلماوسطل(ل08.9ل%ل)لوم ىؿل وؽلالماوسطل(ل24.4ل%ل)ل

وادؿلىذهلالناقفةلام لقدرةلاقنةلالدراسةلام لماا ةلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلوا ققـل رامفيال

وااطاءلم موماتلميمةلحوؿلامؿلىذهلال نواتل ا ضا ةلإليلقدرايفلام لإ داءلالمدحظاتل
ون دلال نواتلواحدقدلإقفا قاايالوسم قاايال .ل

 – 3من حيث الوظيفة :

*لاشقرل قاناتلالفدوؿلرقـل(ل2ل)لإليلانوعلالمساوىلالوظقفيلل قنةلالدراسةلحقثل مغتلنس ةل

النساءلالرقفقاتلالدا لقمارسفلأاماؿلحرةل(ل56.7ل%ل)لومفلق ممفل ال طاعلال اـل مغتلنس ايـل

(ل36.2ل%ل)ل .ل

*أمالالنساءلالرقفقاتلالدا لق ممفل لال طاعلالخاصل مغتلنس ايـل(ل7.0ل%ل)لوقمكفلافسقرل

ىذهلالناقفةل أفلال طاعلالخاصلالذىلقاحمؿل62ل%لمفلاالساثما ارتل لاالقاصادلالمصرىل

مازاؿلموقفولسم لأماـلاشغقؿلا ناثلألس ابلادقدةلأىميالالصورةلالسم قةلافلإناافقةلالمرأةل

المصرقةلوادـلإمكانقةلانض اطيال .ل

 – 4من حيث الحالة االجتماعية :
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مغتلنس ةلالنساءلالرقفقاتلالمازوفاتل(ل62.9ل%ل)لوادؿلىذهلالناقفةلام لاالسا رارل

االفاماا لل قنةلالدراسةلواالازافلالنفسيلوال اطف ل .ل

 – 5من حيث امتالك طبق هوائى أو وصمة لمدش :

اوضحلنااإلجلالفدوؿلرقـل(ل2ل)لارافاعلالمساوىلاالقاصادىللمنساءلالرقفقاتلاقنةلالدراسةلحقثل
مفلقمامكفلط ؽلىواإل لالسا اؿلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةل مغتلنس ايفل(ل50.8ل%ل)ل ل

حقفلمفللدقيفلوصمةللمدشل مغتلنس ايفل(ل47.0ل%ل)ل.للل
 – 6من حيث نوع السكن :

اشقرلنااإلجلالدراسةلإليلارافاعلالمساوىلاالقاصادىلواالفاماا لل قنةلالدراسةلحقثل مغتلنس ةل

النساءلالرقفقاتلالدا لقشاىدفلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلومفلق شفل لش ةلاممقؾل مغتل
نس ايفل(ل54.6ل%ل)لومفلق شفل لامارةل(ل05.8ل%ل)لو ل قدل(ل0.2ل%ل)ل.ل ل

ثانياً  :مدى مشاهدة المرأة المصرية الريفية لمقنوات التميفزيونية الفضائية الخاصة :

*ل الرغـلمفلانشغاؿلالمرأةلالمصرقةلالرقفقةل مميالسواءلكافلامدًلحكومقاًلأولأاماؿلحرةللإالل

أنيالحرقصةلام لمشاىدةلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلحقثلأكدتلنااإلجلالفدوؿلرقـل(ل0ل)لأفل

نس ةل55.6ل%للاا رضلليذهلال نواتل صفةلداإلمةلكمالأكدتلنس ةل43.3ل%لأنيالاا رضل

لم نواتلأحقاناًل.لواافؽلىذهلالناقفةلم لناقفةلأحدلال حوثلالا لفاءتل قيالأفلنمطلمشاىدةل
ال نواتلالفضاإلقةلالخاصةل شكؿلداإلـلقأا ل لالاراقبلاألوؿل نس ةل63.47ل%لمفلأنواعل

المشاىدةلوق رلىذالافلمدىلماا ةلالمشاىدقفلليذهلال نواتلوأنيالأص حتلواق اًلإادمقاًل

ممموساًل(ل38ل).ل ل

كمالقمكفلافسقرلىذهلالناقفةل لضوءلاناشارلأفيزةلاسا اؿلال نواتلالفضاإلقةلالرقسقفرزل ل

الرقؼلالمصرىلناقفةلالنخفاضلأس ارىال لالسنواتلاألخقرةل ا ضا ةلال لازاقدلاددلال نواتل
الفضاإلقةلال ر قةلالا لقمكفلاسا اليالوالا لوصؿلاددىال لااـل0226لال لمالقزقدلام ل322ل

قناةل(ل39ل)لل .ل

*لنس ةل2ل%لمفلالنساءلالرقفقاتلاقنةلالدراسةلاللاا رضلليذهلال نواتلر مالل دـلوفودلوقتل
كاؼللدقيفللممشاىدةلأولأفل رامجلىذهلال نواتلاللاساحوذلام لاىاماميفل .ل

ثالثاً  :عدد أيام مشاهدة المرأة المصرية الريفية لمقنوات الفضائية الخاصة فى األسبوع .

*لأوضحتلنااإلجلالفدوؿلرقـل(ل3ل)لأفلاددلالنساءلالرقفقاتلاقنةلالدراسةلالدا لقشاىدفل

ال نواتلالامقفزقونقةلالفضاإلقةلالخاصةلقومقاًلقدل مغل60.8ل%لومفلقشاىدفلىذهلال نواتلحسبل

الظروؼل30ل%لأمالمفلقشاىدفلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةللمدةلساةلأقاـل لاألس وعل دل مغتل
نس ايفل3.2ل%لومفلقشاىدفلىذهلال نواتللمدةلثدثةلأقاـل لاألس وعل دل مغتلنس ايفل0.2ل

%ل.
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رابعاً  :عدد ساعات مشاهدة المرأة المصرية الريفية لمقنوات التميفزيونية الفضائية الخاصة فى

اليوم .

* أشارتلنااإلجلالفدوؿلرقـل(ل4ل)لإليلأف نس ةلالنساءلالرقفقاتلالدإل لقشاىدفلال نواتلالفضاإلقةل

الخاصةلحسبلالظروؼل مغتل55.6ل%لوأفلمف32ل%لمفلالنساءلالرقفقاتلاقنةلالدراسةل

قشاىدفلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةللمدةلثدثلساااتل أكثرل لالقوـل مغتل()%32لأمالمفل
قشاىدفلىذهلال نواتلمفلسااةلإليلساااقفل لالقوـل دل مغتلنس ايفل23.4ل%ل .ل

خامساً  :نوع القنوات الفضائية الخاصة التى تحرص المرأة الريفية عمى مشاهدتها .
مفل قاناتلالفدوؿللرقـل(ل5ل)لقمكفلاسانااجلادةلم شراتل :ل

*لفاءتلال نواتلالفضاإلقةلال ر قةلالخاصةل لالمرا ةلاألول لحقثل مغتلنس ةلالنساءل
المصرقاتلالرقفقاتلالدا لقشاىدفلىذهلال نواتل52.3ل%ل لحقفل مغتلنس ةلالنساءلالرقفقاتل
الدا لقشاىدفلال نواتلالفضاإلقةلالمصرقةلالخاصةل48.7ل%ل.لواافؽلىذهلالناقفةلم لناقفةل

دراسةل(ل42ل)لأكدتلأفلمشاىدةلال نواتلالامقفزقونقةلالخاصةلوال ر قةلواألفن قةلقدلأثرتلام ل
مشاىدةلالامقفزقوفلالمصرىل قفلحاإلزىلالدشل لأ رادلال قنةل نس ةل95.4ل%لل .ل

*لفاءتلقنواتلدرقـلالمصرقةل لم دمةلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلالا لاحرصلام لمشاىدايال

المرأةلالمصرقةلالرقفقةلوذلؾل نس ةل23.6ل%لواافؽلىذهلالناقفةلم لناقفةلالدراسةلالا لأكدتلأفل

ال نواتلالمصرقةلالفضاإلقةلالخاصةلواحدقداًلقناا لدرقـلقدلح تلنفاحاًلواناشا اًرلك ق اًرل قفلأ رادل

الفميورلالمصرىل(ل42ل)لوناقفةلدراسةلأخرىلأشارتلنااإلفيالإليلأفلامقفزقوفلدرقـل0لحصؿل

خاصةلاألخرىل نس ةل(54ل،)%لقمقول لالاراقبلامقفزقوفل
ام لأام لنس ةلمشاىدةل قفلال نواتلال ّ

درقـ2ل(52ل)%ل قنمالحصمتلقناةلالمحورلام لنس ةل29ل%ل طل(ل40ل).ل ل

*لاقار تلنس ةلالمشاىدةل قفلقناا لالمحورل(ل22.7ل%ل)لوالناسل(ل22.6ل%ل)لواحامتلقناةل

مقمودىلالمرا ةلال ار ةل نس ةل(ل22.8ل%ل)لوقناةلالحكمةلالمرا ةلالخامسةل(ل22.5ل%ل)ل.

ل*لفاءتلقناةلمزقكال لالمرا ةلالسادسةل نس ةل(ل8.4ل%ل)لأمالقناا ل otvلوامقمةل دلا ار تل
نس ةلمشاىدايمال(ل7.9ل%ل)لول(ل7.2ل%ل)لكمالا ار تلنس ةلالمشاىدةل قفلقناا لأغا يل

ومصرللمسقاحةل(ل6.5ل%ل)لول(ل6.3ل%ل)ل .ل

*لف ػػاءتلقنػ ػواتلامقفزقونق ػػةل ض ػػاإلقةلخاص ػػةلأخ ػػرىل ػ ػ لمرا ػػةلأخقػػرةلوى ػػذهلال نػ ػواتلىػػ لالرحم ػػةل

ومودرفلس ورتلحقثلاحامتلنس ةل(ل5.5ل%ل)ل .ل

*لو النس ةللم نواتلال ر قةلالفضاإلقةلالخاصةل دلفاءتلقنواتلرواانال لالمرا ةلاألول ل نس ةل(ل

23.5ل%ل)لواافؽلىذهلالناقفةلم لناقفةلدراسةل(ل43ل)لالا لأوضحتلنااإلفيالأفلقناةلرلواانال
فاءتل لالاراقبلالثان ل دلقناةلس قسلاوفلمفلال نواتلال ر قةلالمشاىدةلوىذالق كدلمدىل

ماا ةلال نواتلالار قيقةلوخاصةلالغناإلقةلممالقحممنالمسإلولقةلاالخاقارلالدققؽلوالممازـلواألخدق ل
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لنواقةلاألغان لالم دمةل لىذهلال نواتلوضرورةلوض لوانظقـل رواوكوؿلأخدق لقض طل

األغان لالمذااةل يذهلال نواتل.ل ل

*قمقيالقناةلالفزقرةل نس ةل(ل20.8ل%ل)ل نواتلartل نس ةل(ل20.5ل%ل)لثـلقناةلاقرأل نس ةل(ل

22ل%ل)لواافؽلىذهلالناقفةلم لناقفةلدراسةل(ل44ل)لارافاعلنس ةلمشاىدةلال نواتللال ر قةلحسبل
الاراقبلالفزقرةلثـل07.4ل%لثـلإقرأل24.9ل%لثـلartل نس ةل23.2ل .%ل

*ل مغتلنس ةلالنساءلالمصرقاتلالرقفقاتلالدا لقشاىدفلقناةلالمفدل(ل9.3ل%ل)لكمال مغتلنس ةل

مفلقشاىدفلقناةلالمسا ؿلالم نانقةل(ل8.9ل%ل)لونس ةلمفلقشاىدفلقنواتلأور تل(ل7.5ل%ل)ل

ونس ةلمفلقشاىدفلقناةلالرسالةل(ل6.8ل%ل)للوقناةلإنفنقايل(ل6.3ل%ل)لوقناةلالففرل(ل5.9ل%ل

)لوقنواتلأخرىل(ل5.5ل%ل)لوى لقنواتلmbcلوس قسلاوفلووفلا ل لوالحا ظلوال ركةلوالمنارل
والصحةلوالفماؿ  .ل

سادساً  :أنسب الفترات لمشاهدة القنوات الفضائية الخاصة لدى المرأة الريفية .

مفلالفدوؿلرقـل(ل6ل)لقمكفلالاوصؿلإليلادةلم شراتلافل اراتلا رضلالمرأةلالمصرقةلالرقفقةل
لم نواتلالامقفزقونقةلالفضاإلقةلالخاصةلوذلؾلام لالنحولالاال ل:

* ارافاعلنس ةلالا رضلغقرلالمحددل ساااتلأىلحسبلالظروؼلإليل(ل39.8ل%ل)لوىذهل
الناقفةلااوا ؽلاماماًلم لخصاإلصلوسماتلاقنةلالدراسةلمفلالنساءلالرقفقاتلال امدتلوم ل

ط ق ةلامميفلحقثلأفل ضيفلقمارسفلأاماالًلحرةلغقرلم قدةل موااقدلمحددةلوال ضلق مؿل
لال طاعلالخاصلوال ضلاآلخرل لأاماؿلحكومقةل .ل

*لفاءتل ارةلالمساءلالثانقةلمفلالسااةلالسا ةلمساءلحا لالسااةلال اشرةلمساءل لالمرا ةل
الثانقةل نس ةل(ل02.2ل%ل)لامقيال ارةلالسيرةلالا لا دألمفلالسااةلال اشرةلمساءلحا لالواحدةل
دلمناصؼلالمقؿل نس ةل(ل26.5ل%ل)ل.ل ل

*ل مغتلنسػ ةلالنسػاءلالرقفقاتلالدا لقشاىدفلال نواتلالامقفزقونقةلالفضاإلقةلالخاصةل ػ ل ارةل
المساءلاألول لالا لا دألمػفلالسااةلال ار ةلاص اًرلحاػ لالسػااةلالسا ةلمساءل(ل22.3ل%ل)لأمال

النساءلالدا لقشاىدفلىذهلال نواتل ل ارةلال صرلالا لا دألمفلالسااةلالواحدةلحا لال ار ةل
اص اًرل دل مغتل(ل5.3ل%ل)لقمقيال ارةلالضح لوالظيقرةلمفلالسااةلال اشرةلص احاًلحا ل

الواحدةلظي اًرلحقثل مغتلنس ةلالنساءلالدا لقشاىدفلىذهلال نواتل(ل4.5ل%ل)ل .ل

*لفاءتلالفارةلالص احقةل(ل6لصل–ل22لصل)ل للخرلمرا ةلحقثل مغتلنس ةلالنساءل
الرقفقاتلالدا لقشاىدفلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةل(ل2.5ل%ل)لوى لناقفةلمنط قةلافؽلم ل

اقنةلالدراسةل .ل

سابعاً :البرامج التى تفضل مشاهدتها المرأة المصرية الريفية فى القنوات الفضائية الخاصة:
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قوضحلالفدوؿلرقـل(ل7ل)لال رامجلالا لافضؿلالمرأةلالرقفقةلمشاىدايال لال نواتلالفضاإلقةل

الخاصةلمفلخدؿلالنااإلجلالاالقة :ل

*لاأا لالمسمسدتلال ر قةل لالاراقبلاألوؿل النس ةللمموادلالا لاشاىدىالالنساءلالرقفقاتلاقنةل

الدراسةل نس ةل28.9ل%لواافؽلىذهلالناقفةلم لنااإلجلال دقدلمفلالدراساتلمنيالالدراسةلالا ل

أوضحتلأفلالمسمسدتلال ر قةلفاءتل لالمرا ةلاألول ل نس ةل58.4ل%لوا قفلىذهلالناقفةل
مدىلفاذ قةلالدراماللمفميورل(ل45ل)ل .ل

*لفاءتلال رامجلالدقنقةل لالمرا ةلالثانقةلحقثل مغتلنس ةلالنساءلالرقفقاتلالدإل لقشاىدفلىذهل

ال رامجل لال نواتلالخاصةل26.7ل%لور مالاشقرلىذهلالناقفةلإليلأفلال رامجلالدقنقةلالازاؿل
قدةلافلالمرأةل لنماذفيالال صرقةلالمانواةلوقغمبلام لىذهلال رامجلالكـلالمازاقدلولقسل

الكقؼلالم ثرلكمالاللازاؿلالدرامالالدقنقةلافا رلإليلفاذ قةلالففلالذىلقح ؽلالسمولالروح ل

واالنفااحلال ميلوالما ةلالفكرقةل لوقتلواحدل(ل46ل) .ل

*لفاءتلاأل دـلال ر قةل لالمرا ةلالثالثةل نس ةل23.6ل%لقمقيال رامجلالمرأةل نس ةل23.3ل%ل
ثـل رامجلالمنوااتل نس ةل22.4ل%لثـلال رامجلالسقاسقةلوا خ ارقةل نس ةل7.6ل%ل ال رامجل

الرقاضقةل نس ةل5.9ل%لو رامجلاألطفاؿل نس ةل5.4ل%للوال رامجلالصحقةل نس ةل4.0ل%لوأخق اًرل

ا ادناتل نس ةل0.3ل%ل .ل

* نس ةل2.7ل%للم رامجلاألخرىلمثؿلالمسمسدتلالكورقةلوالاركقةلو رنامجلال شرةلمساءلو رنامجل

92لدقق ةلام لقناةلالمحور .

ثامناً  :إيجابيات وسمبيات القنوات التميفزيونية الفضائية الخاصة .

اوضحل قاناتلالفدوؿلرقـل(ل8ل)لإقفا قاتلوسم قاتلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلمفلوفيةلنظرل

المرأةلالمصرقةلالرقفقةلاقنةلالدراسةلام لالنحولالاال  :ل

 - 1إيجابيات القنوات الفضائية الخاصة :

*لذكرتلنس ةل00.0ل%لمفلالمرأةلالرقفقةلاقنةلالدراسةلأفلأىـلإقفا قاتلال نواتلالفضاإلقةل
الخاصةلى لأفل رامجلىذهلال نواتلاش لكؿلاحاقافاايالالنفسقةلواالفامااقةلوال قولوفقةلوام يل
كؿلاحاقافاايالمفلأزقاءلودقكورلووف اتل .ل

* قالتلنس ةل24.4ل%لمفلاقنةلالدراسةلأفلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلا دـل رامجلاصرقةلفقدةل
اغط لكؿلاىاماماايال .ل

* رامجلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلمافددةلداإلمالقالتل ذلؾلنس ةل24ل%لمفلالنساءلالرقفقاتل
اقنةلالدراسةل.
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*لوضحتلنس ةل20.0ل%لمفلالنساءلالرقفقاتلاقنةلالدراسةلأفلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلانم ل
االحاقافاتللالث ا قةللممرأةلالرقفقةل.

*لال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلااناوؿلكا ةلالموضوااتلالا لايـلالمرأةلالرقفقةلىكذالقالتل ذلؾل
نس ةل22.6ل%لمفلاقنةلالدراسةل.
* اساوتلنس ةل22.6ل%ل قفلمفلقالتل أفلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلا دـلم موماتلفقدةلافل
ار قةلاألوالدلوا وقـلسموكيـلكمالا دـلم موماتلصحقحةلومفقدةل النس ةللممرأةلالرقفقةلوألسرايال
ومفلقالتل أفلىذهلال نواتلا رضلمشاكؿلاألسرةلوأ ضؿلالطرؽللحميا  .ل

* أمالا قفا قاتلاألخرىللم نواتلالفضاإلقةلالخاصةل دلقالتلنس ةل4.2ل%لأنيالاامثؿل ل

الانمقةلالث ا قةللممرأةلالمصرقةلوأفل رامجلىذهلال نواتلا دـلكؿلالم موماتل لموضوعلاخصصل

المرأةلام لالمساوىلالمحم لوال الم ل .ل

 - 2سمبيات القنوات الفضائية الخاصة :
* إفلمفلأىـلسم قاتلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلى لأفلىذهلال نواتلافا رلإليلكوادرلإادمقةل
مدر ةلوماخصصةلقالتل ذلؾلنس ةل02ل%لمفلالنساءلالرقفقاتلاقنةلالدراسةلأمالنس ةل26.3ل
%ل دلقالتل أفل ضلضقوؼلىذهلال نواتلدوفلالمساوىلوالمناقشاتلالا لادورل ل رامفيال

سطحقةلوغقرلفادةلأولما م ةل .ل

* نس ةل25.5ل%لمفلالنساءلالرقفقاتلاقنةلالدراسةلقالتلإفلأىـلسم قاتلال نواتلالفضاإلقةل

الخاصةلاامثؿل لأفلم ديلوم دميل رامفيالقغمبلامقيـلادـلالخ رةلالمينقةل يلقواادلوأسالقبل
ا ادادلالامقفزقون لوا دقـلال رامجلالمرإلقةل .ل

نواتلالفضاإلقةلالخاصةلاركزل
* قالتلنس ةل22.0ل%لمفلاقنةلالدراسةل أفلغال قةل رامجلال ل
ام لالاوفقولالم اشرل لقوالبلا مقدقةل .ل

* نس ةل20.8ل %لمفلالنساءلالرقفقاتلاقنةلالدراسةلقالتل أفل رامجلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةل
غقرلفذا ةلوغقرلمشوقةلوغقرلم يرةلوم ظميالقغمبلامقيالالحوارلاقرلالمفيوـ .

*لأكدتلنس ةل22.7ل%لمفلاقنةلالدراسةلأفل رامجلالمرأةل يلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلقمقمةل
فداًلل لحقفلذكرتلنس ةل8.0ل%لمفلال قنةل أفل رامجلىذهلال نواتلاللا الجلقضاقالالمرأةل

ال صرقةل .ل

*لأوضحتلنس ةل4.3ل%لمفلالنساءلالرقفقاتلاقنةلالدراسةلأفلالسم قاتلاألخرىللم نواتل

الفضاإلقةلالخاصةلاامثؿل لأفل ضلىذهلال نواتلا دـلأشقاءلمخالفةللم اداتلوالا القدلا سدمقةلل
وا دـل رامجلانؼلا ثرل لاألطفاؿلواد يـلالراكابلالفرقمةلو ضيالق دـل رامجلغقرلمفقدةل .ل
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تاسعاً  :قيمة المرأة وصورتها فى القنوات التميفزيونية الفضائية الخاصة .

قوضحلالفدوؿلرقـل(ل9ل)لادةلنااإلجلاا مؽل ر قةلالمرأةلالمصرقةلالرقفقةلاقنةلالدراسةللمدىل
اىاماـلأولادـلاىاماـلال نواتلالامقفزقونقةلالفضاإلقةلالخاصةل قمةلالمرأةلواساغدليالكمودقؿل

إادن لوذلؾلمفلخدؿلالنااإلجلالاالقة :ل

* نس ةل55.7ل%لمفلالنساءلالرقفقاتلاقنةلالدراسةلوا فل شدةلام لأفلال نواتلالفضاإلقةل
الخاصةلاللاياـل المرأةلوققمايالواساغميالكمودقؿلإادنيلكمالأفلنس ةل08.9ل%لمفلال قنةل
وا تلإليلحدلمالام لىذالالرأىل لحقفلااارضتلام لذلؾلنس ةل25.4ل%ل .ل

وقمكفلافسقرلىذهلالناقفةل أفلال ضلاساغؿلالمرأةل ف موالمنيالسم ةلإادنقةلأول م ن للخرل

دمقةلقحركونيالكقفمالشاءوال لا ادناتلالامقفزقونقةل ا ضا ةلإليلإادناتلالمسرحقاتل

الراقصةل دلق قموفلوزنالألدمقايالواللااا ا اًرللكرامايال يـلقسايد وفلإغراءلالمشارىل نثاراولوفذبل
ال وىلالشراإلقةلوالسقطرةلام لالسوؽل

).

أىلوسقمةلمفلالوساإلؿلو طرؽلمشرواولوغقرلمشرواول(ل47ل

األمرلالذىلأص حلقاطمبلاضا رلكا ةلالفيودللموصوؿلإليلإصدارلمقثاؽلشرؼلقحددلالضوا طل
والم اققرلالخاصةل اساخداـلالمرأةل لا ادفلو مالقحا ظلام لققمايالوصورايالخاصةلم ل

ظيورلقنواتلفدقدةلكاممةللإلادفلاساغؿلالمرأةلكمودقؿلإادن لواحاصرلالمشاىدقفل الصورل
السم قةللممرأةل(ل48ل)ل .ل

كمالأفلىناؾلخطورةلمفلا ادناتلالا لا دميالامؾلال نواتلوالا لقدلاكوفلافلسم لأولخدماتل
غقرلمناس ةلل قـلالمفام لالمام لليذهلال نواتلأولغقرلموفودةل قولأصدًلممالقخمؽلنوااًلمفل

الاخمخؿلال قميلوالش ورل ا ح اطلكمالأفل ضلالفياتلذاتلالمصمحةلقمكفلأفلاساغؿلىذال

الطا لا ادن للمخدمةل احوؿل رامجلذاتلأىداؼلسقاسقةلأولافامااقةلأولث ا قةلغقرلمناس ةل
ل ضلالمفام اتلالا لاصميالالخدمةلاضط اررالواللاساطق لم اومايال(ل49ل).ل ل

عاش ارً  :مدى اهتمام القنوات الفضائية الخاصة بقضايا المرأة الريفية والحضرية.

إفلالصورةلا ادمقةلأكثرلانحقازالإليلالمرأةلالحضرقةل لالشراإلحلالوسط لوال مقالكمالقدلؿلام ل
ىذالمشاركايال لال رامجلا ذااقةلواألاماؿلالصحفقةل ضدًلافلمضامقفلال رامجلواألاماؿل

الدرامقةلوا دولاألاماؿلا ادمقةلالمصرقةلأقؿلاىاماماًل المرأةل لالشراإلحلالدنقال لالرقؼل
قاناتلالفدوؿلرقـل(ل22ل)لقمكفلاسانااجلادةلم شراتلاوضحلذلؾل :ل
ل
وال ادقةلومفل

* نس ةلك قرةل(ل87.6ل%ل)لمفلالنساءلالرقفقاتلاقنةلالدراسةلوا فل شدةلوال لحدلمالام ل
اىاماـللال نواتلالامقفزقونقةلالفضاإلقةلالخاصةل مشكدتلوىموـلالمرأةلالحضرقةلم ا ؿلنس ةل(ل

42.0ل%ل)لمفلوا تلال لحدلمالام لاىاماـلىذهلال نواتل مشكدتلوىموـلالمرأةلالرقفقة .ل
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*لاساوتلنس ةل07.8ل%ل قفلمفلوا فل شدةلومفلااارضفلام اىاماـللال نواتلالامقفزقونقةل

الفضاإلقةلالخاصةل مشكدتلوىموـلالمرأةلالرقفقةل .ل

* نس ةل22.3ل%لمفلاقنةلالدراسةلااارضتلام لمدىلاىاماـلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةل
مشكدتلوىموـلالمرأةلالمصرقةلالحضارقة .

* وقمكفلافسقرلىذهلالناقفةل أفلوساإلؿلا ادـلالمصرقةلاركزلام لقطاااتلمحدودةلمفل
النساءلاامثؿل لالشراإلحلال مقالمفلسكافلالمدفلواول لاىامامالم الغال قولل ضلالميفلالنساإلقةل
األخرىلمثؿلاىاماميال الفناناتلوسقداتلاألاماؿلوال امدتل لالسمؾلالد موماسيلام لحسابل
الفدحاتلوال امدتلوالموظفاتلادوةلام لأنيالاافاىؿللنساءلالرقؼلوال طاااتلالش قةلمفل

نساءلالحضرل(ل52ل)لل .ل

حادى عشر  :قضايا المرأة التى تركز عميها القنوات الفضائية الخاصة .
قضاقالالمرأةلالمصرقةلى لقضاقالقومقةلاللا رؼلالحدودلواشقرل قاناتلالفدوؿلرقـل(ل22ل)لإليل
نوعلقضاقالالمرأةلالا لاركزلامقيالال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلوالا لفاءتلام لالنحولالاال ل :ل

*احامتلقضاقالال دقةل قفلالزوفقفلالاراقبلاألوؿل نس ةل29.9ل%ل قفلال ضاقالالا لاياـل يال

ال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلوذكرتلالنساءلالرقفقاتلاقنةلالدراسةلأفلىذهلال ضاقالاامثؿل لحؽل
الزوجل لالا ددلوالطدؽلوحؽلالزوفةل لالخم لوأثرلذلؾلام لنفسقةلوسموؾلاأل ناءلوقوامةل

الرفؿلام لالمرأةلواسا دؿلالذمةلالمالقةللممرأةللواشقرلىذهلالناقفةلإليلأفلر قةلالرسالةل

ا ادمقةلالخاصةل المرأةلقفبلأفلاكوفلأكثرلوضوحاًلواركق اًزل لاناولياللث ا ةل دقمةل ل

موافيةلالث ا ةلذاتلالطا لالمحا ظلوالا لقمكفلأفلافيضلالاشرق اتلوال وانقفلالا لامنحلالمرأةل
ح وقيالوا طميالطالمالغابلمفلالمفام لحركةلافامااقةلفمااقةلمساندةلل

قـلالاغقرلوالاطوقرل(ل

52ل)لل .ل

*لفاءتلال ضاقالالخاصةل أسالقبلالانشإلةلاالفامااقةل لالاراقبلالثان ل نس ةل29.2ل%لل
واامثؿلىذهلال ضاقال ل(لالوالءلواالناماءللممفام لواأصقؿلال قـلا قفا قةلكالصدؽلوالفماؿل
والنظا ةلوالنظاـلوالمحا ظةلام لالممكقةلال امةلوااللازاـل ال قـلالفمااقةلواال ا ادلافلال قـل

الفردقةلوادـلالا صبل كؿلأشكالولوكقفقةلم اممةلاأل ناءل ل ارةلالمراى ةلوالش ابل(ل50ل)ل .ل
*فاءتلقضاقالالزواجلوا نفابل لالاراقبلالثالثل نس ةل27ل%لواامثؿلىذهلال ضاقال لادـل

المغاالةل لالميرلوالش كةلوماطم اتلالزواجل–لالاخم لافلاادةلالاظاىرلوالم اىاةل لحفدتل
الخطو ةلوالز اؼل–لالمخاطرلالصحقةلالمارا ةلام لزواجلاألقاربل–لأىمقةلإفراءلالفحصل
الط يلالدزـلق ؿلالزواجل–لأسالقبلانظقـلاألسرةل–لأىمقةلماا ةلالحمؿلوالرضااةلالط ق
53ل).ل ل

قةل)ل(ل

*لو لالاراقبلال ار ل نس ةل23.3ل%لفاءتلقضقةلالافرقةلوادـلالمساواةل قفلالرفؿلوالمرأةل ل
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* قضقةلأمقةلالمرأةلالرقفقةلوحرمانيالمفلالا مقـلفاءتل لالاراقبلالخامسل نس ةل9.5ل%لقمقيال

قضقةلالوا لالصح لوال قإليل نس ةل7.2ل%لوقضقةلالمشاركةلالسقاسقةللممرأةلالرقفقةل نس ةل5.7ل
%لوقضقايلاشغقؿلالمرأةلوارشقدل االسايدؾل نس ةل3.7ل%ل.لوا دلىذهلال ضاقالمفلأىـل

وأخطرلال ضاقال–لكمالق ا دلال احثل–لالا لاوافولالمرأةلالرقفقةلوايمميالال نواتلالحكومقةل
وال نواتلالخاصةل .ل

*لوامثمتلال ضاقالاألخرىل لا مدلالمرأةلمناصبلسقاسقةلمخامفةل .ل

ثانى عشر  :مدى قيام القنوات التميفزيونية الفضائية الخاصة بتشجع المرأة الريفية عمى

االستهالك أو اإلنتاج .

ق كدلامماءلاالقاصادلأفلا نااجلواالسايدؾلانصرافلضرورقافللكؿلإنااجل دوفلأحدىمالالل
قوفدلاآلخرلوأفلالاوازفلالمخططل قنيمالشرطلمفلشروطلاطرادلالانمقةلواواصميالوالصورةل

ا ادمقةلأكثرلانحقا اًزللمدورلاالسايدك لأكثرلمفلا ناافيللممرأةلالمصرقةلقكشؼلافلىذال
وقدلؿلامقولاوظقفيال لا ادناتلو لاألاماؿلالدرامقةلو قاناتلالفدوؿلرقـل(ل20ل)لالا ل

أكدتلام لل:

*لنس ةل88.7ل%لمفلالنساءلالرقفقاتلاقنةلالدراسةلوا فل شدةلوال لحدلمالام لأفلال نواتل
الفضاإلقةلالخاصةلاشف لام لاالسايدؾلم ا ؿلنس ةل6.0ل%لمفلال قنةلالا لأاارضتلام لأفل

ال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلاشف لام لاالسايدؾ .ل

*لا ار تلالنس ةل قفلالنساءلالرقفقاتلالم قداتلوالدايلوا فلام لأفلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةل

اشف لام لا نااجلو قفلالنساءلالم ارضاتلوالدايلقر ضفلامامالأفلىذهلال نواتلاشف لام ل

ا نااجلحقثل مغتلنس ةلالم قداتل(ل52.5ل%ل)لونس ةلالم ارضاتل(ل48.5ل%ل)ل لواوضحلىذهل
الناقفةلأفلالسقاؽلالمفام يلق فجلالميثلوراءلققـلاالسايدؾلالمظيريلكأحدلالمظاىرلالدالةل

ام لالامقزلاالفاماا لوا مؽلال نواتلالامقفزقونقةلمفلىذالالميثلوا ررهل ا ادناتلافلالسم ل

غقرلالضرورقةلوالكمالقةلالمساوردةلوأشكاؿلالسكفلواأثقثيالوالمد سلوأنماطلقضاءلوقتلالفراغل

الا لاحفؿل يالاألاماؿلالدرامقةلوأشكاؿلاالحافاالتل لالزواجلوأاقادلالمقددلكميالازرعلاطم اتل
لدىلالكثقرلمفلالمشاىدقفلوغال قايـلممفلاللااقحل رصيـلالمفام قةلوقدراايـلالمادقةلاحاماالتل

إش اايالومفلثـلنجلمفلق اومولومفلقصابل ا ح اطلومفلقامردلام لنفسولوأسراولأولاممول

قأا لأنماطاًلمفلالسموؾلغقرلالمرغوبل قولققمقاًللمو اءل االسايدؾلالار لالمظيرىل(ل54ل)لل .ل

ثالث عشر  :موقف القنوات الفضائية الخاصة من المرأة المصرية الفقيرة .

المرأةلالمصرقةلالف قرةلالا لا قشل لالرقؼلو لاألحقاءلالش قةل المدقنةلوالا لقد يال رىال
وظرو يالاالفامااقةلوالنفسقةلإل لاراكابلال دقدلمفلالفراإلـلالخارفةلافلإرادايالمالموقؼل
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ال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلمنيال؟لوىؿلاساطق لىذهلال نواتل مالاممكولمفلمساحةلمفلالحرقةل
غقرلماوا رةللم نواتلالحكومقةلومالاممكولمفلفرأةل لطرحلال ضاقالأفلاناقشلقضاقالخاصةل

الفراإلـلالنساإلقةلاوضحل قاناتلالفدوؿلرقـل(ل23ل)لادةلنااإلجلقمكفلأفلافقبلافلالاسا التل

السا ةل :ل

* مغتلنس ةلالنساءلالرقفقاتلاقنةلالدراسةلمفلوا فلال لحدلمالام لأفلال نواتلالفضاإلقةل

الخاصةلاافاىؿلالمرأةلالف قرةلالا لا قشل لالرقؼلوالمدفل42.0ل%لونس ةلمفلوا فل شدةل

ام ل34ل%لوا كسلىذهلالناقفةلافاىؿلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلالنساءلالف قراتل لالمدفل
والرقؼلواللاا رضل ل رامفياللمناقشةلأس ابلالفراإلـلالنساإلقةلوخصوصاًلاالنح ار اتلالا ل

احدثلألس ابلاقاصادقةلوضغوطلافامااقةلاا رضلليالنساءلالط اتلالف قرةل صفةلخاصةل .ل

*لااارض ػتلنس ػ ةل02.6ل%لام ػ لأفلال ن ػواتلالفضػػاإلقةلالخاصػػةلاافاىػػؿلالم ػرأةلالمص ػرقةلالا ػ ل
ا قشل لالرقؼلوالمدفلواللاناقشلأس ابلالفراإلـلالنساإلقةل .ل

*قمكفلافسقرلالنااإلجلالسا ةل مالأسفرتلانولنااإلجلمماثمةلاامخصل لأفلا ادـلالمصرىل
قافاىؿلمشكدتلوقضاقالوىموـلالغال قةلال ظم لمفلالنساءلالمصرقاتل لالرقؼلواألحقاءل

الش قةلوال وادىل حفةلاناشارلاألمقةل قفلى الءلالنساءلرغـلاناشارلالرادقولوالامقفزقوفل لمخامؼل

أنحاءلالرقؼلالمصرىلممالق ن لانافاءلا ةلاألمقةل لىذهلالحالةل(ل)55ل.ل ل

رابع عشر  :القنوات التميفزيونية الفضائية الخاصة وعادات وتقاليد المجتمع .

*ا كدل قاناتلالفدوؿلرقـل(ل24ل)لأفلالغال قةلال ظم لالنساءلالرقفقاتلاقنةلالدراسةلااارضل ؿل
وااارضل شدةلام لأفلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلاحارـلوامازـل اداتلوا القدلالمفام لحقثل
مغتلنس ةلمفلااارضل شدةل(ل45.3ل%ل)لومفلااارضل(ل32ل%ل)ل.للكمالادؿل قاناتل

الفدوؿلام لوفودلنس ةل سقطةلفداًل(ل6.0ل%ل)لمفلالنساءلالرقفقاتلاقنةلالدراسةلالا لوا تل
شدةلام لأفلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلاحارـلوامازـل ل رامفيال اداتلوا القدلالمفام ل .ل

خامس عشر  :القنوات الفضائية الخاصة بين الصالح العام والصالح الخاص .

*لأوضحتل قاناتلالفدوؿلرقـل(ل25ل)لأفلنس ةل55.7ل%لأىلالغال قةلال ظم لمفلالنساءل

الرقفقاتلالدإل لااارضفل(ل30ل%ل)لوااارضفل شدةل(ل03.7ل%ل)ام لأفلال نواتلالفضاإلقةل
الخاصةلا مؿلمفلأفؿلالصالحلال اـل لحقفلأفلنس ةلمفلوا فل شدةلام لأفلىذهلال نواتل

ا مؿللمصالحلال اـلقدل مغتل(ل4.2ل%ل)لو مغتلنس ةلالموا ةلإليلحدلمال(ل42.0ل%ل)ل .ل

*كمالأوضحتل قاناتلالفدوؿلرقـل(ل25ل)لارافاعلنس ةلالنساءلالرقفقاتلاقنةلالدراسةلمفلوا فل
شدةلام لأفلال نواتلالخاصةلا مؿلمفلأفؿلالصالحلالخاصلإليل(ل68ل%ل)لومفلوا فلإليل
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حدلمالإليل(ل03.7ل%ل)ل لحقفلانخفضتلو درفةلك قرةلنس ةلمفلااارضفلام لذلؾلإليل(ل

8.0ل%ل)ل.ل ل

*لوقمكفلافسقرلالنااإلجلالسا ةل وفودلاافاىاتلسم قةللممرأةلالرقفقةلنحولال نواتلالفضاإلقةل

الخاصةلالا لاللا مؿلمفلأفؿلالصالحلال اـلولكنيالا مؿلمفلأفؿلاح قؽلاألر احلذلؾلأنيال
ا امدلام لمصادرلالاموقؿلالذاا لوىولمالقثقرلال مؽللدىلالكثقرقفل الطا لالافارىللامؾلال نواتل

قد ياللدافاهلنحولالار قولالسيؿلور مالالرخقصلأحقاناًلدوفلمراااةللم قـلاالفامااقةلوالدقنقةل

واألخدققةل(ل56ل)ل .ل

*لكمالقمكفلافسقرلالنااإلجلالسا ةل أفلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلى لالصوتلا ادميلالم رل

افلمصالحلمدكيالمفلرفاؿلاألاماؿلوزقادةلدورىـل لاالقاصادلالمصرىل لظؿلا نيلسقاسةل
الخصخصةلوق كدلىذالالم ن لرفؿلاألاماؿلأحمدل يفتلالذىلقمامؾلقناةلدرقـلإذلقشقرلإليلأفل
الغرضلاألساسيلمفلإنشاءلال ناةلىولالاروقجللمشرواااولمفلخدؿلالوصوؿل نادناايالإليل

الدوؿلال ر قةلواأل رق قةلالمخامفةللممساادةل لاصدقرلمنافاايالوخصوصالالمنافاتلا لكارونقةل
والكير اإلقةل ا ضا ةلإليلالمشروااتلالسقاحقةلوال اراتلواألراضيل(ل57ل)ل.ل ل

سادس عشر  :موقف القنوات الفضائية الخاصة من الوحدة والتفاهم والتعاون بين الدول

العربية .

مغتلنس ةلالنساءلالرقفقاتلاقنةلالدراسةلالدإل لااارضفلام لأفلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةل
اداولإليلالوحدةلوالا اوفل قفلالدوؿلال ر قةلل08.9ل%لو مغتلنس ةلمفلااارضفل شدةلام ل

ذلؾل02.6ل%لواافؽلىذهلالناقفةلالا لفاءتل الفدوؿلرقـل(ل26ل)لم لمالاوصمتلإلقولدراسةل
سا ةل(ل58ل)ل أفلأداءلالفضاإلقاتلال ر قةلقدلقضرل ال ضاقالال ر قةل(ل26.8ل%ل)لوا مؿلام ل

افرقةلالشمؿلال ر يل(ل25.5ل%ل)ل ضدلافلزازاةلاالسا رارل لدولنالال ر قةل(ل20.7ل%ل)ل

كمالأوضحلالفدوؿلأفلنس ةل22.3ل%لمفلالنساءلالرقفقاتلاقنةلالدراسةلالا لوا تل شدةلام ل
أفلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلاداولإليلالوحدةلوالا اوفل قفلالدوؿلال ر قةلكمالأفلنس ةل42.0ل

%لوا تلإليلحدلمال .ل

سابع عشر  :الضوابط الالزمة والضرورية لعمل القنوات التميفزيونية الفضائية الخاصة .
الرغـلمفلص و ةلالاسا ؿلالخاصل الا رؼلام لرأىلالمرأةلالرقفقةل لالضوا طلالدزمةلل مؿل

ال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلإاللأفلال احثلاساطاعل شرحلالس اؿلواوضقحولوا سقطوللكؿلم حوثةل

ام لحدةلأفلقخرجل دةلإفا اتلافلىذالالس اؿلوضحيالالفدوؿلرقـل(ل27ل)لام لالنحولالاال  :ل

*لارىلنس ةل05.4ل%لمفلالمرأةلالمصرقةلالرقفقةل(لاقنةلالدراسةل)لأفلاط قؽلال وانقفلالا ل
اصوفلسدمةلالمفام لواحا ظلام لوحداولمفلالضوا طلالميمةلوالضرورقةلل مؿلال نواتل

الفضاإلقةلالخاصةلسواءلكانتلقنواتلمصرقةلأولار قةل .ل
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*ل لحقفلارىلنس ةل28.8ل%لمفلالمرأةلالمصرقةلالرقفقةلأفلاف قؿلدورلالن ا اتلالمينقةل

واط قؽللواإلحيالام لغقرلالممازمقفل لال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلمفلأىـلالضوا طلالدزمةل

ل مؿلىذهلال نواتل.

*لصقاغةلقوانقفلإادمقةلفدقدةلااناسبلم لماغقراتلال صرلا دلمف الضوا طلالدزمةل

والضرورقةلل مؿلال نواتلالامقفزقونقةلالفضاإلقةللخاصةلىكذالقالتلنس ةل25.6ل%لمفلاقنةل

الدراسةل .ل

*لاط قؽلال وانقفلالمرا طةل حرقةلال مؿلا ادميلمفلالضروريلل مؿلال نواتل
الفضاإلقةلالخاصةلقالتل ذلؾلنس ةل20.7ل%لمفلالنساءلالرقفقاتلاقنةلالدراسةل .ل

*اساوتلنس ةل 22.2ل%ل قفلمفلقمفل فرضلغراماتلمالقةلام لال نواتلالفضاإلقةلالخاصةل
ومفلطال فل سحبلارخقصلىذهلال نواتل .ل

*لإغدؽلىذهلال نواتللفارةلمحددةلقاؿل ذلؾلنس ةل4.2ل%لمفلاقنةلالدراسةل .ل

*لوىناؾلضوا طلأخرىل مغتلنس ايالل2.0ل%لوادورلحوؿلاط قؽلالشرق ةلالدقنقةلوالازاـل اداتل
وا القدلالمفام ل .ل

ثامن عشر  :مقترحات المرأة المصرية الريفية عينة الدراسة لتطوير األداء المهني فى

القنوات التميفزيونية الخاصة  :قاـلال احثل ان قحلم ارحاتلالمرأةلالرقفقةللاط لوقرلال مؿل ل
ال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلام لالنحولالاال ل:ل ل

*لال دلأفلا امدلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلام لكوادرلإادمقةلمدر ةلومحار ةلواساغدؿل
مياراايـلوانمقايالوأفلقكوفلالمذق وفل قيالام لدراقةلك قرةل مشاكؿلالمفام لالرقفيل.

*لضرورةلوض لضوا طلوقوانقفللا ققـلاألداءلالمين لوا ادميل لىذهلال نواتل.

*لاساخداـلاألسالقبلال صرقةل لارضلال ضاقالالخاصةل المفام لالرقفيلوكقفقةلم الفايال.
*لا كثارلمفلالدرامالوالمسمسدتلاالفامااقةلالميمةل.
*لالافدقدلوالانوعلواخاقارلالموضوااتلاليامةل.

*لزقادةل رامجلالوايلالدقنيلواالفاماايلوالث ا يلواذااايال لأوقاتلاناسبلالمرأةلالرقفقةل .ل

خالصة البحث وتوصياته
أوالً  :الخالصة العامة لمبحث :

حاولتلىذهلالدراسةلاخا ارلاافاىاتلالمرأةلالمصرقةلالرقفقةلال اممةلنحولال نواتلالفضاإلقةل

الخاصةلمفلخدؿلطرحلس اؿلفوىريلقا مؽل قاسلاافاىاتلالمرأةلالرقفقةلنحولىذهلال نواتل

وامتلا فا ةلافلالس اؿلمفلخدؿلدراسةلمقدانقةلط تلام ل97لمفردةلمفلالنساءلالرقفقاتل
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ال امدتل لمدقنةل نيالوق قمفلإقامةلداإلمةل لال رىلالاا ةلليذهلالمدقنةلو دلاسا راضلنااإلجل

ال حثلالسا ةلقمكفلالاوصؿللمفمواةلمفلالنااإلجلأىميالمالقميل :ل

 - 1يوجد اتجاهات إيجابية لممرأة الريفية نحو القنوات الفضائية الخاصةل:ل الرغـلمفلانشغاؿل
المرأةلالمصرقةلالرقفقةل مميالسواءلكافلامدًلحكومقاًلأولأاماؿلحرةللإاللأنيالحرقصةلام ل

مشاىدةلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلحقثلأكدتلنس ةل55.6ل%لأنيالاا رضلليذهلال نواتل صفةل

داإلمةلكمالأكدتلنس ةل43.3ل%لأنيالاا رضللم نواتلأحقاناًل .ل

 – 2يوجد اتجاهات إيجابية لممرأة المصرية الريفية نحو برامج القنوات الفضائية الخاصة :ل
حقثلاأا لالمسمسدتلال ر قةلالا لاذق يالىذهلال نواتل لالاراقبلاألوؿل النس ةللمموادلالا ل

اشاىدىالالنساءلالرقفقاتلاقنةلالدراسةل نس ةل28.9ل%لكمالفاءتلال رامجلالدقنقةل لالمرا ةل
الثانقةلحقثل مغتلنس ةلالنساءلالرقفقاتلالدإل لقشاىػدفلىذهلال رامجل لال نواتلالخاصةل26.7ل
%لور مالاشقرلىذهلالناقفةلإليلأفلال رامجلالدقنقةلالازاؿل قدةلافلالمرأةل لنماذفيالال صرقةل

المانواةلوقغمبلام لىذهلال رامجلالكـلالمازاقدلولقسلالكقؼلالم ثرلكمالاللازاؿلالدرامالالدقنقةل

افا رلإليلفاذ قةلالففلالذىلقح ؽلالسمولالروح لواالنفااحلال ميلوالما ةلالفكرقةل لوقتلواحد .ل

*لفاءتلاأل دـلال ر قةل لالمرا ةلالثالثةل نس ةل23.6ل%لقمقيال رامجلالمرأةل نس ةل23.3ل%ل
ثـل رامجلالمنوااتل نس ةل22.4ل%لثـلال رامجلالسقاسقةلوا خ ارقةل نس ةل7.6ل%ل ال رامجل

الرقاضقةل نس ةل5.9ل%لو رامجلاألطفاؿل نس ةل5.4ل%للوال رامجلالصحقةل نس ةل4.0ل%لوأخق اًرل
ا ادناتل نس ةل0.3ل%ل .ل

 - 3إيجابيات القنوات التميفزيونية الفضائية الخاصة كما حددتها المرأة المصرية الريفية
تتمثل فى التالى :

*ل رامجللال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلاش لكؿلاالحاقافاتلالنفسقةلواالفامااقةلوال قولوفقةللممرأةل

الرقفقةلوام يلكؿلاحاقافاايالمفلأزقاءلودقكورلووف اتلأكدلذلؾلنس ةل00.0ل%لمفلاقنةل

الدراسةللكما أفلىذهلال نواتلا دـل رامجلاصرقةلفقدةلاغط لكؿلاىاماماتلالمرأةلالرقفقةل(ل

24.4ل%ل)لو رامفيالمافددةلداإلمال(ل24ل%ل)ل،لوانم لاالحاقافاتللالث ا قةللممرأةلالرقفقةل(ل

20.0ل%ل)لوااناوؿلكا ةلالموضوااتلالا لايـلالمرأةلالرقفقةل(ل22.6ل%ل)ل.
* اساوتلنس ةل22.6ل%ل قفلمفلقالتل أفلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلا دـلم موماتلفقدةلافل
ار قةلاألوالدلوا وقـلسموكيـلكمالا دـلم موماتلصحقحةلومفقدةل النس ةللممرأةلالرقفقةلوألسرايال
ل
ومفلقالتل أفلىذهلال نواتلا رضلمشاكؿلاألسرةلوأ ضؿلالطرؽللحميا  .ل

 - 4سمبيات القنوات الفضائية الخاصة من وجهة نظر المرأة الريفية :
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* إفلمفلأىـلسم قاتلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلى لأفلىذهلال نواتلافا رلإليلكوادرلإادمقةل
مدر ةلوماخصصةلقالتل ذلؾلنس ةل02ل%لمفلالنساءلالرقفقاتلاقنةلالدراسةلأمالنس ةل26.3ل
%ل دلقالتل أفل ضلضقوؼلىذهلال نواتلدوفلالمساوىلوالمناقشاتلالا لادورل ل رامفيال

سطحقةلوغقرلفادةلأولما م ةلونس ةل25.5ل%للقالتلإفلأىـلسم قاتلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةل
اامثؿل لأفلم ديلوم دميل رامفيالقغمبلامقيـلادـلالخ رةلالمينقةل يلقواادلوأسالقبلا ادادل

الامقفزقون لوا دقـلال رامجلالمرإلقةل .ل

* قالتلنس ةل22.0ل%لمفلاقنةلالدراسةل أفلغال قةل رامجلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلاركزل
ام لالاوفقولالم اشرل لقوالبلا مقدقةلونس ةل20.8ل %لقالتل أفل رامجلال نواتلالفضاإلقةل

الخاصةلغقرلفذا ةلوغقرلمشوقةلوغقرلم يرةلوم ظميالقغمبلامقيالالحوارلاقرلالمفيوـ وأكدتل

نس ةل22.7ل%لأفل رامجلالمرأةل يلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلقمقمةلفداًلل لحقفلذكرتلنس ةل

8.0ل%لمفلال قنةل أفل رامجلىذهلال نواتلاللا الجلقضاقالالمرأةلال صرقةل .ل
 - 5قيمة المرأة وصورتها فى القنوات التميفزيونية الفضائية الخاصة :

أشارتلنااإلجلالدراسةلإليلأفلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلاللاياـل المرأةلالمصرقةلك قمةلليال كرل
وث ا ةلواساغميالكمودقؿلإادن لحقثلأكدتلنس ةل55.7ل%لمفلالنساءلالرقفقاتلاقنةلالدراسةل
ام لذلؾلوقمكفلافسقرلىذهلالناقفةل أفلال نواتلالامقفزقونقةلسواءلكانتلحكومقةلأولخاصةل

أرضقةلأول ضاإلقةلاساغؿلالمرأةللوف متلمنيالسم ةلإادنقةلأول م ن للخرلدمقةلقحركونيالكقفمال

شاءوال لا ادناتلالامقفزقونقةل ا ضا ةلإليلإادناتلالمسرحقاتلالراقصةل دلق قموفلوزنال

ألدمقايالواللااا ا اًرللكرامايال يـلقسايد وفلإغراءلالمشارىل نثاراولوفذبلال وىلالشراإلقةلوالسقطرةل
ام لالسوؽل أىلوسقمةلمفلالوساإلؿلو طرؽلمشرواولوغقرلمشرواو .ل

 - 6أشارت نتائج الدراسة إلي أن القنوات الفضائية الخاصة تهتم بقضايا المرأة المصرية فى
الحضر أكثر من اهتمامها بقضايا المرأة فى الريفل:للحقثلأكدتلنس ةلك قرةل(ل47.4ل%ل)ل
مفلالنساءلالرقفقاتلاقنةلالدراسةلام

اىاماـللىذهلال نواتل مشكدتلوىموـلالمرأةلالحضرقةل

كمالوا تلنس ةل(ل42.0ل%ل)لإليلحدلمالام لذلؾل لحقفلأف نس ةل07.8ل%لمف النساءل

الرقفقاتلأكدفلإليلحدلمالام لاىاماـللال نواتلالامقفزقونقةلالفضاإلقةلالخاصةل مشكدتلوىموـل
المرأةلالرقفقةل .ل

 - 7قضايا المرأة التى تركز عميها القنوات الفضائية الخاصة :
*احامتلقضاقالال دقةل قفلالزوفقفلالاراقبلاألوؿل نس ةل29.9ل%ل قفلال ضاقالالا لاياـل يال

ال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلوذكرتلالنساءلالرقفقاتلاقنةلالدراسةلأفلىذهلال ضاقالاامثؿل لحؽل
الزوجل لالا ددلوالطدؽلوحؽلالزوفةل لالخم لوأثرلذلؾلام لنفسقةلوسموؾلاأل ناءلوقوامةل
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الرفؿلام لالمرأةلواسا دؿلالذمةلالمالقةللممرأةللواشقرلىذهلالناقفةلإليلأفلر قةلالرسالةل

ا ادمقةلالخاصةل المرأةلقفبلأفلاكوفلأكثرلوضوحاًلواركق اًزل لاناولياللث ا ةل دقمةل ل

موافيةلالث ا ةلذاتلالطا لالمحا ظلوالا لقمكفلأفلافيضلالاشرق اتلوال وانقفلالا لامنحلالمرأةل

ح وقيالوا طميالطالمالغابلمفلالمفام لحركةلافامااقةلفمااقةلمساندةلل قـلالاغقرلوالاطوقرل .ل

*لفاءتلال ضاقالالخاصةل أسالقبلالانشإلةلاالفامااقةل لالاراقبلالثان ل نس ةل29.2ل%لل

واامثؿلىذهلال ضاقال ل(لالوالءلواالناماءللممفام لواأصقؿلال قـلا قفا قةلكالصدؽلوالفماؿل
والنظا ةلوالنظاـلوالمحا ظةلام لالممكقةلال امةلوااللازاـل ال قـلالفمااقةلواال ا ادلافلال قـل

الفردقةلوادـلالا صبل كؿلأشكالولوكقفقةلم اممةلاأل ناءل ل ارةلالمراى ةلوالش ابل .ل

*فاءتلقضاقالالزواجلوا نفابل لالاراقبلالثالثل نس ةل27ل%لواامثؿلىذهلال ضاقال لادـل

المغاالةل لالميرلوالش كةلوماطم اتلالزواجل–لالاخم لافلاادةلالاظاىرلوالم اىاةل لحفدتل

الخطو ةلوالز اؼل–لالمخاطرلالصحقةلالمارا ةلام لزواجلاألقاربل–لأىمقةلإفراءلالفحصل

الط يلالدزـلق ؿلالزواجل–لأسالقبلانظقـلاألسرةل–لأىمقةلماا ةلالحمؿلوالرضااةلالط ق قةل.ل ل
*لو لالاراقبلال ار ل نس ةل23.3ل%لفاءتلقضقةلالافرقةلوادـلالمساواةل قفلالرفؿلوالمرأةل ل

* قضقةلأمقةلالمرأةلالرقفقةلوحرمانيالمفلالا مقـلفاءتل لالاراقبلالخامسل نس ةل9.5ل%لقمقيال
قضقةلالوا لالصح لوال قإليل نس ةل7.2ل%لوقضقةلالمشاركةلالسقاسقةللممرأةلالرقفقةل نس ةل5.7ل
%لوقضقايلاشغقؿلالمرأةلوارشقدل االسايدؾل نس ةل3.7ل%ل.لل ل

 - 8موقف القنوات التميفزيونية الفضائية الخاصة من قضيتي االستهالك أو اإلنتاج :
*لأشارتلنااإلجلالدراسةلإليلأفلنس ةل88.7ل%لمفلالنساءلالرقفقاتلاقنةلالدراسةلوا فل شدةل
وال لحدلمالام لأفلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلاشف لام لاالسايدؾلم ا ؿلنس ةل6.0ل%لمفل

ال قنةلالا لأاارضتلام لأفلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلاشف لام لاالسايدؾ .ل

*لا ار تلالنس ةل قفلالنساءلالرقفقاتلالم قداتلوالدايلوا فلام لأفلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةل

اشف لام لا نااجلو قفلالنساءلالم ارضاتلوالدايلقر ضفلامامالأفلىذهلال نواتلاشف لام ل

ا نااجلحقثل مغتلنس ةلالم قداتل(ل52.5ل%ل)لونس ةلالم ارضاتل(ل%48.5ل).ل ل

 - 9موقف القنوات الفضائية الخاصة من المرأة المصرية الفقيرة :

* أشارتلنااإلجلالدراسةلإليلأفلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلاافاىؿلالمرأةلالف قرةلالا لا قشل ل

الرقؼلوالمدفلحقثل مغتلنس ةلمفلأكدلذلؾل42.0ل%لونس ةلمفلوا فل شدةلام لذلؾل34ل%ل
وا كسلىذهلالناقفةلافاىؿلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلالنساءلالف قراتل لالمدفلوالرقؼلوالل

اا رضل ل رامفياللمناقشةلأس ابلالفراإلـلالنساإلقةلوخصوصاًلاالنح ار اتلالا لاحدثلألس ابل
اقاصادقةلوضغوطلافامااقةلاا رضلليالنساءلالط اتلالف قرةل صفةلخاصةل .ل
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*لااارضػػتلنس ػ ةل02.6ل%لام ػ لأفلال ن ػواتلالفضػػاإلقةلالخاصػػةلاافاىػػؿلالم ػرأةلالمص ػرقةلالا ػ ل
ا قشل لالرقؼلوالمدفلواللاناقشلأس ابلالفراإلـلالنساإلقةل .ل

 – 10أسفرت نتائج الدراسة عن أن القنوات التميفزيونية الفضائية الخاصة ال تحترم ولم تمتزم
بعادات وتقاليد المجتمع  :حقثلأفلالغال قةلال ظم لمفلاقنةلالدراسةلااارضل ؿلوااارضل

شدةلام لأفلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلاحارـلوامازـل اداتلوا القدلالمفام لحقثل مغتلمفل

ااارضل شدةل(ل45.3ل%ل)لومفلااارضل(ل32ل%ل)ل.ل ل

*نس ةل سقطةلفداًل(ل6.0ل%ل)لمفلالنساءلالرقفقاتلاقنةلالدراسةلالا لوا تل شدةلام لأفل

ال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلاحارـلوامازـل ل رامفيال اداتلوا القدلالمفام ل .ل

 - 11القنوات الفضائية الخاصة بين الصالح العام والصالح الخاص .

*لنس ةل55.7ل%لأىلالغال قةلال ظم لمفلالنساءلالرقفقاتلالدإل لااارضفل(ل30ل%ل)ل

وااارضفل شدةل(ل03.7ل%ل)ام لأفلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلا مؿلمفلأفؿلالصالحلال اـل
لحقفلأفلنس ةلمفلوا فل شدةلام لأفلىذهلال نواتلا مؿللمصالحلال اـلقدل مغتل(ل4.2ل%ل)ل

و مغتلنس ةلالموا ةلإليلحدلمال(ل42.0ل%ل)ل .ل

*اراف تلنس ةلالنساءلالرقفقاتلاقنةلالدراسةلمفلوا فل شدةلام لأفلال نواتلالخاصةلا مؿلمفل

أفؿلالصالحلالخاصلإليل(ل68ل%ل)لومفلوا فلإليلحدلمالإليل(ل03.7ل%ل)ل لحقفل

انخفضتلو درفةلك قرةلنس ةلمفلااارضفلام لذلؾلإليل(ل8.0ل%ل)ل.ل ل
 - 02موقف القنوات الفضائية الخاصة من الوحدة والتفاهم والتعاون بين الدول العربية .
أشارتلنااإلجلالدراسةل لىذالا طارلإليلأفلنس ةلالنساءلالرقفقاتلاقنةلالدراسةلالدإل لااارضفل
ام لأفلال نواتلالخاصةلاداولإليلالوحدةلوالا اوفل قفلالدوؿلال ر قةلقدل مغتلل08.9ل%ل

و مغتلنس ةلمفلااارضفل شدةلام لذلؾل02.6ل%لواافؽلىذهلالناقفةلم لمالاوصمتلإلقول

ضلالدراساتلالسا ةل أفلأداءلالفضاإلقاتلال ر قةلقدلقضرل ال ضاقالال ر قةلوا مؿلام لافرقةل

الشمؿلال ر يل ضدلافلزازاةلاالسا رارل لالدوؿلال ر قةل.كمالأفلنس ةل22.3ل%لمفلالنساءل
الرقفقاتلاقنةلالدراسةلالا لوا تل شدةلام لأفلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلاداولإليلالوحدةل
والا اوفل قفلالدوؿلال ر قةلكمالأفلنس ةل42.0ل%لوا تلإليلحدلمال .ل

 – 13أسفرت نتائج الدراسة عمى أن أهم الضوابط الالزمة والضرورية لعمل القنوات

التميفزيونية الفضائية لخاصة كما ذكرتها النساء الريفيات عينة الدراسة تتمثل فيما يمي :

*لاط قؽلال وانقفلالا لاصوفلسدمةلالمفام لواحا ظلام لوحداولأكدتلذلؾلنس ةل05.4ل .%ل

*لاف قؿلدورلالن ا اتلالمينقةلواط قؽللواإلحيالام لغقرلالممازمقفل لال نواتلالفضاإلقةلالخاصةل

مفلأىـلالضوا طلالدزمةلل مؿلىذهلال نواتلارىلذلؾلنس ةل28.8ل%لمفلالمرأةلالمصرقةل

الرقفقة.
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*لصقاغةلقوانقفلإادمقةلفدقدةلااناسبلم لماغقراتلال صرلا دلمف الضوا طلالدزمةل

والضرورقةلل مؿلال نواتلالامقفزقونقةلالفضاإلقةللخاصةلىكذالقالتلنس ةل25.6ل%لمفلاقنةل
الدراسةل .ل

*لاط قؽلال وانقفلالمرا طةل حرقةلال مؿلا ادميلمفلالضروريلل مؿلال نواتلالفضاإلقةل

الخاصةلقالتل ذلؾلنس ةل20.7ل%لمفلالنساءلالرقفقاتلاقنةلالدراسةل .ل

*اساوتلنس ةل 22.2ل%ل قفلمفلقمفل فرضلغراماتلمالقةلام لال نواتلالفضاإلقةلالخاصةل
ومفلطال فل سحبلارخقصلىذهلال نواتل .ل

ثانياً  :توصيات البحث :

قوص لىذالال حثل مالقميل :ل

2ل–لال دلمفلاالىاماـل ضاقالومشكدتلالمرأةلالرقفقةل لفمق لوساإلؿلا ادـلالحكومقةل

والخاصةلحقثلأفلالرقؼلالمصرىلقضـلالغال قةلال ظم لمفلسكافلمصرلوقمثؿلمرك اًزلميماًلمفل

مراكزلالانمقةلوا نااجلوداـلاالقاصادلال وم  .ل

0ل-لضرورةلوفودلاسارااقفقةلإادمقةلواضحةللم نواتلالامقفزقونقةلالخاصةلاحددلاوفياايال

و مسفايالوأىدا يالاألساسقةل مالقح ؽلالمصالحلال مقاللممفام لومصالحلالفماىقرلالمسايد ةل .ل

3ل–لضرورةلققاـلكمقاتلوأقساـلا ادـل الفام اتلالمصرقةل الا اوفلم لمالك لال نواتل

الامقفزقونقةلالفضاإلقةلالخاصةل نفراءلدراساتلكمقةلوكقفقةلافلالمرأةلالرقفقةللاحدقدلال رامجل

والمضامقفلا ادمقةلالا لايميالولك لاكوفلال رامجلا ق اًرلح ق قاًلافلن ضلالمرأةلالمصرقةل ل

4ل–لضرورةلالانسقؽل قفلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةل لمصرلوالدوؿلال ر قةللوض لسقاسةل

إادمقةلموحدةلل ضاقالالمرأةلالمصرقةلوال ر قةلا مؿلام لمراااةلالاوازفلوا نصاؼل لارضل

الصورلا قفا قةللممرأةلوا رازلإنفازاايال لمفاالتلا نااجلواألسرةلوا داعلالفكرىلوال مميلل .ل
5ل–لضرورةلققاـلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةل نادادلفقؿلفدقدلمفلم ديلوم دميلال رامجل
الماخصصةل لشإلوفلوقضاقالالمرأةلالرقفقةل .ل

 -6ال دلأفلا وـلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةل ننااجلاأل دـلوالمسمسدتلوال رامجلا ادمقةلالا ل
ا رزلالدورلالوطنيلواالفاماايللممرأةلالمصرقةلواوثقؽلىذهلالموادلكيلا

للألفقاؿلال ادمةل .ل
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مراجع الدراسة

(ل2ل)لأشرؼلفدؿلحسفل،لال دقةل قفلممكقةلوساإلؿلا ادـلوط ق ةلومساوىلالحرقةل ل

ال نواتلالمصرقةلالحكومقةلوالخاصةل،لدراسةلم ارنةلل رامجلالرأىل لال نااقفلاألول لوالثانقةل

م ارنةل درقـلوالمحورل،ل حثلم دـللمم امرلال مميلالسنوىلالحادىلاشرللكمقةلا ادـل،لفام ةل

ال اىرةل،ل نوافل:لمسا ؿلوساإلؿلا ادـلال ر قةل،لماقول0225ل،لالفزءلالثان ل،لص397ل.

(ل0ل)للأقمفلمحمدلح قبل،لاأثقرلالش كاتلوال نواتلالفضاإلقةلالامقفزقونقةلالا لاسا ميالمنط ةل
الخمقجلال ر يلام لاطوقرلالخدمةلا خ ارقةل لالامقفزقوفلالس ودىل،لرسالةلدكالوراهل،لكمقةل

ا ادـل،لفام ةلال اىرةل،ل2997ل،لص68ل.للل ل

(ل3ل)لسام لالشرقؼل،لال نواتلالامقفزقونقةلالماخصصةل:لر قةلن دقةل،لفام ةلال اىرةل،لكمقةل

ا ادـل،لالمفمةلالمصرقةلل حوثلا ادـل،لال ددلالخامسل،لقناقرل/لأ رقؿل،2999ص296ل.لل ل

(ل4ل)للماف لالحموان لحسقفل،لر قةلمسا مقةلل رامجلالمرأةل،لالمنادىلالفكرىلاألوؿل،لالمرأةل
وا ادـل،لال اىرةل،لالمفمسلال وم للممرأةلماقول0222ل،لص222ل .ل

(ل5ل)لاواطؼلا دلالرحمفل،لا ادمقاتلالمصرقاتل قفلالمسإلولقةلالمينقةلوالدورلاالفاماايل،ل
المفمةلالمصرقةلل حوثلا ادـل،لال ددلالثان ل،لإ رقؿل–لقونقول2997ل،لصل272ل .ل

(ل6ل)لنفوىلمحمدلالفزارل،لمسا ؿلا ادفلالامقفزقونيل قفلال نواتلاألرضقةلالحكومقةل
والفضاإلقاتلالمصرقةلالخاصةلكمالقراهلالم مفلوال اإلـل االاصاؿل،ل حثلم دـللمم امرلال مميل

السنوىلالحادىلاشرللكمقةلا ادـل،لفام ةلال اىرةل،ل نوافل:لمسا ؿلوساإلؿلا ادـلال ر قةل،ل
ماقول0225ل،لالفزءلالثالثل،لص994لل .ل

(ل7ل) .http://www.ameinfo.com/ar-62039.html

(ل8ل)لhttp://www.asbu.net/www/ar/doc.asp?mcat=5&mrub=33

( ل 9ل) أديب خضىر  ,انفضائيات انعربية :أصىات واعدة أم واجهة ننشر غسيم انحكىمات
واألنظمة انعربية لhttp://www.asbar.com/AR/Contents.aspx?AID=22

(ل22ل)لسام لالشرقؼل،لمرف لسا ؽل،لص287ل .ل
(ل22ل)للأشرؼلفدؿل،مرف لسا ؽل،لص428لل .ل

(ل20ل)للالمفمسلال وم للممرأةل،لالمنادىلالفكرىلاألوؿل نوافل:لالمرأةلوا ادـل،لماقول0222ل
،لص24ل .ل

(ل23ل)لصا رلسمقمافلاسرافل،لالضوا طلاألخدققةلوال انونقةلالدزمةلل مؿلال نواتلال ر قةل

الخاصةل:لر قةلمسا مقة،ل،ل حثلم دـللمم امرلال مميلالسنوىلالحادىلاشرللكمقةلا ادـل،ل
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فام ةلال اىرةل،ل نوافل:لمسا ؿلوساإلؿلا ادـلال ر قةل،لماقول0225ل،لالفزءلاألوؿلص292ل

.

(ل24ل)لحنافلكقدنيل،لا ققـلالفميورلألوؿلال نواتلالفضاإلقةلالمصرقةلالخاصةلامقفزقوفلالمحورل
ودرقـل،لدراسةل المغةلا نفمقزقةلمنشورةل المفمةلالمصرقةلل حوثلا ادـل،لال ددل05ل،لقولقول/ل

دقسم رل0225ل،لصلصل2ل–ل70ل .ل

(ل25ل)لأشرؼلفدؿلحسفل،للال دقةل قفلممكقةلوساإلؿلا ادـلوط ق ةلومساوىلالحرقةل ل
ال نواتلالمصرقةلالحكومقةلوالخاصةل،لدراسةلم ارنةلل رامجلالرأىل لال نااقفلاألول لوالثانقةل

م ارنةل درقـلوالمحورل،ل حثلم دـللمم امرلال مميلالسنويلالحاديلاشرللكمقةلا ادـل،لفام ةل

ال اىرةل،ل نوافل:لمسا ؿلوساإلؿلا ادـلال ر قةل،لماقول0225ل،لالفزءلالثان لصلصل397ل
-ل452ل .ل

(ل26ل)لصا رلسمقمافلاسرافل،لمرف لسا ؽل،لصلصل287ل-ل055لل .ل

(ل27ل)لخالدلصدحلالدقفلحسفلام ل،لاافاىاتلالفميورلوا ادمققفلنحولال نواتلالامقفزقونقةل
الخاصةل لمصرل،ل حثلم دـللمم امرلال مميلالسنوىلالااس للكمقةلا ادـل،لفام ةلال اىرةل،ل

نوافل:لأخدققاتلا ادـل قفلالنظرقةلوالاط قؽل،لماقول0223ل،لالفزءلالثانيل،لصلصل663ل

–ل745ل.ل ل

(ل28ل)اادؿلا دلالغفارلخمقؿل،لأ ادلالمسإلولقةلاالفامااقةللم نواتلالفضاإلقةلالمصرقةلالخاصة:ل
دراسةلاط ق قةلام ل رامجلالرأىلالم دمةل ناةلدرقـل،ل حثلم دـللمم امرلال مم لالسنوىلالااس ل

لكمقةلا ادـل،لفام ةلال اىرةل،ل نوافل:لأخدققاتلا ادـل قفلالنظرقةلوالاط قؽل،لماقول0223ل

،لالفزءلالثالثل،لصلصل747ل–ل805ل .ل

(ل29ل)للقميلحسقفلالسقدل،لاافاىاتلالفميورلالمصرىلنحولالفضاإلقاتلالمصرقةلالخاصةل،ل

المفمةلالمصرقةلل حوثلالرأىلال اـل،لالمفمدلال ار ل،لال ددلالمزدوجل،لقناقرل/لدقسم رل0223ل،ل

صلصل2ل–ل47ل.ل ل

(ل02ل)لولقدل احلاهللل ركاتل،لاافاىاتلفميورلالما ممقفلنحولال نواتلالامقفزقونقةلالحكومقةل

والخاصةل،لالمفمةلالمصرقةلل حوثلا ادـل،لال ددل02ل،لأكاو رل/لدقسم رل0223ل،لصلصل

75ل–ل229ل .ل

(ل02ل)لأمقرةلسمقرلطول،لدورلال نواتلالمصرقةلالحكومقةلوالخاصةل لإدراؾلأ رادلالمفام ل

المصريللمناخلحرقةلالرأىلواأثقرلذلؾلام لمشاركايـلالسقاسقةل،لرسالةلدكاوراهل،لفام ةلال اىرةل

،لكمقةلا ادـل،ل0225للل.ل ل

(ل00ل)لماىقنازلرمزىلأحمدلمحسفل،لال وامؿلالم ثرةل لمسا ؿلأنماطلممكقةلال نواتل

الامقفزقونقةلالمصرقةلوالخاصةل،ل حثلم دـللمم امرلال مميلالسنوىلالحادىلاشرللكمقةلا ادـل
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،لفام ةلال اىرةل،ل نوافل:لمسا ؿلوساإلؿلا ادـلال ر قةل،لماقول0225ل،لالفزءلاألوؿل،لصل

صل305ل-ل395لل .ل

(ل03ل)لنفوىلمحمدلالفزارل،لمسا ؿلا ادفلالامقفزقونيل قفلال نواتلاألرضقةلالحكومقةل

والفضاإلقاتلالمصرقةلالخاصةلكمالقراهلالم مفلوال اإلـل االاصاؿل،ل حثلم دـللمم امرلال مميل
السنوىلالحادىلاشرللكمقةلا ادـل،لفام ةلال اىرةل،ل نوافل:لمسا ؿلوساإلؿلا ادـلال ر قةل،ل

ماقول0225ل،لالفزءلالثالثل،لصلصل985ل-ل2228لل .ل

(ل04ل)لا دلاهلللمحمدلزلطةل،لدورلوساإلؿلا ادـل لانمقةلالوايلالث ا يللممرأةلالرقفقةل،ل
دراسةلمقدانقةل لقرقةلمصرقةل،لالم امرلال مم لالسنويل،اف قؿلدورلالمرأةلالمصرقةل ل

الانمقةلالث ا قةل،لكمقةلاآلدابل،لفام ةلالزقازقؽل،ل رعل نيال،ل27ل–ل29لمارسل0222ل.ل ل

(ل05ل)لاواطؼلا دلالرحمفلولخروفل،لالمرأةلالمصرقةلوا ادـل لالرقؼلوالحضرل،ل
ال اىرةل،لال ر يللمنشرلوالاوزق ل،ل2999ل.ل ل

(ل06ل)لأمان ل يم ل،لدوا لاساخداـلالمرأةلالمصرقةلل نواتلالامقفزقوفلالدولقةلواش اااايال
،لالمفمةلالمصرقةلل حوثلا ادـل،لفام ةلال اىرةل،لكمقةلا ادـل،لال ددلالثان ل،لأ رقؿل

–لقونقول2997لل.ل ل

(ل07ل)لنادقةلرضواف،لدورلالدرامالالامقفزقونقةل لاشكقؿلوا لالمرأةل:لدراسةلافامااقةل
مقدانقةل،لال اىرةل،لاليقإلةلالمصرقةلال امةللمكاابل،ل2997ل .ل

(ل08ل)لناإلمةلإ راىقـلامارةل،لدورلالامقفزقوفل لانمقةلالوايلاالفاماا للممرأةلالرقفقةل،ل
دراسةلمقدانقةل،لرسالةلدكاوراهل،لكمقةلا ادـل،لفام ةلال اىرةل،ل2993ل .ل

(ل09ل)لى ةلمس دلمخاار،لاأثقرلوساإلؿلاالاصاؿلام لانظقـلاألسرةل لالرقؼلالمصرىل،ل
دراسةلمقدانقةلم ارنةلام لقرقاقفلمصرقاقفل،لرسالةلمافساقرل،لكمقةلا ادـل،لفام ةل

ال اىرةل،ل2992ل.ل ل

(ل32ل)لااطؼلادليلال دل،لدورلا ذااةلالصواقةل لاغققرلالنظرةلالا مقدقةلإليلالمرأةل ل
ال رقةل،لدراسةلمقدانقةل لقرقةلمصرقةل،لرسالةلمافساقرل،لكمقةلا ادـل،لفام ةلال اىرةل،ل

2979ل .ل

(ل32ل)لرف لال احثلإليلالمراف لالاالقةل:ل ل

اىرةل،لاالـل
-لمحمدلا دلالحمقدل،لال حثلال مم ل لالدراساتلا ادمقةل،لالط ةلاألول ل،لال ل

الكابل،ل0222ل.ل ل

-لمحمدلالو اإل ل،لمناىجلال حثل لالدراساتلاالفامااقةلوا ادمقةل،لال اىرةل،لمكا ةلاألنفمول

المصرقةل،ل2989ل .ل

( ) 34

لااطؼلادل لال دل،لاصمقـلوانفقذلاساطدااتلو حوثلا ادـلوالرأىلال اـل،لاألسسلالنظرقةلوالنماذجلالاط ق قةل،لال اىرةل،لدارلالفكرلال ر يل،ل0223ل.ل ل

(ل30ل)لأسماءلالمحكمقفلمرا ةلاراق اًلىفاإلقاًل:ل ل

2ل-للأل.لدلس قدلنفقدهلأسااذلالصحا ةلالمساادل سـلا ادـل كمقةلاآلدابلفام ةلالزقازقؽ ل
0ل–لدل.لسمقةلار اتلمدرسلا ذااةلوالامقفزقوفل سـلا ادـل كمقةلاآلدابلفام ةل نيا .ل

3ل-لأل.لدلازةلأحمدلصقاـلأسااذلامـلاالفاماعلووكقؿلكمقةلاآلدابللمدراساتلال مقال فام ةل نيا .ل
4ل-لأل.لدل اطمةلقوسؼلرإلقسلقسـلا ادـلالار ويل كمقةلالار قةلالنواقةل فام ةل نيال.ل ل
5ل–لأل.دلمحمدلنفقبلأسااذلامـلاالفاماعل كمقةلاآلدابلفام ةل نيال .ل

(ل33ل)لمحمودلاودةل،أسالقبلاالاصاؿلوالاغقرلاالفاماا ل،لدراسةلمقدانقةل لقرقةلمصرقةل،ل
ال اىرةل،لدارلالم ارؼل،ل2972لل،لص320ل.ل ل

(ل34ل)لاواطؼلا دلالرحمفل،للقميلا دلالمفقدل،لنفوىلكامؿل،لالمرأةلالمصرقةلوا ادـل ل
الرقؼلوالحضرل،لال اىرةل،لال ر يللمنشرلوالاوزق ل،ل2999ل،لص57ل.ل ل

(ل35ل) ااامدلال احثل لىذهلالفزإلقةلام ل ضلإصداراتلإدارةلال دقاتلال امةل محا ظةل
ال مقو قةل ا ضا ةلإليلالموق قفلالاالققفلام لش كةلا نارنتل:

http://www.afkargadida.org/index4f3e.html?page=2634
http://ar.wikipedia.org/wiki/D8A7D984D982D9.

(ل36ل)لمحمدلا دلالحمقدل،ل حوثلالصحا ةل،لالط ةلالثانقةل،ال اىرةل،لاالـلالكابل،ل2997ل،ل

صل70ل .ل

(ل37ل)لأمان ل يم ل،لمرف لسا ؽل،لص209للل.لل ل
(ل38ل)لصا رلاسرافل،لمرف لسا ؽ،لص020لل .ل

(ل39ل)لناإلمةلإ راىقـلامارةل،لدورلال نواتلالفضاإلقةل لاشكقؿلم ارؼلواافاىاتلالفميورل

ال ر يلنحولال ولمةل:لدراسةلم ارنةلام لاقنةلمفلالفميورلال اـل لمصرلوقطرل،لالمفمةل

المصرقةلل حوثلا ادـل،لفام ةلال اىرةل،لكمقةلا ادـل،لال ددلالخامسلوال شروفل،لقولقول–ل

دقسم رل0225ل،لصل .392ل

(ل42ل)لا دلالرحقـلاحمدلسمقمافلدروقشل،لواق لاساخداـلالفميورلالمصرىلواافاىااولنحول
الامقفزقوفل:لدراسةل لمسا ؿلالامقفزقوفلالمصرىل،ل حثلم دـللمم امرلال مميلالسنوىلالحادىل

اشرللكمقةلا ادـل،لفام ةلال اىرةل،ل نوافل:لمسا ؿلوساإلؿلا ادـلال ر قةل،لماقول0225ل،ل

الفزءلالثان ل،لص483ل.ل ل

( ) 35

(ل42ل)لا دارةلال امةلل حوثلالمسام قفلوالمشاىدقفل،لااحادلا ذااةلوالامقفزقوفلالمصرىل،ل
السموؾلاالاصال للمش ابلالمصرىل،لنو م رل0220ل،لص26ل.لل ل

(ل)40للقميلحسقفلالسقدل،لمرف لسا ؽل.ل ل

(ل43ل)لادل لسقدلرضالوااطؼلادل لال دل،لالطفؿلال ر يلوا ادناتلا رلالامقفزقوفل،ل
دراسةلام لاقنةلمفلاألطفاؿلوأولقاءلاألمورل لفميورقةلمصرلال ر قةل،لفام ةلال اىرةل،لكمقةل

ا ادـل،لالمفمةلالمصرقةلل حوثلا ادـل،لال ددلالثالثلوال شروفل،لقولقول–لدقسم رل0224ل،ل

ص72ل .ل

(ل44ل)لا دلالرحقـلاحمدلسمقمافلدروقشلل،لمرف لسا ؽل،لص483

(ل45ل)لا دلالرحقـلاحمدلسمقمافلدروقشلل،لمرف لسا ؽل،لص482ل.لل ل
(ل46ل)لالمفمسلال وم للممرأةلالمنادىلالفكرىلاألوؿل نوافلا ادـلوالمرأةلماقول0222ل،ل

ص223لل .ل

(  ) 47ألقسللوقسلولقـلالمدخل،لصورةلالمرأةل لإادناتلالامقفزقوفل،لال اىرةل،لالمفمسل
ال وميللممرأةل،المنادىلالفكرىلاألوؿل،لالمرأةلوا ادـل،لماقول0222ل،لص94ل.ل ل
(ل48ل)لمن لالحدقدىل،لا ادـلالمصرىلوقضاقالالمرأةل،لال اىرةل،لالمفمسلال وم للممرأةل،ل
المنادىلالفكرىلاألوؿل،لالمرأةلوا ادـل،لماقول022ل،لص42ل .ل

(ل49ل)لسام لالشرقؼل،لمرف لسا ؽل،لص295لل.ل ل

(ل52ل)لاواطؼلا دلالرحمفل،لا ادمقاتلالمصرقاتل قفلالمسإلولقةلالمينقةلوالدورلاالفاماا ل
،لفام ةلال اىرةل،لكمقةلا ادـل،لالمفمةلالمصرقةلل حوثلا ادـل،لال ددلالثان ل،لأ رقؿل–ل
قونقول2997ل،للص274لل .ل

(ل52ل)لالمفمسلال وم للممرأةل،لالمنادىلالفكرىلاألوؿل نوافلالمرأةلوا ادـل،لماقول0222ل،ل
ص206لل .ل

(ل50ل)لنادقةلرضوافل،لمرف لسا ؽل،لص304ل .ل
(ل53ل)للالمرف لالسا ؽل،لص300لل.ل ل

(ل54ل)لا دلال اسطلا دلالم ط ل،لمنظومةلال قـلالث ا قةلواالفامااقةللألسرةلال ر قةل قفلالواق ل

والمأموؿل،لورقةل حثلم دمةلإليلندوةل:لا ادـلوقضاقالالمرأةلواألسرةل،لال اىرةل،لفام ةلالدوؿل

ال ر قةل،لاألمانةلال امةل،ل7ل–ل8لدقسم رل2998ل،لص27ل-ل28ل .ل

(ل55ل)لاواطؼلا دلالرحمفل،لا ادـلوقضاقالالمرأةلال ر قةل لاصرلال ولمةل،لورقةل حثل

م دمةلإليلندوةل:لا ادـلوقضاقالالمرأةلواألسرةل،لال اىرةل،لفام ةلالدوؿلال ر قةل،لاألمانةلال امةل

،ل7ل–ل8لدقسم رل2998لل.ل ل

(ل56ل)لسام لالشرقؼل،لمرف لسا ؽل،لص295ل.ل ل
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(ل57ل)لماىقنازلرمزىل،لمرف لسا ؽ،لص382ل.ل ل

(ل58ل)لفقيافلقسريل،لصورةلال ربل لال نواتلالفضاإلقةلال ر قةل:لدراسةلاساطداقةلام ل
اقنةلمفلالنخ ةلاألكادقمقةلال ر قةل،لالمفمةلالمصرقةلل حوثلا ادـل،لفام ةلال اىرةل،لكمقةل

ا ادـل،لال ددلالثالثلوال شروفل،لقولقول–لدقسم رل0224ل،لل،لص028ل.للل ل
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توزيع عينة الدراسة طبقاً لفترات مشاهدة القنوات الفضائية الخاصة

( ) 39

التك اررات النسبة المئوية
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جدول رقم ( ) 7

توزيع عينة الدراسة طبقاً ألفضمية مشاهدتها لمبرامج فى القنوات الفضائية الخاصة
التك اررات النسبة المئوية
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التك اررات النسبة المئوية

االستجابة

 54ل

55.7ل %ل

أوا ؽل شدةلل

أوا ؽلإليلحدلمالل  08ل

08.9ل %ل

أاارض

 25ل

25.4ل %ل

أاارضل شدة

-ل

-ل

فممةلمفلسإلموا ل

 97ل

222ل %ل

جدول رقم ( 10

)

اوزق لاقنةلالدراسةلط اًللمدىلاىاماـلأولادـلاىاماـلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةل ضاقالالمرأة
االستجابة

االهتمام بالمرأة الريفية

االهتمام بالمرأة الحضرية

تك اررات النسبة المئوية تك اررات النسبة المئوية
27

%27.8

46

% 47.4

أوا ؽلإليلحدلمالل 40

%41.2

39

% 40.2

أاارض

27

%27.8

10

%10.3

أاارضل شدة

3

%3.1

2

%2.1

اإلجمالي

97

% 100

97

% 100

أوا ؽل شدةلل

جدول رقم ( ) 11
نوعلقضاقالالمرأةلالا لاركزلامقيالال نواتلالفضاإلقةلالخاصةل
قضايا المرأة

التك اررات النسبة المئوية

قضاقالالزواجلوا نفاب ل

 42ل

27ل %ل

قضاقالال دقةل قفلالزوفقف ل

 48ل

29.9ل %ل

قضاقالخاصةل الانشإلةلاالفامااقة ل

 46ل

29.2ل %ل

( ) 40
قضايا الوعى الصحى والبيئي لممرأة الريفية

 27ل

7.2ل %ل

قضية أمية المرأة الريفية وحرمانها من التعميم

 03ل

9.5ل %ل

قضية التفرقة وعدم المساواة بين المرأة والرجل

 30ل

23.3ل %ل

قضية المشاركة السياسية لممرأة الريفية

 24ل

5.8ل %ل

مشروااتلاشغقؿلالمرأةلالرقفقة

9ل

3.7ل %ل

ارشقدلاالسايدؾ

9ل

3.7ل %ل

قضاقالأخري ل

0ل

2.8ل %ل

 042ل

222ل %ل

فممةلمفلسإلموا ل
جدول رقم ( 12

)

مدىلاشفق لال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلالمرأةلالرقفقةلام لاالسايدؾلأولا نااجل ل
االستجابة

التشجيع عمى اإلنتاج

التشجيع عمى االستهالك

التك اررات النسبة المئوية التك اررات النسبة المئوية
أوافق بشدة

54

55.7ل%

24

24.4ل%

أوافق إلي حد ما

30

33ل%

36

37.2ل%

أعترض

6

6.0ل%

32

30ل%

أعترض بشدة

5

5.2ل%

26

26.5ل%

97

% 100

97

% 100

اإلجمالي

جدول رقم ( 13

)

مدىلافاىؿلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةللممرأةلالمصرقةلالف قرةل لالرقؼلوالمدف ل
التك اررات النسبة المئوية

االستجابة

أوا ؽل شدةلل

 33ل

34ل %ل

أوا ؽلإليلحدلمالل  42ل

42.0ل %ل

أاارض

 02ل

02.6ل %ل

أاارضل شدة

3ل

3.2ل %ل

فممةلمفلسإلموا ل

 97ل

222ل %ل

جدول رقم ( ) 14
ر قةلالمرأةلالمصرقةلالرقفقةللمدىلالازاـلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةل اداتلوا القدلالمفام
االستجابة
أوا ؽل شدةلل

التك اررات النسبة المئوية
6ل

6.0ل %ل

( ) 42

أوا ؽلإليلحدلمالل  27ل

27.5ل %ل

أاارض

 32ل

32ل %ل

أاارضل شدة

 44ل

45.3ل %ل

فممةلمفلسإلموا ل

 97ل

222ل %ل

جدول رقم ( ) 15

مدى عمل القنوات الفضائية الخاصة من أجل الصالح العام أو الصالح الخاص
االستجابة

الصالح الخاص

الصالح العام

تك اررات نسبة  %تك اررات نسبة %
أوافق بشدة

4

4.2ل%

66

68ل%

أوافق إلي حد ما

39

42.0ل%

03

03.7ل%

اعترض

32

30ل%ل

8

8.0ل%

اعترض بشدة

03

03.7ل%

-

-

اإلجمالي

97

% 100

97

% 100

جدول رقم ( 16

)

اوزق لاقنةلالدراسةلط اًللموقؼلال نواتلالفضاإلقةلالخاصةلمفلالوحدةلال ر قة ل
التك اررات النسبة المئوية

االستجابة

 22ل

22.3ل %ل

أوا ؽل شدةلل

أوا ؽلإليلحدلمالل  39ل

42.0ل %ل

أاارض

 08ل

08.9ل %ل

أاارضل شدة

 02ل

02.6ل %ل

فممةلمفلسإلموا ل

 97ل

222ل %ل

جدول رقم ( 17

)

الضوا طلالضرورقةلل مؿلال نواتلالامقفزقونقةلالفضاإلقةلالخاصة
الضوابط

التك اررات النسبة المئوية

اط قؽلال وانقفلالا لاصوفلسدمةلالمفام لواحا ظلام لوحداو

60

05.4ل%

اف قؿلدورلالن ا اتلالمينقةلواط قؽللواإلحيالام لغقرلالممازمقف

 46ل

28.8ل%

صقاغةلقوانقفلإادمقةلفدقدةلااناسبلم لماغقراتلال صر

38

25.6ل%

اط قؽلال وانقفلالمرا طةل حرقةلال مؿلا ادمي

32

20.7ل%

( ) 43

رضلغراماتلمالقةلام لىذهلال نوات

07

22.2ل%

سحبلارخقصلىذهلال نوات

07

22.2ل%

إغدؽلىذهلال نواتللفارةلمحددة

22

4.2ل%

ضوا طلأخرى

3

2.0ل%

244

% 100

اإلجمالي

