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 إـعداد 
 أستـــاذ أصـــول الرتبيـــة 

 جامعـــة بنهـــا –كليـــة الرتبيـــة 

 
 أستــــاذ أصــــول الرتبيــــة 

 ــة بنهــاجامع –كليــة الرتبيــة 

آراء الجمهوو ر  ووا جة لجوح الإلوويم ا بعضمضووح  ةوو  ب وو    هدفت  لدفالةددل  ددت لد عدد     دت 
 التةعضم المإلري.

( 102وب غدد   ة ددل لدفالةددل  المسووا ا ميجووا  و لةدد مف   لدحثة ددل تددت هدداس  لدفالةددل  دد    
 ضح  واستخدجت الب حثح أداة االستب نح.جن براء الإليم ا بعضم

أهم أةحثب نفاة تع ض لدق لء د صحف لإلق ةمةل لدسطحةل 
وضعف لدمثدة لد ح ي يل، وأكفت  ة ل لدق لء أن أهم لألةحثب لد ت تعوق م  ن لد ولصل  ع صحف م 

نسحل كحة ة  ن  ة ل لدق لء أن  ح ا لدصحف  لإلق ةمةل هو أن لدصحةفل ال ت  م بآالء لدق لء، وأكفت
لإلق ةمةل  ة ل لدفالةل غة   ؤه ةن   مةًث و   ةًث بصواة كثتةل، كمث أكفت لدفالةل   ت أن  ثك قصوا تت 

  عثدجل لدقضثيث لد ع ةمةل   ت  س وي صحف لدفالةل.

 : لتوصيات واملقرتحات العامةل

كثتةدددل دقضدددثيث لد ع دددةم ببقثدةم دددث بثدمقثاندددل بثدقضدددثيث ضددد واة له مدددثف لدصدددحف لإلق ةمةدددل بثد غطةدددل لد -1
 لألخ ى. 

 البف أن ت ل ت لدصحف لإلق ةمةل لد ولزن بةن لدقضثيث لد ع ةمةل بمث ي فق وأهمةل هاس لدقضثيث. -2

يجب أن تس عةن لدصحف لإلق ةمةل بثدم مصصةن دع ض لدقضدثيث لد ع ةمةدل دتةد فثدة  دن هال  دم  -3
 يث لد ع ةمةل. و ق  ةثت م دمولج ل لدقضث

تصدمةم بد ل   تفايحةدل د محد اين بثدصدحف لإلق ةمةدل خثصدل بثدمجدثي لد  بدوي ولد فسدت  بمدث يسد م  -4
 تت اتع كفثءت م تت  عثدجل لدقضثيث لد ع ةمةل.

أخة ًل توصت لدحثة ل ببن تودت لدفالةثت ولألبحثث له مث ًث بثدصحف لإلق ةمةل و تق  دث بقضدثيث  -5
 لد ع ةمةل وتس كمل  ن ةةث لن     دةه لدفالةل لدحثدةل.  ج معثت ث و   ث لدقضثيث
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 : 
تعف لدصحثتل لإلق ةمةل وةة ل   مل  ن وةث ل لالتصثي لدجمدثهة ي   دا لدمسد وى لدمح دت، 

 –وذدد  بثت  لضدد ث تعحدد  بصددفة وأ ثنددل واددموي  دن ولقددع  ج معثت ددث لدمح ةددل ودتث  ددث  ددن قضددثيثهث 
وتصددفي ث دمالدداتت ث تددت  حثودددل جددثدة    ددث دعتج ددث.. تثدصددحةفل لإلق ةمةددل  -لد ع ددةم  و   ددث قضددثيث
  دا تف دم لدجمدثهة  لدمح ةدل و سدث فت ث   دت  دالك ولقع دث،  –بحادم أهمة  دث د مج مدع  –هت لدقدثداة 

 وهت قثداة كاد    ت لخ  لة لدحولجز لد فسةل  ن ختي طثقثت ث لد ت تم ع ةفوث لةد جثبثت ول ةدل،
ت ت باد  صحثتل قثداة   ا  ثدثاة لد مدم وزيدثدة لدحمدثف ودتدع لدجمدثهة   ددا لدعمدل لدح دثء، كمدث أن دث 

، هدددال  دددث أادددثات  ددددا دالةدددل (1  قدددثداة   دددا لدكالدددف  مدددث يسددد ق  تدددت لدمج مدددع  دددن قدددةم و دددثدلت.
 wash. B. R. (2009 أن لدصدحف لإلق ةمةدل ت عدب دوًال تدت تزويدف لألتد لد بثدمع و دثت لد دت،
 (2   تحط بثدمالاتت لد ع ةمةل دإلق ةم.ت

ويع حددد  لد ع دددةم قدددثط ة لد  مةدددل تدددت أي  ج مدددع  دددن لدمج معدددثت، ودكدددن بدددثد غم  دددن ذدددد  
 (3  ثزلد  ه ثك تحفيثت تحوي دون تحقةقه د ال لدفوا لد  موي لدمطة .

 ه، تثدق لءة تقف ا ف لد ع ةم لدمص ي تت لآلونل لألخة ة لضمحتاًل وتفنًةث   حوًظث تت جمةع   لة
لدمفققدل ألوضدثن نمث  دث لد ع ةمددت تالدة  تدت وضددوه  ددا أن ه دثك غةثًبددث دتةد ق لا وتضدثاًبث تددت 
لدق لالت و الول ةل تت لدمالد و ثت لإلصدتةةل ولد جفيفيدل وكدبن لد ع دةم أصدحت ةقدل تجدثاب  دن 

، ،هددال  دددث أوضددح ه دالةددل  تدددثتن  حمددف  دددزلزي (4 لدصددعب  تةقددل  دددث يحددفث تةدده  دددن تغةدد لت.
(، دددددا أن أهددددم نقددددث  لدضددددعف دلخددددل لدم مو ددددل لد ع ةمةددددل ت م ددددل تددددت بعدددد  لدمالدددداتت 2007

 (5 لدمثصل بثدم ي  و الاتت أخ ى خثصل بثدم مو ل لد ع ةمةل.
و ن هال لدم ط ق تح ز أهمةل لدصحف لإلق ةمةل كبةف لدمؤةسثت لإل ت ةدل تدت لإلق دةم 

  ع ةمةل.ولد ت د ث دوا تعثي تت ةل لدمالاتت ولدقضثيث لد
 

تعف لدصحثتل لإلق ةمةل أدلة   مل وأنالئ  خصةًصث دمعثدجل قضثيث لإلق ةم ولد ت يعف  ن 
دالةل  يمثن  حمف ادوقت  (* أهم ث قضثيث لد ع ةم، تقف أوضح  لدعفيف  ن لدفالةثت لدسثبقل   ل

ثت أخددد ي توضدددت أن (. ودالةددد2012، ودالةدددل صدددثب  صدددححت  حمدددف  حدددف ابددده  (6  (.2011 
د صدددحف لإلق ةمةدددل دواًل هث دددًث تدددت  عثدجدددل لدمالددداتت لد ع ةمةدددل   دددل دالةدددل: هحددده  بددد لهةم   دددت 

 ( ودالةل2011لدغضحثن  
Camp Bell, C.,:( 2011)  -,Weddington, P. (2013 . 
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أن لد مثف لد ع ةمت لدمص ي يعثنت  ن لدعفيدف  دن لدقضدثيث ولدمالداتت، وه دث يحد ز دوا 
إلق ةمةل تت ط ه ت   لدقضثيث ولدعمل   ت ة  ث، و ن ثم كثن  ض واة  ج لء لدفالةل لدصحف ل

وه ددث تجددفا لدحثدةددل د ححددث  ددن دوا لدصددحف لإلق ةمةددل تددت  عثدجددل قضددثيث لد ع ددةم تددت  صدد ، 
لإلاتحددث  بددةن أج دددفة ت تةددب لألودويددثت د قضددثيث لد ع ةمةددل بثدصددحف لإلق ةمةدددل  ىلإلاددثاة  دددت  ددف
ألودويثت د قضدثيث لد ع ةمةدل لد دت ت دم لدجم دوا وكةفةدل  عثدجدل لدصدحف لإلق ةمةدل وأج فة ت تةب ل

. و دن ه دث د اس لدقضثيث دال يجب أن ت ل ت لدصحف لإلق ةمةل أودويثت لدقضثيث بثد سحل د جم دوا
 تح ز  الا ل لدفالةل ولد ت يمان صةثغ  ث تت لدسؤلي لد  ةست لد ثدت:

 ضمضوح  وا جة لجوح ب و    التةعوضم المإلوري جون و هوح "كضم  مكن تفةضل دور الإليم ا بع
 نظر القراء؟"

 وي ف ن  ن هال لد سثؤي لد  ةس  جمو ل  ن لد سثؤالت لدف  ةل لألتةل:
  ث لألةس لدف سفةل ولدفك يل د صحثتل لإلق ةمةل؟ (1

  ث أهم لد مثذج لدعثدمةل ولدمح ةل د صحثتل لإلق ةمةل؟ (2

 لدمص ي؟  ث  في  ه مثف لدصحثتل بقضثيث لد ع ةم (3

  ث وج ل نم  لدجم وا تت  عثدجل لدصحف لإلق ةمةل دقضثيث لد ع ةم؟ (4

  ث لدمق  ةثت د فعةل دوا لدصحف لإلق ةمةل تت  عثدجل قضثيث لد ع ةم لدمص ي؟ (5

 -لة  فت  لدفالةل لدحثدةل لآلتت:
 لد ع     ت لألةس لدف سفةل ولدفك يل د صحثتل لإلق ةمةل. (1

      ت أهم لد مثذج لدعثدمةل ولدمح ةل د صحثتل لإلق ةمةل. لد ع (2

 . لد ع     ت  في  ه مثف لدصحف لإلق ةمةل بقضثيث لد ع ةم لدمص ي  (3

 لد ع     ت وج ل نم  لدجم وا تت  عثدجل لدصحف لإلق ةمةل دحع  قضثيث لد ع ةم لدمص ي. (4

 د ع ةم لدمص ي.وضع  ق  ةثت د فعةل دوا لدصحف لإلق ةمةل تت  عثدجل قضثيث ل (5

 

 تت ا أهمضح الدراسح  ضم يعا:
 ت ن دالةل قضثيث لد ع ةم تعف  ط حث ةضثايث تف ضده طحةعدل لدصد لن لدحضدثاي و لد ك وددوج (1

ولدمع و ثتت وت ضه لدعودمل و ث أت زت  ن تغة لت لنعاس    دت أةد وب  عثدجدل لدصدحف 
 لإلق ةمةل دقضثيث.
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ة جفيدددفة أ ددثف لدحددثة ةن د طددوي  لدححددث تدددت  جددثي لد ع ددةم  ولد عدد     دددت يفدد ت هددال لدححددث هتددث (2
لدقضددثيث لد ع ةمةددل ذلت لألهمةددل بثدصددحف لإلق ةمةددل، ولد عدد     ددت أهددم جولنح ددث و  ؤادد لت ث  ددن 

 نثةةل وتطوي  هال لد ون  ن لدصحف وجع ه تت  س وي   قفف  ثدمةث  ن نثةةل أخ ي.

ث لد ع ددةم لدمصدد ي   ددت داجددل كحةدد ة  ددن لألهمةددل نمدد ل تعددف دالةددل لدصددحف لإلق ةمةددل دقضددثي (3
دددفواهث تددت تحقةددق   ط حددثت قضددثيث لد ع ددةم لدمصدد ي وه ددث يحدد ز ضدد واة لالاتحددث  بددةن أج ددفة 
ت تةددب أودويددثت لدقضددثيث لدمط وةددل تددت لدصددحف لإلق ةمةددل وأج ددفة ت تةددب أودويددثت لدقضددثيث 

 لد ت يعثنت   ه لدمج مع.

  غة ين وثةقث لدص ل بحعض مث لدحع  وبة  مث  تقدل تدبثة  وتدبث  ت بط لدفالةل لدحثدةل بةن  (4
وهمث لدصحف لإلق ةمةل وقضثيث لد ع ةم لدمص ي هال  ث  تف ق   دةه لدما حل لدع بةل  ددت   دل 

 .  هاس لدفالةل

تفةف لدمسئودةن  ن لدصحف لإلق ةمةل تدت لد عد     دت جولندب لدقصدوا تدت ت ثود دث دقضدثيث  (5
 د غ ب   ة ث. لد ع ةم و حثودل ل

 

دجمةددع  فدد دلت لدفالةددل  ددن قدد لء لدصددحف  المسووا ا ميجوواتع مددف لدفالةددل   ددت  دد    
لالق ةمةل لدمثصل بمحثتمل  لدق ةوبةل، لدم وتةل، لإلةمث ة ةل، أةولن( ب دف  لد ع تدل   دت هال  دم 

تي لةددد حةثنل  وج ددده دقددد لء تدددت  عثدجدددل لدصدددحف لإلق ةمةدددل دقضدددثيث لد ع دددةم بمحثتمدددثت م  دددن خددد
 .لدصحف لإلق ةمةل  ن لدق ةوبةل ولدم وتةل ولإلةمث ة ةل وأةولن

ويع ح       لدمست لإل ت دت  دن أنسدب لدم دثه   ت مدل د فالةدثت لإل ت ةدل وبحدوث 
لدصدددحثتل خثصدددل ألنددده يسددد مفف تدددت دالةدددل لدمالددداتت تدددت وضدددع ث لدددد لهن بعدددف جمدددع لدحةثندددثت 

ث و ن   ثص هث  ن ختي  جمو ل  ن لإلج لءلت لدم ممل لد ت تحدفد ندون لدتز ل ولدكثتةل    
 (7 لدحةثنثت و صفاهث وط ة  تج ث.

 

 مضنح الدراسح المضدانضح :
 ل  مفت لدفالةل   ت لدعة ل لدعمفيل  لدقصفيل(مضنح براء الإليم ا بعضمضح: 
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 :Regional newspaperصحف اإلقليمية ال -1
 جددتت( لد ددت تصددفا تددت  ق ددةم  –تعدد   لدصددحف لإلق ةمةددل ببن ددث: تلدددفوايثت  لدج ل ددف 

لدقدثه ة لدكحدد ى وتكدون  وج ددل دمدولط ا هدداس لألقددثدةم لد دت تصددفا وتدوزن تة ددث،  عحد ة  ددن قضددثيث 
دمالددثاكل تددت وضددع بعدد  جمددثهة  هدداس لألقددثدةم ولد ددت  ددن أهم ددث لدقضددثيث لد ع ةمةددل، وتحددثوي ل

 لدح وي د اس لدقضثيثت.
 :Tacklingاملعاجلـــــة  -2

يمان تع يف لدمعثدجل ببن ث تلألة وب لداي ت ثود  به لدصحةفل لإلق ةمةل  د ض لدمدثدة 
لدصحفةل ةوي  وضو ثت قضثيث لد ع ةم  ن ةةث لخ ةثا لدموضو ثت ولدقضثيث وكةفةدل ت ثود دث 

لدعد ض، ولدقولددب لدف ةدل لد ح ي يدل لدمسد مف ل، ولألةدثدةب لدف ةدل   ن زوليدث   عدفدة ولد س سدل تدت
 لألخ ى كثد صوي  لدفلخ ت ولدمثاجت وإج لءلت لدحولات.

 :Education Issuesالقضية التعليمية  -3
تعدد   ببن ددث ت وضددون يددفوا ةوددده لدجددفي ولد قددثإ ولد وصددل تةدده  دددا ة ددوي يح ددثج  دددت 

 (8 وق  طويل.
يث لد ع ةمةل تت  طثا هداس لدفالةدل ت جمو دل  دن لدموضدو ثت لدم ع قدل وتع   لدحثة ل لدقضث

 بثد ع ةم لد ت يفوا ةود ث لدجفي ولد قثإ ولد وصل تةه  دا ة وي يح ثج  دت وق  طويل.

، (9 : ةنوو ا : ج  ووص الإلووي  ح ا بعضمضووح تجوو ط ب وو    ال ف لووح(2000دراســة: صاصـــر  مــود    -1
ت لدفالةدددل  ددددت أن أغ دددب لدموضدددو ثت لد دددت نالددد ت  دددن قضدددثيث لدطفوددددل تدددت صدددحف أةدددف  

 لدفالةل جثءت  مصصل دم ة ل لد ع ةم لالب فل ت ألن ث تم ل جوه  لدعم ةل لد ع ةمةل.
2- Dewalt,M.W.& Graham,P.L. (2000): 

، أةدددف ت (10  ةنووو ا : ت  هووو ن ا مينووو ن  وووا الإلووويم وتووودمضم المةعموووضن  وووا   رولضتووو 
الةل  ددا أن ه دثك  دفد   مدوف  دن لإل تندثت لدم تحطدل بدثد ع ةم ت عدب دوال هث دث تدت ةدل بعد  لدف

لدقضددثيث لد ع ةمةددل كمالدداتت   ددثه  لد يثضددل ولدع ددوف، وأوضددثن  ددفالء لدمددفلاف  مددث يددف م تكدد ة أن 
 لدعفيف  ن لدم ثطق تعثنت  ن نقص تت لدمع مةن طولي لدعثف.
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: ةنوو ا : جة لجووح الإلووي  ح ا بعضمضووح (2001يم عمــران  دراســة: أميمــة  مــد  مــد إبــرا      -3
، أةدددددددف ت لدفالةدددددددل  ددددددددا له مدددددددثف لدصدددددددحف لإلق ةمةدددددددل ب ع دددددددةم لدمددددددد أة (11 لق ووووووو    المووووووورأة

وت قةف دددددث، ةةدددددث أبددددد زت لد فدددددوة لدع مدددددت  دددددن خدددددتي   ثبعدددددل أخحدددددثا لدطثدحدددددثت لدم فوقدددددثت 
 تت لدم لةل لد ع ةمةل لدمم  فل.

4- Daruwalla,A. (2001): 

، أةدف ت (12  :  ة لضح الإليم  أداة تةعضمضح لتةعضم الإلم السو    حإلوح الرض اوض ن ةن ا
لدفالةددل  دددا أن لدطددتب لددداين داةددول بثةدد مفلف لدصددحةفل كوةددة ل تع ةمةددل قددف ةققددول  ن ددثج أ  ددت  ددن 

 أق لن م لداين دم يس مف ول لدصحةفل، وال يم  ف تت ذد  كون لد ت ةا ذكوًال أف  نثًثث.
5- James, Finn,J.etal. (2001): 

،أةدف ت (13  ةن ا : تكن ل  ض  التدرضس وال ب  "دراسح ح لح ججم  التةعضم الةو لا وانون ن"
لدفالةدل  ددا أن قضدةل لةد مفلف لد ك ودوجةدث تدت لد ع دةم لأل  يادت، قدف لةد حوذت   دت قدفا أوةدع بدةن 

 وخثصل  وقف لدمع مةن تة ث. Dally Pressصفحثت لدصفلاة تت صحةفل 
المو اد ا بب رضوح  وا وسو إلل ا مويل ا بعضمضوح  ةنو ا : :(2003راسة: عايدة  مد عوض املر  د -6

، أةدددف ت لدفالةدددل  ددددا أن لدصدددحف لإلق ةمةدددل (14 وترتضوووال االهتمووو ل لووودي الجمهووو ر الميعوووا
ه مدثف بقضدةل ه مد  بقضدثيث لد ع دةم قحدل لدجدث عا، تجدثء لإلأ ه م  بثدقضثيث لد ع ةمةل ةةدث أ 

ف ولد سددد ب لدمفاةدددت وكثنددد  تدددت  قف دددل لدموضدددو ثت لدمثصدددل بدددثد ع ةم قحدددل تجفيدددف لدمدددفلا 
 لدجث عت، كمث أه م  صحف لدفالةل بثد ع ةم لدجث عت.

: ةنوووو ا : الم ووو جضن الووو اردة  وووا الإلوووويم (2007دراســـة: ةـــادة عبــــد التـــوا  اليمـــاص        -7
 دددددةم ، أةدددددف ت لد  دددددث    ددددددا أنددددده جدددددثءت قضدددددثيث لد ع(15 الميعضوووووح وا نوووووب م ن المتيققوووووح

تددددت لد  تةددددب لألوي نمددددً ل ألهمة  ددددث بالددددال ي مالددددا  ددددع ةةثةددددثت لدفودددددل لد  مويددددل ولد قثتةددددل 
وجددددددثءت دولتددددددع لةدددددد مفلف لدصددددددحف لدمح ةددددددل دددددددفي لدعة ددددددل   م  ددددددل تددددددت  ع تددددددل لألةددددددفلث 
لدجثايددددل وإتثةددددل لدف صددددل دمع تددددل لددددد أي ولددددد أي لآلخدددد ، ودددددوة  له مدددددثف لدصددددحف لدمح ةددددل 

 الاتت تع ةم لدح ثت.بقضثيث لدم أة ولد ت ت ضمن  
ــ  ال ضــبان     -8 ــر إبــرا يم عل : ةنوو ا : تةوورم المووراهقضن لعإلوويم الميعضووح وميبتوو  (2011دراســة:  ب

: أةددف ت لدفالةددل   ددت لد بكةددف   ددت دوا لدصددحف لدمح ةددل (16) مسووت م جةوور تهم   لق وو    الميعضووح
 تت لإله مثف بقضةل لدحطثدل د م ع مةن.
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: ةنوو ا : اووي  ح الإلووةضد وج بفهوو  جوون الق وو    ال  نضووح (2011دراســة: رامــ  عدــا صــديق    -9
، أةددف ت لدفالةددل  دددا لدصددحف لإلق ةمةددل له مدد  بم ثقالددل قضددةل (17 واال تم مضووح  ووا جإلوور

لد ع ةم تدت  صد   ث دل و دفن لدصدعةف    دث   دت وج دل لدمصدوت  دن خدتي ت ثود دث دعدفد 
ثيث  أهمةددل لد ع ددةم وضدد واة  ددن لدقضددثيث لدف  ةددل لد ددت ت ع ددق بقضددةل لد ع ددةم و ددن ت دد  لدقضدد

نالددد ة وتعمةمددده ولددددف وة  ددددا لاله مدددثف بدددثد ع ةم لدف دددت  دددن أجدددل  عثدجدددل  الدددا ل لدحطثددددل بدددةن 
لدم ع مدةن  الددة ة  دددا ضد واة  صددته نمددثف لد ع دةم وب ل جدده و  ثهجدده تدت لدم لةددل لد ع ةمةددل 

 لدمم  فل  ن أجل  ولج ل  الا ل لدحطثدل.
10- Corol Camp Bell,C.,Snith,E.&Siesnaa,. (2011): 

أةدف ت لد  دث    ددا أهمةدل لددفوا لد  بدوي  (18  ةن ا : الودور التروو ي لعإلويم ا بعضمضوح
لداي ت عحه لدصحف تجثس لدقضثيث لد ع ةمةل كمث أكفت   ت قفاة لدصحف   ت لد دبثة  تدت تع دةم 

 لدمج مع وتع ةم لدكحثا ولدفيمق لطةل..
11- Weddington, P. (2013). 

: أ وور يا الإلوويم ا بعضمضووح والميعضووح لق ووضح االستإلوو م الجنسووا  ج جةووح  ةنوو ا  
أةدددف ت لد  دددث   أن لدصدددحف لإلق ةمةدددل تسدددثهم تدددت تالددداةل (19 2011وال وووح لنسوووعف نض  د سووومبر 

لاله مدددثف دإلنسدددثن و  ل ثتددده وخثصدددل   دددف ث تعدددثد  قضدددةل  دددن لدقضدددثيث لد ث دددل   دددل لدمالددداتت 
 لدج سةل دلخل لدجث عثت.

 أن رن الدراس ن الس  قح إلا جن بشح الإليم ا بعضمضح لق     التةعضم
، أن أغ ددب لدموضددو ثت لد ددت نالدد ت (20 (2000تبوضددح  دالةددل: نثصددد   حمددود  

 ددن قضددثيث لدطفودددل تددت صددحف لدفالةددل جددثءت  مصصددل دم ة ددل لد ع ددةم لالب ددفل ت ألن ددث تم ددل 
 .Dewalt,M.W.& Graham,P.L ادددثات دالةدددلجدددوه  لدعم ةدددل لد ع ةمةدددل، كمدددث أ

  موف  ن لإل تنثت لدم تحطل بدثد ع ةم ت عدب دوال هث دث تدت  أن ه ثك  فد (21) :(2000)
ةل بع  لدقضثيث لد ع ةمةل كمالاتت   دثه  لد يثضدل ولدع دوف، وأوضدثن  دفالء لدمدفلاف 

لدعددثف، كمددث   مددث يددف م تكدد ة أن لدعفيددف  ددن لدم ددثطق تعددثنت  ددن نقددص تددت لدمع مددةن طددولي
أن لدصحثتل لإلق ةمةل تس م تت  سث فة لدطدتب  Richards,I. (2012أوضح  دالةل  

  ددت ت ددم  ددث يجدد ي ةددود م  ددن أةددفلث وقضددثيث    و ددل وتقددوف لدصددحثتل لإلق ةمةددل ب الدد  
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 .wash، وهال  ث أاثات  دا دالةل  (22)لد ع ةم ولد قثتل بجثنب نال  لدمع و ثت لدمم  فل.

B. R. (2009لدصحف لإلق ةمةل ت عب دوًال تت تزويف لألت لد بثدمع و ثت لد ت تد تحط  ،أن
   وأكدن دراسح (23) .بثدمالاتت لد ع ةمةل دإلق ةم

Daruwalla,A. (2001)
أ  ال يم (  24) 

الذين درس   إستخدال الإليضفح   سوضعح تةعضمضوح بود حققو ا إنتو ي أمعوا جون أبورانهم الوذين لوم 
 تعم  ا ذلك     التيجضذ ذ  ًرا أل إن ًث . ستخدج ا الإليضفح  وال  خ

كمث أه م  لدصدحف لإلق ةمةدل بدثدم أة وضد واة تع ةم دث هدال  دث أوضدح ه دالةدل أ ةمدل  حمدف 
أن لدصحف لإلق ةمةل  أه م  ب ع دةم لدمد أة وت قةف دث، ةةدث أبد زت  (25) (2001 حمف  ب لهةم  م لن  

كمدددث لدم فوقدددثت تدددت لدم لةدددل لد ع ةمةدددل لدمم  فدددل، لد فدددوة لدع مدددت  دددن خدددتي   ثبعدددل أخحدددثا لدطثدحدددثت 
( أندده جددثءت قضددثيث لد ع ددةم تددت لد  تةددب لألوي نمددً ل  2007دالةددلغثدة  حددف لد ددولب لدةمددثنت  أاددثات 

ألهمة  ث بالال ي مالا  ع ةةثةثت لدفودل لد  مويل ولد قثتةل وجثءت دولتع لةد مفلف لدصدحف لدمح ةدل 
لآلخدد ، ودددوة  الوورأي والوورأي  دمع تددل لث لدجثايددل وإتثةددل لدف صددلدددفي لدعة ددل   م  ددل تددت  ع تددل لألةددف

 له مدثف لدصحف لدمح ةل بقضثيث لدم أة ولد ت ت ضمن  الاتت تع ةم لدح ثت.
 ,Camp Bell كمدث أه مد  لدصدحف لإلق ةمةدل ب ع دةم لدكحدثا هدال  دث أادثات دالةدل

C.,:( 2011)    26) تجدثس لدقضدثيث لد ع ةمةدل كمدث , دا أهمةل لدفوا لد  بوي لداي ت عحه لدصدحف
 أكفت   ت قفاة لدصحف   ت لد بثة  تت تع ةم لدمج مع وتع ةم لدكحثا ولدفيمق لطةل.

ود صدددحف لإلق ةمةدددل دوا تدددت  عثدجدددل بعددد  لدقضدددثيث لدمج معةدددل لدم ع قدددل بدددثد ع ةم كقضدددةل 
( 2011لدغضدحثن  بطثدل لدم ع مةن هال  دث أكفتده لدعفيدف  دن لدفالةدثت    دث دالةدل هحده  بد لهةم   دت 

دالةدل: ال دت وأادثات ، أن لدصحف لدمح ةل  د دث دوا تدت لإله مدثف بقضدةل لدحطثددل د م ع مدةن، (27 
 دا أن لدصحف لإلق ةمةل له م  بم ثقالدل قضدةل لد ع دةم تدت  صد   ث دل  (28  (2011 طث صفيق  

لد دت ت ع ددق  و دفن لدصدعةف    دث   دت وج ددل لدمصدوت  دن خدتي ت ثود دث دعددفد  دن لدقضدثيث لدف  ةدل
بقضةل لد ع ةم و ن ت   لدقضدثيث  أهمةدل لد ع دةم وضد واة نالد ة وتعمةمده ولددف وة  ددا لاله مدثف بدثد ع ةم 
لدف دددت  دددن أجدددل  عثدجدددل  الدددا ل لدحطثددددل بدددةن لدم ع مدددةن  الدددة ة  ددددا ضددد واة  صدددته نمدددثف لد ع دددةم 

 لدحطثدل.وب ل جه و  ثهجه تت لدم لةل لد ع ةمةل لدمم  فل  ن أجل  ولج ل  الا ل 
أن لدصدددحف لإلق ةمةدددل  ،(29  (2003 ثيدددفة  حمدددف  دددوض لدمددد    دالةدددلكمدددث أوضدددح  

ه مدددثف بقضدددةل ه مددد  بقضدددثيث لد ع دددةم قحدددل لدجدددث عا، تجدددثء لإلأ ه مددد  بثدقضدددثيث لد ع ةمةدددل ةةدددث أ 
تجفيددددف لدمددددفلاف ولد سدددد ب لدمفاةددددت وكثندددد  تددددت  قف ددددل لدموضددددو ثت لدمثصددددل بددددثد ع ةم قحددددل 

 لدفالةل بثد ع ةم لدجث عت. لدجث عت، كمث أه م  صحف
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وأه م  لدصحف لإلق ةمةل بثدع ف  ث ل ولدع ف بثدمدفلاف ولدجث عدثت هدال  دث أوضدح ه 
 أن لدصدحف لإلق ةمةدل تسدثهم تدت تالدال لاله مدثفWeddington, P. (2013  30  ) دالةدل 

دلخل  بثإلنسثن و  ل ثته وخثصل   ف ث تعثد  قضةل  ن لدقضثيث لد ث ل   ل لدمالاتت لدج سةل
 لدجث عثت.

 كمث أه م  لدصحف لإلق ةمةل بإة مفلف لد ك ودوجةث تت لد ع ةم هال  ثأاثات  دةه دالةل

James, Finn,J.etal. (2001) 31  ) ،أن قضدةل لةد مفلف لد ك ودوجةدث تدت لد ع دةم لأل  يادت
وخثصدل  وقدف  Dally Pressقف لة حوذت   ت قفا أوةع بةن صفحثت لدصفلاة تت صدحةفل 

 مةن تة ث.لدمع 

 لع ا ل إلا تيقضق أهداف هذط الدراسح تسضر الدراسح  ا الخ  ان االتضح: 
وتحفيدف أهدم   نالدبة لدصدحثتل لإلق ةمةدل تدت  صد ،: وي م دل تدت لد عد     دت واًل: ا   ر النظوري أ

ةمةددددل لدمالدددداتت لد ددددت تولجدددده لدصددددحف لإلق ةمةددددل و تقددددل ت دددد  لدصددددحف بثدقضددددثيث لد ع 
 ،لدمط وةل تت  ج معثت م و في  عثدجل لدصدحف لإلق ةمةدل د قضدثيث لد ع ةمةدل لدمط وةدل

، و  ض ألهم لد مثذج  ثدمةدل و  بةدل  تت ضوء نم يل ت تةب لألودويثت ت وضع لألج فة
 د صحثتل لإلق ةدمةل.

  ن ختي:  لدمست لإل ت ت: تع مف لدفالةل   ت لدم    : ا   ر والمضداناث نض ً 
 حثتمددثت لدصددحف  ة ددل لدفالةددل وهددت:  دجم ددوا دعة ددل ةدد حةثن  قف ددل ةدد مثاة  تصددمةم  (1

د  ع     ت ت تةدب أودويدثت لدقضدثيث  ،أةولن ،لإلةمث ة ةل ،لدم وتةل ، حثتمل لدق ةوبةل
 لد ع ةمةل تت أج فة لدجم وا.

وتدت ضدوء  ،نطتقدث  دن ن دث   لدفالةدثت لدسدثبقل ون دث   لدفالةدل لدمةفلنةدل تفسة  لد  ث    (2
تبثة  لدعول ل لدمج معةل لدمعثص ة   ت لدصحف لإلق ةمةل د  ع     دت  دفي لالاتحدث  
بددةن أودويددثت لدقضددثيث لد ع ةمةددل تددت أج ددفة لدصددحف لإلق ةمةددل وت تةددب أودويددثت لدقضددثيث 
لد ع ةمةدددل تدددت أج دددفة لدجم دددوا ,  مدددث يسددد م تدددت لد عددد     دددت  دددفي  عثدجدددل لدصدددحف 

 قضثيث لد ع ةم لدمط وةل.لإلق ةمةل  ة ل لدفالةل د

 وضع  ق  ةثت د فعةل دوا لدصحف لإلق ةمةل تت  عثدجل قضثيث لد ع ةم لدمص ي. (3
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 و ضم  يعا تفإلضل لإل راءان المنهجضح
  

تع حددددد  لدصدددددحف لإلق ةمةدددددل  دددددن أهدددددم وةدددددث ل لإل دددددتف  بمدددددث ت سدددددم بددددده  دددددن قدددددفاة   دددددت  
ت ددددث ولد ددددت    ددددث قضددددثيث لد ع ددددةم ووضددددع لدح ددددوي بمددددث   يمددددفف طدددد ه لدقضددددثيث لدمثصددددل بمج معث

  ج معثت ث لإلق ةمةل.
 ة:  ـــة اإلقليميـــالت الصحافـــمشك

 ة ق استمراره  وانتش ره  جنه : تتةترم الإلي  ح ا بعضمضح  ا جإلر مدة مقب ن 
 . نمفثض  س وي لدكفثءة لدم  ةل د قث مةن بثإلتصثي تت لدصحف لإلق ةمةل -1
   تجعثت لدصحف لإلق ةمةل  ثدةل جفًل.  ن نسحل -2

نقدص لإل اثنةدثت لدف ةدل وضدعف لدجولندب لإلخ لجةدل ولدطحث ةدل تدت لدصدحف لإلق ةمةددل   -3
(32  مث يؤث    ت قفاة لدقث مةن بثإلتصثي ب ث.

 

تق ددل ، ( 33. جددثءت  الددا ل لد مويددل تددت  قف ددل لدمالدداتت لد ددت تولجدده لدصددحف لإلق ةمةددل -4
ة لدصدحةفل   دت ج دب لدكفدثءلت د عمدل بمؤةسدثت م دعدفف لدد مان ث    ت قفا ؤ لدف م لدمثدت ي

ه دثك د دم اةدمت  دن  حدثت  لإلق دةم، يم  دف و   ين ن دتع اولتب كحةد ة د صدحفةةن لدم مةدز 
. ق  ث دده بددفوا هدداس لدصددحةفل تددت لإل ددتفخ ت  لدعتقددل بددةن لدصددحةفل ولدمحددثت  تحعددث إلإبدد

دقو ةدل بثدقدثه ة، وي  تدب   دت ذدد  تطحع  عمم ث تت  طثبع لدمؤةسثت لدصحفةل لكمث 
 . ص وتثت  ا فل

 قدوف اد كثت توزيدع تتعثنت لدصحف لإلق ةمةدل  دن ضدعف تدت لد وزيدع،،  ت زض  الإليم: -5  
لدمؤةسثت لدصحفةل لدقو ةل ب وزيع لدصحف لإلق ةمةل نمة   مودل كحة ة تدؤث  كدل هداس 

 .ن مثف دوايل لدصحف لإلق ةمةل لدعقحثت وغة هث   ت 
يولجه لدصدحفةةن لدك ةد   دن لدمالداتت تدت لد عث دل  دع تة جل ج  المإل در والمةع ج ن: ال -6

 ( 34  صثدا لدمع و ثت د حصوي   ا لألخحثا ولدمع و ثت.
 م:  ــــة بالتعليــــة الصحافــــعالق

خثصددل  -تددبتت لدقضددثيث لد ع ةمةددل   ددا اأف لدقضددثيث لد ددت تجدداب لن حددثس لألتدد لد دلخددل لدمج مددع
لالق ةمددت وتالددغل ةةددزًل كحةدد ًل  ددن له مث ددثت م دكون ددث ت ع ددق ب ددم بث  حددثاهم أودةددثء لأل ددوا و ددن لدمج مددع 
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لدعددث  ةن تددت لدمةددفلن لد ع ةمددت أو ت ع ددق بمسدد قحل أب ددث  م، وكدداد  تددثد ع ةم دوا تددت لدحدد لك لالج مددث ت 
 (35 أخ ى.ولالق صثدي د ف د  ن نثةةل وتت تحقةق أهفل  لد  مةل ولد طوا د مج مع  ن نثةةل 

وتعف قضثيث لد ع ةم  ن أهم لدقضثيث لد ت بحثجل  دا لإل تف  ث ل، ولدصدحثتل لإلق ةمةدل 
 خثصل  ن أجل  ثثاة و ت أت لد لدمج مع ب ث. 

ثإل تف  جثي  خحثاي ولد ع ةم تت  وضو ه وقضثيثس وأةفلثه  جدثي أخحدثا وإ دتف  دن ت
لد دددت يعةالددد ث و وضدددو ثته لد دددت يعثدج دددث، يط دددع لإل دددتف   دددت قضدددثيث لد ع دددةم و الدددثك ه  ختد دددث

ويادون د مدولطن تد دل أو جمث دل أو  ؤةسدل أو هةئدل اؤيددل  ث دل أو خثصدل بده تجدثس لد ع دةم، بددل 
تدددت ك ةددد   دددن لألةةدددثن يالدددال دددده اأيدددث  ث دددث ةدددوي لد ع دددةم  دددن ةةدددث هوي ددده و فيونة ددده لدمثديدددل 

ف لد ع ةمدت  يجثبةدث أو ةد حةث ويدؤدي ولدوظةفةدل ولألدل ةدل لإلج ل ةدل، ويعمدل   دت لد دبثة  تدت لدمالد 
 ( 36 . دت ةل  الثك ه وهال يؤكف   ت تبثة  لإل تف تت لدمولطن نحو لد ع ةم

ويم دددل  جدددثي لد  بةدددل ولد ع دددةم بمسددد ويثته لدمم  فدددل أةدددف لدمجدددثالت لد  ةسدددةل لد دددت يمادددن 
 ةمةل. د صحثتل لإلق ةمةل أن تؤدي دواًل ولضحًث وي كث ل دواهث  ع دوا لألج زة لد ع 

قددفاًل كحةدد ًل  ددن  –خثصددل لالق ةمةددل  –تددثد ع ةم بمددث تةدده  ددن قضددثيث يح ددثج  ددن لدصددحثتل 
لإله مددثف بث  حددثاس  ةدد  لتةجةل قو ةددل كحدد ى دكددل اددعوب لدعددثدم، ةةددث يقددوف بددفوا هددثف تددت تحفيددف 
 قددفالت و صددثدا لدالددعوب، ت ددو لألدلة لدفعثدددل د  حددوي لالج مددث ت ولدمددفخل لدطحةعددت ألندده ت مةددل 

 (37  ةل، ولدع ص  لداي يحام لدقفاة   ا  ولج ل تحفيفلت لدعص .قو 
وت ددف  لدصددحثتل لإلق ةمةددل  دددت تغةةدد  ةدد وك لد ت ةددا، ويددؤدي هددال لد غةةدد  تددت لدسدد وك 
 دت لد كةةف  ع لدحةثة دةعةش لدمد ع م  عةالدل أتضدل ودداد  تثدصدحثتل لإلق ةمةدل ولد ع دةم يقو دثن 

، وقدددف كثنددد  أج دددزة لإل دددتف لإلق ةمةدددل قدددفيمث وةدددفي ث هدددت بثد ق يدددب بدددةن  م  دددف أتددد لد لدمج مدددع
لدمفاةددل وتضددةف  دددت لدعم ةددل لد ع ةمةددل صددوال أك دد  ةةويددل  ددن أةددثدةب لد الددويق ولإلثددثاة.  مددث 

وب ددال تثدصددحثتل لإلق ةمةددل تم  دد  لدقددفاة   ددت نالدد   ،يسددث ف   ددت ت مةددل لدقددفالت لدالتةددل د مدد ع م
ث ق لدولضددحل بحةددث ال يسدد طةع أي  ج مددع أن يسدد غ ت لدمع و ددثت ولدمع تددل لدصددحةحل أو لدحقدد

 ( 38 .   ث، وهت تسعت  دت نال  لد ع ةم

ودقددف أاددثات لدعفيددف  ددن لدفالةددثت  دددا لدعتقددل بددةن لدصددحثتل لإلق ةمةددل ولد ع ددةم، ةةددث 
أن ه دثك  الداتت وأوضدثن  دالةدل Dewalt,M.W.& Graham,P.L. (2000)أادثات 

حف   تحطدل ببوضدثن لد ع دةم ك  دثوي لد يثضدل ولدع دوف ولد  بةدل تع ةمةل تم لإل تن    ث تت لدص
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ولد غل لإلنج ةزيل وأوضثن  فالء لدمفلاف ت   لدحةثنثت تدف م تكد ة أن لدعفيدف  دن لدم دثطق تعدثنت 
 (39  ن نقص تت أ فلد لدمع مةن طولي لدعثف.

أن لدطدددتب لدددداين داةدددول بثةددد مفلف Daruwalla,A. (2001) وأنووو رن دراسوووح 
ل كوةددة ل تع ةمةددل قددف ةققددول  ن ددثج أ  ددت  ددن أقدد لن م لددداين دددم يسدد مف ول لدصددحةفل، وال لدصددحةف

  (40  يم  ف تت ذد  كون لد ت ةا ذكوًال أف  نثًثث.
( أن أغ دددب لدموضدددو ثت لد دددت نالددد ت  دددن 2000كمدددث أادددثات دالةدددل  نثصددد   حمدددود، 

ألن دث تم دل جدوه   قضثيث لدطفودل تت صحف لدفالةل جثءت  مصصل دم ة دل لد ع دةم لألةثةدت
 (41 لدعم ةل لد ع ةمةل.

كمث له م  لدصحثتل لإلق ةمةل ب كثتؤ لدف ت لد ع ةمةل، ةةث أكفت دالةل  أ ةمل  حمف 
( أن لدصحف لإلق ةمةل له م  بقضثيث تع دةم لدمد أة ةةدث لتج د  لدصدحف 2001 حمف  م لن، 

بدددفل ت  دددن خدددتي   ثبعدددل أخحدددثا لإلق ةمةدددل لتجدددثس  يجدددثبت نحدددو تع دددةم لدمددد أة وتفوق دددث لدع مدددت ولإل
وهدددال  دددث أكفتددده دالةدددل غدددثدة  حدددف لد دددولب لدطثدحدددثت لدم فوقدددثت تدددت لدم لةدددل لد ع ةمةدددل لدمم  فدددل، 

(، ةةدددث أوضدددح  أن قضدددثيث لد ع دددةم جدددثءت تدددت لدم تحدددل لألوددددا  دددن لدقضدددثيث 2007لدةمدددثنت  
ت ضددمن  الدداتت  لدم ددثاة تددت هدداس لدصددحف دددوة  له مددثف لدصددحف لدمح ةددل بقضددثيث لدمدد أة ولد ددت

 (42 تع ةم لد حثت وخثصل لدقضثيث لدمثصل ب ع ةم لدم أة.

ودقددف أه مدد  لدصددحف لإلق ةمةددل بقضددةل لد سدد ب  ددن لد ع ددةم  ددن خددتي لاله مددثف ب ع ددةم 
أن لدصدحف لإلق ةمةدل له مد     Camp Bell, C.,:( 2011) لدكحدثا، وهدال  دث أكفتده دالةدل

صدحف ةدوي قضدةل تع دةم لدكحدثا وضد واة لاله مدثف بده نمد ًل بثد ع ةم  الة ًل  دا  ث ت ثود ده ت د  لد
دالةدل:  ثيدفة  حمدف  دوض لدمد  ، كمث أكدفت (43 دكون هاس لدصحف  صفاًل د وزيع لدمع و ثت.

ه مددد  بقضدددثيث لد ع دددةم قحدددل أ ه مددد  بثدقضدددثيث لد ع ةمةدددل ةةدددث أ ( أن لدصدددحف لإلق ةمةدددل 2003 
د سددددد ب لدمفاةدددددت وكثنددددد  تدددددت  قف دددددل ه مدددددثف بقضدددددةل تجفيدددددف لدمدددددفلاف وللدجدددددث عا، تجدددددثء لإل

  (44)ت.لدموضو ثت لدمثصل بثد ع ةم قحل لدجث عت، كمث أه م  صحف لدفالةل بثد ع ةم لدجث ع
ودقدددف كدددثن دقضدددةل لدع دددف لدمفاةدددت أو لدجدددث عت تدددبثة    دددا لدعم ةدددل لد ع ةمةدددل، ددددال ة صددد  

أن Weddington,P.( 2013 )لدصددحف لإلق ةمةددل   ددا لاله مددثف بدده، هددال  ددث أاددثات  دةدده دالةددل  
لدصددددحف لإلق ةمةددددل له مدددد  ببةددددف لدقضددددثيث لد ع ةمةددددل كددددثد ح إ لدج سددددت تددددت لدجث عددددل، وقث دددد  
لدصددددحف ب قسددددةم لدمقددددثالت لدمع وضددددل  دددددا تئ ددددةن لألودددددا ذلت صدددد ل وهددددت لد ددددت ت عث ددددل  ددددع 
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لدمع و ثت لد ت ي م لدحصوي   ة دث  دن دلخدل لدجث عدل، ويد م   دثدة صدةثغ  ث، ولد ثنةدل:  قدثالت 
ةسدددد  ذلت صدددد ل، وهددددت لد ددددت ت عث ددددل  ددددع لدموضددددون  ددددن خددددثاج  طددددثا لدجث عددددل،  مددددث دتدددددع د

لدجث عددددل دا  مددددل صددددفحل   ددددا لإلن  ندددد  دإلبددددت   ددددن ةددددثالت لإلغ صددددثب لدج سددددت وتوثةددددق 
 (45 لدقصص ولدفةفيوهثت لد ت تفي   ا لدمالا ل.

 ع ةمةددل، ودقددف له مدد  لدصددحف لإلق ةمةددل بثةدد مفلف لد ك ودوجةددث لدحفي ددل تددت لدمؤةسددثت لد
( ةةددث أةددف ت 2001) .James Finn,J,etalوذددد  دزيددثدة جودتدده، هددال  ددث أوضددح ه دالةددل  

لد  ددث   أن قضددةل لةدد مفلف لد ك ودوجةددث تددت لد ع ددةم لأل  ياددت قددف لةدد حوذت   ددا قددفا ولةددع بددةن 
 (46 وخثصل  وقف لدمع مةن    ث. Dally Pressصفحثت لدصفلاة تت صحةفل 

ع مةن له مثف لدصدحف لإلق ةمةدل، ةةدث أوضدح  دالةدل  هحده وةثزت قضةل لدحطثدل د م 
 (47 (أن لدصحف لإلق ةمةل أه م  بقضةل لدحطثدل د م ع م.2011 ب لهةم   ت لدغضحثن، 

( أن لدصدددحف لإلق ةمةدددل له مددد  بم ثقالدددل 2011كمدددث أضدددثت  دالةدددل  ال دددت  طدددث صدددفيق، 
أب زت دث لدصدحف لإلق ةمةدل لاله مدثف قضةل لد ع ةم تت  صد   ث دل، و دن ت د  لدقضدثيث لد ع ةمةدل لد دت 

بدددثد ع ةم ونالددد ة وتعمةمددده ولددددف وة  ددددا لاله مدددثف بدددثد ع ةم لدف دددت  دددن أجدددل  عثدجدددل قضدددةل لدحطثددددل بدددةن 
لدم ع مددةن، ةةددث أاددثات لدفالةددل  دددا ضدد واة  صددته نمددثف لد ع ددةم وب ل ج ددث و  ثهج ددث تددت لدم لةددل 

 (48 ةل ولدعمل   ا تالجةع ث.لدمم  فل كمث له م  بم ثبعل أخحثا لدمفلاف لدعم 

 

 ددددا لد عددد     دددا هالء قددد لء لدصدددحف لإلق ةمةدددل تدددت  عثدجدددل لدصدددحف  لدححدددثي دددف  هدددال 
ةدد حةثن  وج دده  ةدد مثاة  لإلق ةمةددل  ة ددل لدفالةددل دددحع  قضددثيث لد ع ددةم لدمصدد ي  ددن ط يددق تصددمةم 

 صدددحةفل لدق ةوبةدددل بثدق ةوبةدددل ، صدددحةفل لدم وتةدددل بثدم وتةدددل، صدددحةفل لدق دددثة صدددحف لإلق ةمةدددل دقددد لء لد
  ذد  ب ف  لد ع     ا هال  دم ةدوي  دفى  عثدجدل لدصدحف بثإلةمث ة ةل، صحةفل صوت ببةولن(

 لإلق ةمةل  ة ل لدفالةل د قضثيث لد ع ةمةل لدمط وةل  ن ختي لدمطولت لد ثدةل: 

 الدراسة امليداصية.  : حتديد أ داف ا(
 : حتديد اإلجراءات املنهجية للدراسة امليداصية. ثاصيًا
 : حتديد أدوات الدراسة امليداصية.ثالثًا

 : تفسري النتائج. رابعًا
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 و ضم  يعا تفإلضل لعخ  ان الس  قح:
 

 تهدف الدراسح الي لضح إلى:

 صحف م لإلق ةمةل.دق لء لد أةحثب   ثبعل الد ع      (1

 اؤيل وتقةةم لدق لء دمفي وأهمةل  عثدجل لدصحف لإلق ةمةل دقضثيث لد ع ةم. الد ع      (2

 لد ع ةم بثدصحف لإلق ةمةل. ة فثدة لدق لء  ن لد غطةل لدصحفةل دقضثيثل ىتحفيف  ف (3

دعم ةدل ل الدق لء ببةحثب وتبثة لت لدقضثيث لد ع ةمةدل  حدل لدفالةدل   د او  ىلدكالف  ن  ف (4
 لد ع ةمةل.

  تقل لدق لء بصحف م لإلق ةمةل. ىتحفيف  ف  (5

   ض لق  لةثت لدق لء ببةحثب وتبثة لت لدقضثيث لد ع ةمةل  حل لدفالةل   ا لدعم ةل لد ع ةمةل. (6

  أ( حتديد جمتمع الدراسة امليداصية:

 ةددل لدمةفلنةددل، تقددف تددم لخ ةددثا  ة ددل لدقدد لء  مددنقدد لء لدصددحف لإلق ةمةددل  طددثا لدفال يع حدد 
يط عول   ت لدصحف لإلق ةمةل  ة ل لدفالةل وهت  صحةفل لدق ةوبةل، صدحةفل لدم وتةدل، صدحةفل 

 لدق ثة، صحةفل صوت أةولن(،.

   ( حتديد عينة قراء الصحف اإلقليمية:

الةددل ولد ددت تددم قث دد  لدحثة ددل بثخ ةددثا  ة ددل  مفيددل  ددن قدد لء لدصددحف لإلق ةمةددل  ة ددل لدف
لد ع     ت هال  م ةوي  عثدجل لدصحف لإلق ةمةل د قضثيث لد ع ةمةل ووقع لخ ةدثا لدحثة دل   دا 

 .قثايء بمحثتمل لدق ةوبةل ولدم وتةل ولإلةمث ة ةل وأةولن102 فد 

لء لدصدددحف لإلق ةمةدددل وتدددت  طدددثا لدفالةدددل لدمةفلنةدددل قث ددد  لدحثة دددل بإ دددفلد لةددد حةثن دقددد  
دمع تل هال  م تت  عثدجدل صدحف لدفالةدل د قضدثيث لد ع ةمةدل، كدبدلة دجمدع لدحةثندثت، وتقدًث دإلطدثا 

لالةدد حثنل   ددا لدسددثدة  ةلدم  جددت ولإلج ل ددت تددت صددواته لألودددا، ةةددث   ضدد  لدحثة ددل لةدد مثا 
 ضدثتل  جمو دل  دن  لدمال تةن إلبفلء لدد أي وإدخدثي لد عدفيتت بمدث يمدفف أهدفل  لدفالةدل، وتمد 

 لد عفيتت وقث   لدحثة ل بإج لء لد عفيتت لدمط وبل.
لالةدد حثنل تددت اددا  ث لدجفيددف بعددف لد عددفيتت لد ددت أق هددث لدسددثدة  ة  ضدد  لدحثة ددل لةدد مثا 

تددددت  جددددثي لإل ددددتف ولد  بةددددل ولالج مددددثن، وقث دددد   (49 لدمالدددد تةن   ددددا لدمحامددددةن لدم مصصددددةن



2018  (1ج)أكتوبر ( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 15 

 ةط ح دددث  دددن قحدددل لدسدددثدة لدمحامدددةن ة دددا أصدددحح  لةددد مثا  لدحثة دددل بدددإج لء لد عدددفيتت لد دددت ثدددم
 لالة حثنل تت صوات ث لد  ث ةل. 

 عينــــة الدراســـة:
ةدد ل  65 دددا  15 ددن قدد لء لدصددحف لإلق ةمةددل، ل  ددفت أ مددثاهم  ددن  102تكوندد   ددن 
ةدد ل، ولدجددفوي لد دددثدت يوضددت توزيددع  ة ددل قدد لء لدصددحف لإلق ةمةدددل  37,67بم وةددط  مدد  ب دد  

 لت: لد ون، لدحثدل لد ع ةمةل، لإلقث ل، ولدم  ل: ةسب   غة  
 (1جـــــــــــدول  

 (102توزيع عينة قراء الصحف اإلقليمية حسب مت ريات: النوع، احلالة التعليمية، اإلقامة، واملهنة  ن=
 النسبة املئوية التكرار اجملموعات الفرعية للمت ري املت ـري

 النوع
 %51.96 53 ذكر

 %48.04 49 أصثى

 احلالة التعليمية

 %3.92 4 اقلمن املتوسط

 %15.69 16 مؤ ل متوسط

 %9.80 10 مؤ ل فوق املتوسط

 %47.06 48 جامع 

 %4.90 5 فوق اجلامع 

 %18.63 19 بياصات مرتوكة

 اإلقامة

 %29.41 30 القليوبية

 %24.51 25 املنوفية

 %29.41 30 االمساعيلية

 %16.67 17 أسوان

 هنةامل

 %9.80 10 طالب

 %50.98 52 ..(. ،مهن  معلم،  اسب، سكرتري

مهندس، طبيب، ضابط، أستاذ جامع ،مهن  
 ...(. ،عام مدير

7 6.86% 

 %4.90 5 ال يعمل أو ربة منزل

 %27.45 28 بياصات مرتوكة
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 يت ا جن الجدول الس لق ج  يعا:
 51,96ابل، ةةث ب غ  نسحل لداكوا أن  ة ل ق لء لدصحف لإلق ةمةل  ن ةةث لد ون   قث %

%، كمددث أن أ  ددا نسددحل  ددن  ة ددل قدد لء لدصددحف لإلق ةمةددل  ددن 48,04وب غدد  نسددحل لإلنددثث 
%  ددن 47,06ذوي لدمؤهددل لدع مددت جددث عت ةةددث ب غدد  نسددحل ذوي لدمؤهددل لدع مددت جددث عت 

  جمثدت  ة ل ق لء لدصحف لإلق ةمةل.  

ن  ة ددل لدقدد لء  ددن لدم قفددةن  مددث يعطددت تدد ي لدحثة ددل أن هددال  ؤادد   يجددثيت يددفي   ددت أ
أهمةل كحةد ة إلةد جثبثت م وهال  دم وتصدوالته ةدوي لدقضدثيث لد ع ةمةدل  مدث يسد م تدت تفعةدل دوا 
لدصدددحف لإلق ةمةدددل تدددت  عثدجدددل قضدددثيث لد ع دددةم   ةةدددث تم دددل هددداس لآلالء ولدمق  ةدددثت أج دددفة 

ذد  ت كز لدصحف لإلق ةمةدل ت تةب لألودويثت دقضثيث لد ع ةم لدمثصل بثدجم وا،  وتت ضوء 
  ت هاس لألودويثت و ن ثم ت فق أج فة ت تةب أودويثت د قضدثيث لد ع ةمدل  لدمثصدل بثدصدحف 
لإلق ةمةددل  ددع أج ددفة ت تةددب أودويددثت لدقضددثيث لد ع ةمةددل لدمثصددل لدجم ددوا  مددث يفعددل دوا هدداس 

 . لدصحف تت  عثدجل لدقضثيث لد ع ةمةل
 لدصدددحف لإلق ةمةدددل تقدددف كدددثن  عمدددم لدقددد لء  دددن ذوي لدم دددن  أنددده  دددن ةةدددث   دددن أتددد لد  ة دددل قددد لء

..( ةةددددث كثندددد  نسددددح  م . ،  وظددددف بإةددددفى لدالدددد كثت، ع م،  حثةددددب، ةددددا تة لدم م  ددددل تددددت 
ةةث ام   لدمع م لداي يعدف أةدف لدع ثصد  %  ن  جمثدت  ة ل ق لء لدصحف لإلق ةمةل، 50,98

الوالد تددت   لةددل لد ع ددةم لدمم  فددل و  ددت لألةثةددةل تددت لدعم ةددل لد ع ةمةددل بثإلضددثتل  دددت كوندده أب 
داليدددل بقضدددثيث لد ع دددةم والبدددف أن يادددون أك ددد  تفدددث ًت تدددت لدمالدددثاكل ب أيددده تدددت تفعةدددل دوا لدصدددحف 
لإلق ةمددل تددت  عثدجددل لدقضددثيث لد ع ةمةددل، كمددث اددم      ددل  لدمحثةددب، لدسددا تة ( تكددل     مددث أب 

لإلةددد فثدة  دددن هال  دددم تدددت  ع تدددل أودويدددثت  ألوالد وتالدددغ  مث لدقضدددثيث لد ع ةمةدددل و دددن ثدددم نسددد طةع
لدقضددددثيث لد ع ةمةددددل لدمط وةددددل دددددفي م د سدددد فةف    ددددث وضددددع تصددددوا  ق دددد ه د فعةددددل دوا لدصددددحف 

 لإلق ةمةل تت  عثدجل لدقضثيث لد ع ةمةل بع  قضثيث لد ع ةم لدمص ي.  
 أدوات الدراسة:

بووووراء الإلوووويم قث دددد  لدحثةددددث بإ ددددفلد أدلة دجمددددع لدحةثنددددثت وهددددت لةدددد حةثن  وجدددده  دددددا 
ةؤلاًل بثإلضثتل  ددا لدحةثندثت لدالمصدةل أو لدفيموج لتةدل، وأةدئ ل هدال  41، وت كون  ن ا بعضمضح

 لالة حثنل  وز ل   ا ة ل  حثوا هت:
 أةحثب   ثبعل لدقثائ د صحفةل لإلق ةمةل: وي كون  ن  حواين.  -1
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ع ددددددةم: وي كددددددون اؤيدددددل وتقةددددددةم لدقدددددد لء دمددددددفي وأهمةددددددل  عثدجددددددل لدصددددددحف لإلق ةمةددددددل دقضددددددثيث لد  -2
 أةئ ل.  10 ن 

 ددددددفي وطحةعددددددل لالةدددددد فثدة  ددددددن لد غطةددددددل لدصددددددحفةل دقضددددددثيث بددددددثد ع ةم بثدصددددددحف لإلق ةمةددددددل:  -3
 أةئ ل.   4وي كون  ن 

 ددددفي و ددددت لدقدددد لء ببةددددحثب وتددددبثة لت لدقضددددثيث لد ع ةمةددددل  حددددل لدفالةددددل   ددددت لدعم ةددددل  -4
 ةؤلاًل.  17لد ع ةمةل: وي كون  ن 

 أةئ ل.  4مةل: وي كون  ن  تقل لدق لء بثدصحةفل لإلق ة -5
لق  لةدددددثت لدقددددد لء د طدددددوي  لد غطةدددددل لدصدددددحفةل دقضدددددثيث لد ع دددددةم بثدصدددددحف لإلق ةمةدددددل: وي كدددددون  -6

 أةئ ل. 4 ن 
 إجراءات الصدق والثبات:  

  ضدددد  لدحثة ددددل لةدددد مثاتت لالةدددد حثنل تددددت اددددا  ث لدجفيددددف بعددددف لد عددددفيتت لد ددددت أق هددددث لدسددددثدة 
، وقث ددد  لدحثة دددل (* ج مدددثنجدددثي لإل دددتف ولد  بةدددل ولالن   دددا لدمحامدددةن لدم مصصدددةن تدددت  و لدمالددد ت

، أ ددث  ددن ثحددثت لالةدد حثنل ال لالةدد حثنل تددت صددوات ث لد  ث ةددل ثبددإج لء لد عددفيتت ة ددا أصددحح  لةدد مثات
يمان تقفي  ثحثت لالة حثنل نمً ل ألن لدحةثنثت لد ت تم لدحصوي   ة ث دمف دلت لالةد حثنل تدت كدل  حدوا 

 (* *  ا اال تك لالت ودةس  بةثنثت تئويل أي دةس  داجثت. ن  حثواهث هت بةثنثت 

 ددن أهددفل  هدداس لدفالةددل لد عدد     ددا دوا لدصددحف لإلق ةمةددل تددت  عثدجددل بعدد  قضددثيث 
( ألابدددع 102لد ع دددةم لدمصددد ي، ود حقةدددق أهدددفل  هددداس لدفالةدددل تدددم لخ ةدددثا  ة دددل  دددن لدقددد لء  ن 

 ، لدق ثة، صوت أةولن.أخحثا لدم وتةلحف  ق ةمةل، هت: لدق ةوبةل، ص
ود ح ةدل بةثنددثت هداس لدفالةددل تدم لةدد مفلف  جمو دل  ددن لألةدثدةب ولدمعددث تت لإلةصددث ةل 

 لدوصفةل ولالة فالدةل   م  ل تت:
 .Frequenciesلد ك لالت  .1
 .Percentsلد سب لدمئويل  .2

                                           
 (.1انظر أسم ء الميكمضن  ا المعيق ربم )(  *
تددم لد وصددل  دددا هدداس لدق ث ددل ب ددثء   ددا  قثب ددل  ددع دك ددوات  ددزت  حددف لدحمةددف، أةدد ثذ   ددم لددد فس لد  بددوي،  *( *

 تقةثف وتقويم ك ةل لد  بةل، جث عل لدزقثزيقت.
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لةدددل لدفددد وة بدددةن تكددد لالت لةددد جثبثت كدددل  دددن : دفا Chi-square( 2لخ حدددثا   بدددع كدددثي  كدددث .3
  ة  ت لدمح اين، وق لء لدصحف لإلق ةمةل   ا أةئ ل لالة حثنل لدموجه دكل    مث.

 صتائج االستباصة املوجر للقراء:
ةدؤلي  قسدمل  ددت خمدس ويد م  33ي كون لالة حثنل لدمثت بق لء لدصحف لإلق ةمةل  ن 

 تفسة  لد  ث   دكل ةؤلي كثآلتت:
 األول:   احملور

 وأهم الم او م ن التوا يت  ةهو ؟ االبعضمضوح أسب م جت  ةح الق رئ معا الإليضفحي  ثوي: 
 تكثن  لد  ث   كمث بثدجفوي لد ثدت:

 (2جـــــــــدول  
لدراسة الفروق بني تكرارات استجابات قراء  Chi-Square( 2وصتائج اختبار مربع كاي  كا التكرارات والنسب املئوية

 (102يمية على عبارات احملور األول  دواع  املواظبة عل  قراءة الصحيفة اإلقليمية(  ن = الصحف اإلقل

النسبة  التكرار االستجابات السـؤال م
 املئوية

 2قيمة كا
 وداللتها

 1) 

ملــــاذا تواظــــب علــــ  قــــراءة    
 صحيفتك اإلقليمية؟

 %15.38 6 اجلرأة يف طرح ومعاجلة املشكالت

94.99** 

 %2.56 1 وجودة الدباعةاإلخراج اجليد 

 %15.38 6 بها موضوعات ترض  ا تمام 

 %5.13 2 تنوع وعمق املضمون

 %5.13 2 اال تمام بالقضايا املعاصرة

 %46.15 18 اال تمام باملشاكل اجلما ريية

 %2.56 1 اال تمام بالقضايا التعليمية

 %7.69 3 للرتقية والتسلية

 2) 

وضوعات ال ي حتـر   ما أ م امل
علــ  املتابعــة املســتمرة  ــا يف  

 الصحيفة اإلقليمية؟

 %40.69 83 أخبار احملافظة

139.08** 

 %19.61 40 مشكالت وقضايا التعليم

 %10.29 21 الرياضة

 %8.33 17 احلوادث

 %2.45 5 االعالصات

 %7.35 15 الرتفير والتسلية

 %11.27 23 الدينية

 ةدم ججم ع التكراران مودد أ وراد الةضنوح  وا اةسولعح التوا تسوما   بتضو ر أكثور جون لوديل. وضوتم  وا هوذط الي لوح تت
 حس م النسبح المل ضح   لنسبح لمجم ع التكراران ولضس   لنسبح لةدد أ راد الةضنح. 

 (          0.01(     ** دال إحإل إلًض  مند جست م )0.05* دال إحإل إلًض  مند جست م )
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 ( ج  يعا:2يت ا جن الجدول ربم )
( بددةن تكدد لالت لةدد جثبثت  ة ددل قدد لء لدصددحف 0,01( وجددود تدد ة دلي  ةصددث ًةث    ددف  سدد وي 1

دصددثدت لالةدد جثبل  (لموو ذا ت ا ووال معووا بووراءة اوويضفتك ا بعضمضووح؟لإلق ةمةددل   ددا لدسددؤلي:  
 لء لدصددحف (. أي أن أ  ددا نسددحل  ددن لةدد جثبثت  ة ددل قدداالهتموو ل   لمشوو كل الجم هضرضووح 

لاله مثف بثدمالدثكل لإلق ةمةل ي ون أن أهم أةحثب  ولظح  م   ا ق لءة لدصحف لإلق ةمةل هو 
 .لدجمثهة يل

( بددةن تكدد لالت لةدد جثبثت  ة ددل قدد لء لدصددحف 0,01( وجددود تدد ة دلي  ةصددث ًةث    ددف  سدد وي 2
لهو   وا  ج  أهم الم ا م ن التا تيور  معوا المت  ةوح المسوتمرةلإلق ةمةل   ا لدسؤلي:  
(. أي أن أ  ددددا نسددددحل  ددددن أببوووو ر المي  ظووووحدصددددثدت لالةدددد جثبل   (الإلوووويضفح ا بعضمضووووح؟

 .أخحثا لدمحثتمللة جثبثت  ة ل ق لء لدصحف لإلق ةمةل يح صون   ت   ثبعل 
 وجن إ م لا نت إلج المي ر اةول يت ا ج  يعا:

 أةدحثب  دولظح  م  أن نسحل صغة ة  ن  ة جثبثت  ة ل ق لء لدصدحف لإلق ةمةدل يد ون أن أهدم
 ضد واة أن تطدوا  مث يسد  زف  ا ق لءة لدصدحف لإلق ةمةدل هدو لإله مدثف بثدقضدثيث لد ع ةمةدل 

لدصددددحف لإلق ةمةددددل أةددددثدةب  عثدج  ددددث د قضددددثيث لد ع ةمةددددل ةةددددث أن ددددث غةدددد  كثتةددددل وال ت حددددت 
م ت دد م لدصددحف لإلق ةمةددل بقضددثيث لد ع ددةم لد ددت ت دد وهددال يسدد  زف ضدد واة أناددحث ثت لدقدد لء،  

لدق لء ت  قثاب أج فة أودويثت لدقضدثيث لد ع ةمةدل د صدحةفل  دع أج دفة ت تةدب أودويدثت لدقضدثيث 
 لد ع ةمةل دفي لدق لء  مث يس م تت تفعةل دواهث تت  عثدجل قضثيث لد ع ةم.

   دددددددن  ةددددددد جثبثت  ة دددددددل قددددددد لء لدصدددددددحف لإلق ةمةدددددددل يح صدددددددون   دددددددت 19,6أن نسدددددددحل  )%
ًل دعددددددددفف  عثدجددددددددل لدصددددددددحف لإلق ةمةددددددددل  ة ددددددددل ، نمدددددددد    ثبعددددددددل  الدددددددداتت وقضددددددددثيث لد ع ددددددددةم

ه مددددثف لدقدددد لء ببخحددددثا لدمحثتمددددل   ةددددحب وقددددف ي جددددع لدفالةددددل دقضددددثيث لد ع ددددةم  عثدجددددل كثتةددددل 
ج مث ةددددل لد ددددت تح ددددل تددددت لدم تحددددل لألودددددت أن ددددث ت ضددددمن لدقدددد لالت ولدعفيددددف  ددددن لدقضددددثيث لإل

( أن 2003  غثدة حدددددف لد دددددولب له مدددددثف لدقددددد لء، هدددددال  ثأوضدددددح ه دالةددددد  داجدددددل كحةددددد ة  دددددن 
ةددددا فايل ج مث ةددددل جددددثءت تددددت لد  تةددددب لألوي تددددت كددددل  ددددن ج يددددفة صددددوت لإللدقضددددثيث لال

 %   ت لد ولدت.29,9%, 30,3وج يفة لدغ بةل ب سحل 
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 احملور الثاص :  
رؤضووح وتقضووضم القووراء لموودي وأهمضووح جة لجووح الإلوويم ا بعضمضووح  لدمحددوا لد ددثنت ي  ددثوي:

 ؟لق     التةعضم
 (3جــــــــــدول  

لدراسة الفروق بني تكرارات  Chi-Square( 2وصتائج اختبار مربع كاي  كا لتكرارات والنسب املئويةا
رؤية وتقييم القراء ملدي وأ مية معاجلة  استجابات قراء الصحف اإلقليمية على عبارات احملور الثاص   
 (102(  ن = الصحف اإلقليمية لقضايا التعليم

 التكرار االستجابات السـؤال م
النسبة 
 املئوية

 2قيمة كا
 وداللتها

 1) 
ــ ر    ــرورة ومـ ــام ضـ ــري أن  نـ ــل تـ  ـ
ال تمام الصـحف اإلقليميـة بقضـايا    

 التعليم اإلقليمية؟

 %73.53 75 مهم جًدا

 %23.53 24 مهم إىل حد ما **80.65

 %2.94 3 ةري مهم

 2) 
 ــل حتــر  علــ  قــراءة املوضــوعات     
 املتعلقة بقضايا التعليم يف صـحيفتك 

 اإلقليمية؟

 %34.31 35 دائما

 %60.78 62 أحياصا **47.82

 %4.90 5 أبدا

 3) 

إلــــ  أي درجــــة تــــري أن صــــحيفتك 
اإلقليميــة تهــتم بقضــايا التعلــيم يف 

 اإلقليم؟

 %22.55 23 بدرجة كبرية

90.24** 
 %63.73 65 بدرجة متوسدة

 %11.76 12 بدرجة قليلة

 %1.96 2 ال تهتم

 4) 

ــ ــة الـــ ي  مـ ــم القضـــايا التعليميـ ا أ ـ
 تتابعها يف صحيفتك اإلقليمية؟

 
 

 

 %15.22 42 قضية املنهج الدراس 

127.00** 

 %2.90 8 قضية التعليم املفتوح

 %1.09 3 قضية التعليم عن بعد

 %11.96 33 قضية األمية

 %13.41 37 قضية العنف املدرس 

 %12.68 35 قضية الكثافة الدالبية

 %16.30 45 قضية الدروس اخلصوصية

 %4.71 13 قضية بدالة املتعلمني

 %3.26 9 قضية ضعف متويل التعليم

 %5.43 15 قضية أزمة البحث العلم 

 %5.07 14 قضية األبنية التعليمية

 %1.45 4 قضية تكافؤ الفر  التعليمية

 %6.52 18 قضية التسر  الدراس 
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 التكرار االستجابات السـؤال م
النسبة 
 املئوية

 2قيمة كا
 وداللتها

 5) 

ــايا     ــن القضـ ــة مـ ــ  جمموعـ ــا يلـ فيمـ
التعليميــــة يف مصــــر رتبهــــا حســــب 
 أ ميتها من وجهة صظرم الشخصية:

 
 

 %17.21 53 قضية الكثافة الدالبية

131.55** 

 %14.94 46 قضية الدروس اخلصوصية

 %14.61 45 قضية املنهج الدراس 

 %11.04 34 قضية األمية

 %8.12 25 قضية العنف املدرس 

 %7.14 22 قضية بدالة املتعلمني

 %6.49 20 قضية ضعف متويل التعليم

 %5.84 18 قضية التسر  الدراس 

 %4.87 15 قضية األبنية التعليمية

 %3.57 11 قضية أزمة البحث العلم 

 %2.60 8 قضية تكافؤ الفر  التعليمية

 %2.27 7 قضية التعليم املفتوح

 %1.30 4 تعليم عن بعدقضية ال

 6) 
ملاذا تعت  القضايا األول  فى الرتتيب 

    األكثر أ مية؟ 
 1.92 %43.14 44 خل ت  الشخصية بها

 %56.86 58 إلمجاع اخل اء حول أ ميتها ةري دالة

 7) 
ــ ي     ــري معاجلــة الصــحيفة ال ــف ت كي
تقرأ ـــا لقضــــايا التعلــــيم موضــــوع  

 الدراسة:

 %9.80 10 كافية

 %54.90 56 إىل حد ما **31.29

 %35.29 36 ةري كافية

 8) 

املعاجلة الصحفية كاصت كافية ألي مـن  
 القضايا:

 %8.82 9 أكثر من قضية

15.46** 

 %12.75 13 العنف املدرس 

 %11.76 12 املنهج الدراس 

 %3.92 4 الدروس اخلصوصية

 %4.90 5 األمية

 %0.98 1 بدالة املتعلمني

 9) 

ما القضايا الـ ي تـري أصهـا مهمـة و      
 تع  عنها الصحيفة ال ي تقرأ ا؟

 %8.82 9 قضايا الشبا  املختلفة

41.72** 

 %3.92 4 ةالء االسعار

 %14.71 15 القضايا الدينية واألخالقية

تكدس املنا ج الدراسية جبميع مراحل 
 التعليم

2 1.96% 

 %3.92 4 قضايا البحث العلم 
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 التكرار االستجابات السـؤال م
النسبة 
 املئوية

 2قيمة كا
 وداللتها

 %1.96 2 ص ار السن

 %7.84 8 الدروس اخلصوصية

 %4.90 5 الكثافة الدالبية

 %8.82 9 بدالة املتعلمني

 %3.92 4 التسر  الدراس 

 %5.88 6 األمية

 %1.96 2 التعليم املفتوح

 %7.84 8 املنهج الدراس 

 %0.98 1 اال تمام بذوي اإلعاقة

 %2.94 3 دمات العامةاخل

 %0.98 1 عدد ساعات االمتحان باجلامعة

 10) 

أي من األشكال الفنية وأمناط الكتابة 
الصحفية حتر  عل  متابعتهـا أثنـاء   
ــيم   مدالعــة موضــوعات وقضــايا التعل

 املصري؟
 

 %19.62 41 اخل  الصحف 

47.34** 

 %7.66 16 املقال الصحف 

 %10.53 22 التقرير الصحف 

 %24.40 51 التحقيق الصحف 

 %11.96 25 احلوار الصحف 

 %11.96 25 صورة وتعليق

 %7.66 16 عرض الندوات واملؤمترات

 %6.22 13 ليس لدى شكل أو منط معني

  الي لوح حسو م النسوبح تتةدم ججم ع التكراران مدد أ راد الةضنوح  وا اةسولعح التوا تسوما   بتضو ر أكثور جون لوديل وضوتم  وا هوذط
 المل ضح   لنسبح لمجم ع التكراران ولضس   لنسبح لةدد أ راد الةضنح.  م  أ   ة  اةسلعح لم  جال معضه   مض  القراء.  

 (0.01(     ** دال إحإل إلًض  مند جست م )0.05* دال إحإل إلًض  مند جست م )
  ملحوظة   التكرارات    جمموع الرتب الثالثة األوىل للقضية

 ( ج  يعا:3يت ا جن الجدول ربم )
( بددةن تكدد لالت لةدد جثبثت  ة ددل قدد لء لدصددحف 0,01( وجددود تدد ة دلي  ةصددث ًةث    ددف  سدد وي 1

هل تري أ  هن ك ارورة وجبرر الهتم ل الإليم ا بعضمضح  ق     لإلق ةمةل   ا لدسؤلي:  
 ددن أتدد لد  ة ددل قدد لء (. أي أن أ  ددا نسددحل جهووم  ووًدادصددثدت لالةدد جثبل   التةعووضم ا بعضمضووح؟(

لدصدددحف لإلق ةمةدددل يددد ون أن ه دددثك ضددد واة و حددد ا   دددم جدددًفل اله مدددثف لدصدددحف لإلق ةمةدددل 
 بقضثيث لد ع ةم لإلق ةمةل.
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( بددددددةن تكدددددد لالت لةدددددد جثبثت  ة ددددددل قدددددد لء 0,01( وجددددددود تدددددد ة دلي  ةصددددددث ًةث    ددددددف  سدددددد وي 2
ح هووووول تيووووور  معوووووا بوووووراءة الم اووووو م ن المتةعقووووولدصدددددحف لإلق ةمةدددددل   دددددا لدسدددددؤلي:  

(. أي أن أ  ددددا أحض ًنوووو دصددددثدت لالةدددد جثبل   ( ق وووو    التةعووووضم  ووووا اوووويضفتك ا بعضمضووووح؟
نسددددددحل  ددددددن أتدددددد لد  ة ددددددل قدددددد لء لدصددددددحف لإلق ةمةددددددل يح صددددددون  دددددددت ةددددددف  ددددددث   ددددددت قدددددد لءة 

 لدموضو ثت لدم ع قل بقضثيث لد ع ةم تت صحةف  م لإلق ةمةل.
 جثبثت  ة ددددددل قدددددد لء ( بددددددةن تكدددددد لالت لةدددددد0,01( وجددددددود تدددددد ة دلي  ةصددددددث ًةث    ددددددف  سدددددد وي 3

إلووووا أي در ووووح تووووري أ  اوووويضفتك ا بعضمضووووح تهووووتم لدصددددحف لإلق ةمةددددل   ددددا لدسددددؤلي:  
(. أي أن أ  دددددا لدر وووووح جت سووووو حدصدددددثدت لالةددددد جثبل   ( ق ووووو    التةعوووووضم  وووووا ا بعوووووضم؟

نسددددددحل  دددددددن أتدددددد لد  ة دددددددل قدددددد لء لدصدددددددحف لإلق ةمةددددددل يددددددد ون أن صددددددحةف  م لإلق ةمةدددددددل ت ددددددد م 
 فاجل   وةطل.بقضثيث لد ع ةم تت لإلق ةم ب

( بددةن تكدد لالت لةدد جثبثت  ة ددل قدد لء لدصددحف 0,01( وجددود تدد ة دلي  ةصددث ًةث    ددف  سدد وي 4
 (جو  أهووم الق و    التةعضمضووح التوا تت  ةهوو   وا اوويضفتك ا بعضمضووح؟لإلق ةمةدل   دا لدسددؤلي:  

(. أي أن أ  ددا نسددحل  دددن أتدد لد  ة ددل قدد لء لدصدددحف ب ووضح الوودروخ الخإل اوووضحدصددثدت  
قضددةل يدد ون أن أهددم لدقضددثيث لد ع ةمةددل لد ددت ي ثبعون ددث تددت صددحةف  م لإلق ةمةددل هددت لإلق ةمةددل 

 ، وي جع ذد   دت  ث تس  فاس لدفاوف لدمصوصةل  ن دخل لألة ة.لدفاوف لدمصوصةل
( بددددددةن تكدددددد لالت لةدددددد جثبثت  ة ددددددل قدددددد لء 0,01( وجددددددود تدددددد ة دلي  ةصددددددث ًةث    ددددددف  سدددددد وي 5

 ووو    التةعضمضوووح  وووا جإلووور حسوووال أهمضتهووو  رتوووال القلدصدددحف لإلق ةمةدددل   دددا لدسدددؤلي:  
(. أي أن ب ووووضح الكث  ووووح ال يلضووووحدصددددثدت لالةدددد جثبل   (جوووون و هووووح نظوووورك الشخإلووووضح

أ  ددددددا نسددددددحل  ددددددن لةدددددد جثبثت  ة ددددددل قدددددد لء لدصددددددحف لإلق ةمةددددددل يدددددد ون أن قضددددددةل لدك ثتددددددل 
لدطتبةددددددل  ددددددن أهددددددم لدقضددددددثيث لد ع ةمةددددددل تددددددت  صدددددد ، دمددددددث ي  تددددددب    ددددددث  ددددددن  ددددددفف  تثةددددددل 

تدددددددددت لدحصدددددددددوي   دددددددددت تع دددددددددةم جةدددددددددف تة جدددددددددب بثد دددددددددثدت  ددددددددددت لددددددددددفاوف لدف صدددددددددل د طثددددددددددب 
 لدمصوصةل. 

(  ددفف وجدددود تددد ة دلي  ةصدددث ًةث بددةن تكددد لالت لةددد جثبثت  ة دددل قدد لء لدصدددحف لإلق ةمةدددل   دددا 6
. أي أنده يوجدف تقدثاب لم ذا تةتبر الق     اةولا  ى الترتضال ها اةكثور أهمضوح؟(لدسدؤلي:  

ق ةمةددل لدم ع قددل ببةددحثب تدد تةح م د قضددثيث لألودددت تددا بددةن نسددب أتدد لد  ة ددل قدد لء لدصددحف لإل
 لد  تةب ةولء دمح ت م لدالمصةل ب ث أو إلجمثن لدمح لء ةوي أهمة  ث.
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( بددةن تكدد لالت لةدد جثبثت  ة ددل قدد لء لدصددحف 0,01( وجددود تدد ة دلي  ةصددث ًةث    ددف  سدد وي 7
  التةعووضم ج اوو ع كضووم تووري جة لجووح الإلوويضفح التووا تقرأهوو  لق وو  لإلق ةمةددل   ددا لدسددؤلي:  

(. أي أن أ  ا نسحل  ن لة جثبثت  ة ل ق لء ك  ضح إلى حد ج دصثدت لالة جثبل   ؟(الدراسح
لدصددحف لإلق ةمةددل تدد ي أن  عثدجددل لدصددحف لد ددت يق ؤن ددث دقضددثيث لد ع ددةم  وضددون لدفالةددل 

 كثتةل  دا ةف  ث، أي أن ث تح ثج غ ت لدمزيف  ن لدع ثيل.
( بددةن تكدد لالت لةدد جثبثت  ة ددل قدد لء لدصددحف 0,01   ددف  سدد وي ( وجددود تدد ة دلي  ةصددث ًةث 8

دصدثدت قضدةل  ؟(المة لجوح الإلويفضح   نوت    ضوح ةي جون الق و   لإلق ةمةل   ا لدسدؤلي:  
(. أي أن أ  دا نسدحل  دن لةد جثبثت  ة دل قد لء لدصدحف لإلق ةمةدل تد ي أن الةنم المدرسا 

 ةت.لدمعثدجل لدصحفةل كثن  كثتةل دقضةل لدع ف لدمفا 
( بددةن تكدد لالت  ةدد جثبثت  ة ددل قدد لء لدصددحف 0,01( وجددود تدد ة دلي  ةصددث ًةث    ددف  سدد وي 9

جوو  الق و    التوا تووري أنهو  جهمووح ولوم تةبور منهوو  الإلويضفح التووا لإلق ةمةدل   دا لدسدؤلي:  
(. أي أن أ  دا نسدحل  دن لةد جثبثت  ة دل قد لء الق     الدينضوح واةبيبضوحدصدثدت   تقرأه ؟(

 ددن لدقضددثيث لدم مددل ودددم تعحدد     ددث  لدقضددثيث لدفي ةددل ولألختقةددل ةمةددل تدد ي أن لدصددحف لإلق
لدصحف لإلق ةمةل، وقف ي جع ذد  أن أت لد قف يع ح ون أن جمةع لدمالثكل لدمج معةل أةحثب ث 

 ت جع  دت قصوا لدمفلاف ولدجث عثت تت ت مةل لدو ت لدفي ت دفي طتب ث. 
( بدةن تكد لالت لةد جثبثت  ة دل قد لء لدصدحف 0,01 وي ( وجود ت ة دلي  ةصث ًةث    دف  سد10

أي جوون اةنووك ل الفنضووح وأنموو ة الكت  ووح الإلوويفضح تيوور  معووا لإلق ةمةددل   ددا لدسددؤلي:  
التيقضوق دصدثدت لالةد جثبل   جت  ةته  أثن ء ج  لةح ج او م ن وب و    التةعوضم المإلوري؟(

لد حقةدق إلق ةمةدل تد ي أن (. أي أن أ  ا نسدحل  دن لةد جثبثت  ة دل قد لء لدصدحف لالإليفا
 ددن لألادداثي لدف ةددل وأنمددث  لدك ثبددل لدصددحفةل لد ددت يح صددون   ددت   ثبع  ددث أث ددثء لدصددحفت 

  طثدعل  وضو ثت وقضثيث لد ع ةم لدمص ي.

 وجن إ م لا نت إلج المي ر الث نا يت ا ج  يعا:
   واة %(  ددن أتدد لد  ة ددل قدد لء لدصددحف لإلق ةمةددل يدد ون أن ه ددثك ضدد73,53أن أ  دا نسددحل 

و ح ا   م جًفل اله مثف لدصدحف لإلق ةمةدل بقضدثيث لد ع دةم لإلق ةمةدل، وهدال يوضدت أن لدقد لء 
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ي قون تت قفاة لدصحثتل لإلق ةمةل تت ةل لدعفيف  ن لدقضثيث لدمج معةل بوجده  دثف ولدقضدثيث 
 لد ع ةمةل بوجه خثت.

   ة جثبثت م  أةةثندًث( تدت %(  ن أت لد  ة ل ق لء لدصحف لإلق ةمةل كثن  60,78أن أ  ا نسحل 
 أنةددد جثبل هاس لإلقددد لءة لدموضدددو ثت لدم ع قدددل بقضدددثيث لد ع دددةم تدددت صدددحةف  م لإلق ةمةدددل، وتفسددد  

 .احث ثت لدق لء التكفت لإلق ةمةل  ة ل لدفالةل دقضثيث لد ع ةم دصحف لتغطةل 
   دددن أتددد لد  ة دددل قددد لء لدصدددحف لإلق ةمةدددل يددد ون أن صدددحةف  م 63,73أن أ  دددا نسدددحل  )%

دددال كثندد    ددثبع  م د موضددو ثت ق ةمةددل ت دد م بقضددثيث لد ع ددةم تددت لإلق ددةم بفاجددل   وةددطل. لإل
 لدم ع قل بقضثيث لد ع ةم غة     ممل.

   ددددن لةدددد جثبثت  ة ددددل قدددد لء لدصددددحف لإلق ةمةددددل يدددد ون أن أهددددم 44,12أن أ  ددددا نسددددحل  )%
ف لدمصوصددةل، لدقضددثيث لد ع ةمةددل لد ددت ي ثبعون ددث تددت صددحةف  م لإلق ةمةددل هددت قضددةل لدددفاو 

  .غثدحةل لألةوقف ي جع ذد   دت  عثنثة 
   ددن لةدد جثبثت  ة ددل قدد لء لدصددحف لإلق ةمةددل يدد ون أن قضددةل 51,96أن أ  ددا نسددحل  )%

 جع ذد   دت أن لدك ثتل لدطتبةل لدك ثتل لدطتبةل  ن أهم لدقضثيث لد ع ةمةل تت  ص   وقف ي
لد سدد ب لدفالةددت، قضددةل لأل ةددل، قضددةل د ددث لنعاثةددثت   ددت لدعم ةددل لد ع ةمةددل و   ددث قضددةل 

لددددفاوف لدمصوصدددةل، وقضدددةل  دددفف تكدددثتؤ لدفددد ت لد ع ةمةدددل   ددددال أه مددد  ب دددث  ة دددل قددد لء 
 . لدصحف لإلق ةمةل

  أنددده يوجدددف تقدددثاب بدددةن نسدددب أتددد لد  ة دددل قددد لء لدصدددحف لإلق ةمةدددل لدم ع قدددل ببةدددحثب تددد تةح م
أو إلجمدثن لدمحد لء ةدوي أهمة  دث،  د قضثيث لألودت تدا لد  تةدب ةدولء دمحد ت م لدالمصدةل ب دث

بن  جمددثن لدمحدد لء ةددوي قضددةل لدك ثتددل لدطتبةددل يوضددت  ددفي أهمة  ددث، وه ددثك  ؤادد  أخدد  تدد
ةدددوي لدقضدددثيث لد ع ةمةدددل، و دددن ثدددم البدددف أن تسددد فةف  ة  أالء لدمحددد لء   دددت لدجم دددواثوهدددو تدددب

تفعةدل دواهدث تدت  لدصحف لإلق ةمةل  ن أالء لدمح لء تت  عثدجل قضثيث لد ع ةم  مث يس م تدت
 .  عثدجل لدقضثيث لد ع ةمةل لدمط وةل

   ددددن أتدددد لد  ة ددددل قدددد لء لدصددددحف لإلق ةمةددددل يدددد ون أن  عثدجددددل 54,90أن أ  ددددا نسددددحل  )%
 لدصحف لد ت يق ؤون ث دقضثيث لد ع ةم  وضون لدفالةل كثتةل  دا ةف  ث.
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ةم غةدد  كثتةددل يث لد ع ددث عثدجددل لدصددحف لإلق ةمةددل دقضدد لدقدد لء أن  ة ددلتدد ي وتددت ضددوء ذددد  
ه مددثف لدم ثةدحل باةفةددل لدمعثدجدل د ددال لد دون  ددن لدقضددثيث  مددث ي ط دب لإل، وتح دثج  دددت تطدوي 

 . ة ت ت حت لة ةثجثت لدق لء
  أن أ  ا نسحل  ن أت لد  ة ل ق لء لدصحف لإلق ةمةل ت ي أن لدمعثدجل لدصحفةل كثن  كثتةل

نعاسد    دت لتد  ن أةدفلث   دف تال فس لدحذد   دت  ث  جعدقضةل لدع ف لدمفاةت، وقف ي
لدعم ةدددل لد ع ةمةدددل بجمةدددع   ثصددد هث، وه دددث ي ضدددت تدددبثة  لدعول دددل لدمج معةدددل   دددت  عثدجدددل 

 لدصحف لإلق ةمةل دقضثيث لد ع ةم.
  أن أ  ا نسحل  ن أت لد  ة ل ق لء لدصحف لإلق ةمةل ت ي أن لدقضثيث لدفي ةدل ولألختقةدل  دن

بن لدصدحف لإلق ةمةدل ت د م بدفسد  ذدد  ف لإلق ةمةدل، ويلدقضثيث لدم مل ودم تعح     ث لدصدح
(أن لدموضددو ثت لإلج مث ةددل 2003بثدقضددثيث لإلج مث ةددل هددال  ددث أكفتدده دالةددل   ثيددفة لدمدد 

جثءت تت  قف ل لدقضثيث ولدموضو ثت لد ت ت ثود  دث لدصدحف لإلق ةمةدل ةةدث   دت لدم تحدل 
 .قةل  ت ةسثب لدقضثيث لدفي ةل ولألخت %26,8لالودت ب سحل

  أن أ  دا نسدحل  دن  ةد جثبثت  دن  ةدد جثبثت  ة دل قد لء لدصدحف لإلق ةمةدل تد ي أن لد حقةددق
لدصددحفت  ددن لألادداثي لدف ةددل وأنمددث  لدك ثبددل لدصددحفةل لد ددت يح صددون   ددت   ثبع  ددث أث ددثء 

بن لد حقةددق  ددن أك دد  لدف دددون بددتفسددد  ذددد   طثدعددل  وضددو ثت وقضددثيث لد ع ددةم لدمصدد ي، و 
جل لدقضثيث لد ع ةمدل ةةدث ي ط دب لدمحد ة لدولةدعل ولد  دون تدت  صدثدا لدصحفةل دقل تت  عثد

 هدددال  دددث، ف  دددع  عثدجدددل لدقضدددثيث لد ع ةمةدددلءيددد ت لدمع و دددثت وطددد ه لدح دددوي ولدحدددفل ل وهدددا  دددث
(أن لد حقةدددددق جددددثء تدددددت  قف ددددل لدف دددددون لدصدددددحفةل 2011أوضددددح ه دالةدددددل  هحددددل لدغضدددددحثن 

 %.39لدمفض ةل دفي لدم لهقةن  ة ل لدفالةل ب سحل 

 احملور الثالث:  
جووودي و بضةوووح االسوووتف دة جووون الت  ضوووح الإلووويفضح لق ووو    التةعوووضم   لإلووويم  ي  دددثويت

 تكثن  لد  ث   كمث بثدجفوي لد ثدت: ؟ا بعضمضح 
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 (4جــــــــدول  
لدراسة الفروق بني تكرارات  Chi-Square( 2وصتائج اختبار مربع كاي  كا التكرارات والنسب املئوية

مدي وطبيعة االستفادة من الت دية الصحفية اء الصحف اإلقليمية على عبارات احملور الثالث  استجابات قر
 (102(  ن = لقضايا التعليم بالصحف اإلقليمية

 التكرار االستجابات السـؤال م
النسبة 
 املئوية

 2قيمة كا
 وداللتها

1 
 %66.67 68 مهتم جدًا  ل أصت مهتم بقضايا التعليم املصري؟

11.33** 
 %33.33 34 مهتم إىل حد ما

2 
إذا كاصت اإلجابة بـ  مهتم جدًا أو مهـتم إىل حـد مـا(، فهـل     
تفيدكم املدالعة املستمرة للصحيفة اإلقليمية يف احلصول 

 على معلومات عن قضايا التعليم

 %41.18 42 صعم

 %50.98 52 إىل حد ما **31.29

 %7.84 8 ال

3 

ــ  ـــ  صع ــة ب ــادتكم  إذا كاصــت اإلجاب م أو إىل حــد مــا( فهــل أف
متابعـة املوضـوعات التعليميــة يف صـحيفتك اإلقليميــة يف    

 اكتسا  بعض املهارات الرتبوية يف التعامل مع األوالد؟

 %28.72 27 بدرجة كبرية

20.21** 
 %30.85 29 بدرجة متوسدة

 %35.11 33 بدرجة قليلة

 %5.32 5 ال تفيد

4 
حــول مــا تعلمــت واكتســبت مــن   ــل تتنــاق  مــع ا خــرين

 قراءتك لصحيفتك اإلقليمية عن قضايا التعليم؟
 %18.63 19 دائما

 %65.69 67 أحياصا **48.18

 %15.69 16 ال

 ( 0.01(     ** دال إحإل إلًض  مند جست م )0.05* دال إحإل إلًض  مند جست م )
 ( ج  يعا:4يت ا جن الجدول ربم)

( بددةن تكدد لالت لةدد جثبثت  ة ددل قدد لء لدصددحف 0,01   ددف  سدد وي ( وجددود تدد ة دلي  ةصددث ًةث 1
جهوتم دصدثدت لالةد جثبل   هل أنت جهتم  ق و    التةعوضم المإلوري؟(لإلق ةمةل   ا لدسدؤلي:  

(. أي أن أ  ا نسحل  ن أتد لد  ة دل قد لء لدصدحف لإلق ةمةدل يؤكدفون   دا أن دم    مدون  ًدا
 بقضثيث لد ع ةم لدمص ي.

( بددةن تكدد لالت لةدد جثبثت  ة ددل قدد لء لدصددحف 0,01ةصددث ًةث    ددف  سدد وي ( وجددود تدد ة دلي  2
إذا   نت ا    ح لو )جهتم  دًا أو جهوتم إلوى حود جو (   هول تفضود م لإلق ةمةل   ا لدسدؤلي:  

 الم  لةح المسوتمرة لعإلويضفح ا بعضمضوح  وا اليإلو ل معوى جةع جو ن مون ب و    التةعوضم؟(
أن أ  دا نسدحل  ددن أتد لد  ة دل قدد لء لدصدحف لإلق ةمةددل (. أي إلووى حود جوو دصدثدت لالةد جثبل  
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لدمطثدعدل لدمسد م ة د صدحةفل لإلق ةمةدل   ددا ةدف  دثلدم  مون بقضثيث لد ع دةم لدمصد ي تفةدفهم 
 تت لدحصوي   ا  ع و ثت  ن قضثيث لد ع ةم.

( بددددددةن تكدددددد لالت لةدددددد جثبثت  ة ددددددل قدددددد لء 0,01( وجددددددود تدددددد ة دلي  ةصددددددث ًةث    ددددددف  سدددددد وي 3
إذا   نووووت ا    ووووح لووووو )نةووووم أو إلووووى حوووود جوووو (  هوووول ةمةددددل   ددددا لدسددددؤلي:  لدصددددحف لإلق 

أ وووو دتكم جت  ةووووح الم اوووو م ن التةعضمضووووح  ووووا اوووويضفتك ا بعضمضووووح  ووووا اكتسوووو م  ةوووو  
(. أي لدر ووووح بعضعووووحدصددددثدت لالةدددد جثبل   (؟المهوووو ران الترو ضووووح  ووووا التة جوووول جوووو  اةوالد

م  مدددددددون بقضدددددددثيث لد ع دددددددةم أن أ  ددددددا نسدددددددحل  دددددددن أتددددددد لد  ة دددددددل قددددددد لء لدصدددددددحف لإلق ةمةدددددددل لد
لدمصدددددد ي يسدددددد فةفون بفاجددددددل ق ة ددددددل  ددددددن   ددددددثبع  م لدموضددددددو ثت لد ع ةمةددددددل تددددددت لدصددددددحف 

 لإلق ةمةل تت لك سثب بع  لدم ثالت لد  بويل تت لد عث ل  ع لألوالد.
( بددةن تكدد لالت لةدد جثبثت  ة ددل قدد لء لدصددحف 0,01( وجددود تدد ة دلي  ةصددث ًةث    ددف  سدد وي 4

هوول تتنوو ب  جوو  احبوورضن حوو ل جوو  تةعمووت واكتسووبت جوون براءتووك   لإلق ةمةددل   ددا لدسددؤلي:
(. أي أن أ  دا نسدحل  دن أحض ًن دصثدت لالة جثبل   (لإليضفتك ا بعضمضح من ب     التةعضم؟

أت لد  ة ل ق لء لدصحف لإلق ةمةل ي  ثقالون  ع لآلخ ين ةوي  ث تع مول ولك سحول  ن ق لءت م 
 د صحف لإلق ةمةل  ن قضثيث لد ع ةم.

 وجن إ م لا نت إلج المي ر الث لث يت ا ج  يعا:
   دددن أتدددد لد  ة دددل قدددد لء لدصدددحف لإلق ةمةددددل يؤكدددفون   ددددا أن ددددم 66,67أن أ  دددا نسددددحل  )%

قضثيث لد ع ةم قضدةل  ث دل تالدغل له مدثف قطدثن كحةد   دن ت   مون بقضثيث لد ع ةم لدمص ي، 
 يجدثبت،  مدث ي ط دب  ددن لدجم دوا قد لء لدصدحف لإلق ةمةدل  ة دل لدفالةدل ويع حدد  هدال  ؤاد  

لدصحف لإلق ةمةل لاله مثف باةفةل لدمعثدجل د قضثيث لد ع ةمةل ووضع لدح وي ولدمق  ةثت  ن 
 . أجل لاحثن لة ةثجثت لدجم وا و   ط حثته

   ن أت لد  ة ل ق لء لدصدحف لإلق ةمةدل لدم  مدون بقضدثيث لد ع دةم 50,98أن أ  ا نسحل  )%
دعددددل لدمسددد م ة د صدددحةفل لإلق ةمةددددل تدددت لدحصدددوي   ددددا لدمطث  دددددا ةدددف  دددثلدمصددد ي تفةدددفهم 

معثدجل لدصحف لإلق ةمةدل غةد  كثتةدل د حصدوي   دت و ن ثم ت ع و ثت  ن قضثيث لد ع ةم، 
 دن أجدل تفعةدل دواهدث تدت  لدمع و ثت  ن قضثيث لد ع دةم و دن ثدم تح دثج  ددت تطدوي  وتغةةد 

 .  ن لدفالةل لدحثدةل  هو لد ف  حثتمثت ث وهال  عثدجل لدقضثيث لد ع ةمةل تت أقثدةم ث أو
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   ن أت لد  ة ل ق لء لدصدحف لإلق ةمةدل لدم  مدون بقضدثيث لد ع دةم 35,11أن أ  ا نسحل  )%
لدمصد ي يسد فةفون بفاجددل ق ة دل  ددن   دثبع  م لدموضددو ثت لد ع ةمةدل تددت لدصدحف لإلق ةمةددل 

صددحثتل لإلق ةمةددل معثدجددل لدتتددت لك سددثب بعدد  لدم ددثالت لد  بويددل تددت لد عث ددل  ددع لألوالد، 
نعادس ذدد    دت  دفي لةد فثدة لدقد لء  ة دل لدفالةدل  دن قد لءة لدقضثيث لد ع ةمةدل غةد  كثتةدل و 

لدصحف لإلق ةمةل تت لك سدثب بعد  لدم دثالت لد  بويدل تدت لد عث دل  دع لألوالد ةةدث كثند  
 . % بمث يع ت أك    ن ث ث لدعة ل35,11أك   لالة جثبثت  بفاجل ق ة ل ( ب سحل

  ددن أتدد لد  ة ددل قدد لء لدصددحف لإلق ةمةددل ي  ثقالددون  ددع لآلخدد ين 65,69 ددا نسددحل  أن أ  )%
 ةوي  ث تع مول ولك سحول  ن ق لءت م د صحف لإلق ةمةل  ن قضثيث لد ع ةم. 

 احملور الرابع: 
جدم إسوتف دة القوراء جون ا يمهوم معوى الق و    التةعضمضوح المةرواوح  وا  ي  ثوي

    كمث بثدجفوي لد ثدت:تكثن  لد  ث الإليم ا بعضمضح؟
 (5جـــــــــــدول  

لدراسة الفروق بني تكرارات  Chi-Square( 2وصتائج اختبار مربع كاي  كا التكرارات والنسب املئوية
استجابات قراء الصحف اإلقليمية على عبارات احملور السادس مدي استفادة القراء من اطالعهم على 

 (102حف اإلقليمية(  ن = القضايا التعليمية املعروضة يف الص

 االستجابات الســــــؤال م
1 التكرار

) 
النسبة 
 املئوية

 2قيمة كا
 وداللتها

 1) 

اســتفدت مــن اطالعــ  علــى 
الصـــــحف اإلقليميـــــة أن  
أســــبا  ضــــعف املنــــا ج    

 الدراسية يكمن فى:

 %33.17 67 تضخم املقررات الدراسية

61.35** 

 %11.88 24 اصفصال املقررات عن بعضها البعض

 %24.75 50 صعوبة املقررات الدراسية عل  الدال 

ثباتر لقرتة طويلة وصدرة احملاوالت ال ي تستهدف جتويده 
 وجتديد

14 6.93% 

 %11.39 23 بعده عن اجملمع وعدم ارتباطر مبشكالتر

 %11.88 24 صقص الوسائل املعينة لتوضيح صعوبات املقررات الدراسية

 2) 

ن خــالل اطالعــ  تعرفــت مــ
علـــى الصـــحف اإلقليميـــة 
ــات    ــم االصعكاســ ــى أ ــ علــ
ــورة   ــة للثـــــــ التعليميـــــــ
 املعلوماتية واملتمثلة يف:

 %19.87 31 االجتاه حنو املنا ج املتكاملة

18.69** 
 %32.05 50 ربط التعليم بسوق العمل

 %20.51 32 التعليم االلكرتوص 

 %10.90 17 التعليم مدي احلياة

 %16.67 26 األسلو  العلم  منهجا يف احلياةاختاذ 
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 االستجابات الســــــؤال م
1 التكرار

) 
النسبة 
 املئوية

 2قيمة كا
 وداللتها

 3) 

ــحيفة    ــرائ ي للصــ ــن قــ مــ
استفدت أن للتعليم املفتوح 

 أ مية كبرية تتمثل يف:

 %13.04 24 ت دية الفجوة التكنولوجية

32.59** 

 %16.30 30 االستفادة من التدورات التكنولوجية احلديثة يف التعليم

تخدام الوسائل إدخال فلسفة التعليم الذات  باس
 التكنولوجية

23 12.50% 

 %28.26 52 تسهيل إمكاصية التعليم يف املناطق النائية

حتقيق مبدأ التعليم املستمر من خالل أساليب تعليمية 
 وتكنولوجية

42 22.83% 

طبيعية الت ريات العاملية والثورة التكنولوجية والتدفق 
 العلم 

13 7.07% 

 4) 

ــرائ ي ل  ــن قــ ــحيفة مــ لصــ
ــورة  تعلمــــــــــت أن للثــــــــ
ــات   ــة اصعكاســ التكنولوجيــ
 تعليمية  امة تتمثل يف:

 %34.59 55 تزايد اال تمام باستخدام التقنيات التكنولوجية املتدورة

11.34** 
 %25.16 40 حتقيق مبدأ تكافؤ الفر  التعليمية

 %15.72 25 إمكاصية التعلم النشط وراء احلدود املادية للمدرسة

 %24.53 39 د اال تمام بالتفكري العلم  املنظمتزاي

 5) 

من اطالع  علـى الصـحيفة   
تعرفت علـى األسـبا  الـ ي    
تؤدي إلـ  العنـف املدرسـير    

   

 %4.23 16 أساليب التدريس القائمة عل  احلفظ والتلقني

78.19** 

 %15.87 60 عرض التليفزيون ألفالم العنف اإلقليمية واألجنبية

القنوات الفضائية وما تبثر من سلوكيات  اصتشار بعض
 اختالف ثقافتن

54 14.29% 

 %4.76 18 اصتشار شرائط الفيديو ال ي حتتوي عل  أفالم العنف

 %6.08 23 اصتشار وتداول قصص العنف بني الشبا 

 %8.20 31 اصتشار أفالم اجلنس مما يؤدي إل  العنف اجلسدي

 %8.47 32 كحولياتسهولة تداول األسلحة وال

 %5.03 19 تفاوت الدموح وا مال مع الفر  املتاحة يف اجملتمع

 %9.26 35 اصتشار البدالة بني الشبا  املتعلمني

 %8.99 34 اخنفاض مستوي املعيشة وشيوع احلقد االجتماع 

 %3.44 13 تضمن ادوار املشا دات التليفزيوصية

 %11.38 43 لديينضعف الرقابة والوازع ا

 6) 

أفــــــادتين الصــــــحيفة يف 
ــات   ــة االصعكاســــــ معرفــــــ
التعليميـــة للعوملـــة والـــ ي 

 تتمثل يف

 %33.11 50 اتساع الفجوة بني طبقات اجملتمع

21.28** 

 %12.58 19 تدويل التعليم اجلامع 

ترسيخ األفكار الداعية للنظام العامل  اجلديد يف منا ج 
 التعليم

21 13.91% 

 %23.18 35 جتاه حنو خصخصة التعليماال

 %17.22 26 اصتشار الوسائل والوسائط التكنولوجية يف جمال التعليم
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 االستجابات الســــــؤال م
1 التكرار

) 
النسبة 
 املئوية

 2قيمة كا
 وداللتها

 7) 

ــرائ ي   ــن قـــ ــتفدت مـــ اســـ
للصحيفة أن مـ رات األخـذ   

 بالتعليم عن بعد   

 %19.69 38 بعد املسافة بني املتعلمني واملؤسسات

31.40** 

 %18.65 36 صعوبة وصول الدارس إل  املؤسسات

 %20.21 39 توفري التعليم للشرائح احملرومة يف اجملتمع

 %15.03 29 ارتفاع كلفة التعليم النظام 

 %15.03 29 إمكاصية تعليم إعداد كبرية بتكاليف أقل

 %5.18 10 احلرو  اإلقليمية يف بعض الدول

 %6.22 12 مراعاة الفروق الفردية العتماده على التعلم الذات 

 8) 

أفــــــادتين الصــــــحيفة يف 
ــات   ــة االصعكاســــــ معرفــــــ
التعليمية لثورة االتصاالت 

 وال ي تتمثل يف

 %35.53 54 التأكيد عل  أ مية استخدام الشبكة العنكبوتية يف التعلم

10.16* 
 %19.08 29 التأكيد عل  أ مية استخدام الوسائط املتعددة يف التعليم

 %20.39 31 االفرتاض  التأكيد عل  أ مية التعلم

 %25.00 38 التأكيد عل  أ مية التعامل مع املكتبة اإللكرتوصية

9 
ــحيفة    ــرائ ي للصــ ــن قــ مــ
ــم أســبا      ــت علــى أ  تعرف

 الكثافة الدالبية و  

 %6.86 7 زيادة الدلب االجتماع  عل  التعليم

 %33.33 34 االصفجار السكاص  **42.88

 %59.80 61 االثنان معا

 10) 

ــن الصــحيفة يف   ــتفدت م اس
ــات   ــم االصعكاسـ ــة أ ـ معرفـ
ــة للزيــــــــادة   التعليميــــــ
 السكاصية وال ي تتمثل يف 

 %17.33 35 زيادة أعداد الدلبة امللتحقني بالتعليم

4.79 
 ةري دالة

 %18.81 38 زيادة عدد اخلرجيني عن حاجة سوق العمل

تفاقم مشكالت النظام التعليم  املتعلقة بالكثافة 
 بيةالدال

24 11.88% 

 %17.82 36 التعليمية ضعف مستوي اخلدمة

 %19.31 39 اصتشار الدروس اخلصوصية

 %14.85 30 اصتشار التسر  الدراس 

    11) 

من اطالع  علـى الصـحيفة   
تعلمت أن الزيادة السكاصية 
ــر    ــبا  التســـ ــد أســـ أحـــ

 الدراس 

 70 صعم
68.63
% 

14.16** 
 %31.37 32 ال

 12) 
أدركـــــت مـــــن متـــــابع ي   
للصــحيفة األســبا  املؤديــة 

 لبدالة املتعلمني و  

 %34.31 35 الزيادة السكاصية

 %8.82 9 زيادة معدالت ا جرة الداخلية إل  املدينة **35.35

 %56.86 58 االثنان معًا

 13) 
من اطالع  علـى الصـحيفة   
ــم أســبا      ــت علــى أ  تعرف
 اصتشار الدروس اخلصوصية

 %50.68 75 كثافة الفصولارتفاع 

 %14.86 22 الزيادة السكاصية وزيادة الدلب االجتماع  عل  التعليم **28.55

 %34.46 51 الرةبة يف اإللتحاق بكليات القمة
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 االستجابات الســــــؤال م
1 التكرار

) 
النسبة 
 املئوية

 2قيمة كا
 وداللتها

 14) 

ــرائ ي    ــن خــالل ق ــت م تعرف
للصحيفة على أ ـم أسـبا    
إشـــــــــكاليات األبنيـــــــــة 

 التعليمية و  :

 %41.88 67 عليمضعف املخصصات املالية املخصصة للت

 %23.75 38 عدم صالحية املرافق اخلا  باملبين *7.96

 %34.38 55 قلة التجهيزات واألدوات يف املعامل

 15) 
أدركــت مــن خــالل متــابع ي  
للصــحيفة أن أ ـــم أســـبا   
 أزمة متويل التعليم   : 

 %26.58 42 زيادة الدلب االجتماع  عل  التعليم

 %34.18 54 إلصفاق احلكوم  بصفة أساسيةاالعتماد عل  ا *8.02

 %39.24 62 ضعف النمو االقتصادي

 16) 

ــن الصــحيفة يف   ــتفدت م اس
ــبا     ــم أس ــى أ  ــرف عل التع

 أزمة البحث العلم  و  

 %40.38 63 النقص يف ميزاصيات البحث العلم 

36.36** 
 %32.69 51 ضعف التمويل املال  للتعليم

 %16.67 26 د يف التمويل  و احلكوم االعتماد عل  مصدر واح

 %10.26 16 معوقات خاصة بإدارة متويل التعليم

  17) 

أفــــــادتين الصــــــحيفة يف 
معرفة أ م معوقات حتقيـق  
مبـــــدأ تكـــــافؤ الفـــــر    
التعليميــة والــ ي تتمثــل    

 يف:

 %25.49 26 ا تمام السياسة التعليمية بالتعليم اخلا 

30.55** 
 %47.06 48  واالقتصادي ملعظم أولياء األموراخنفاض املستوي الثقايف

 %11.76 12 واالقتصاد احلر اخلصخصةاالجتاه حنو 

ضعف اال تمام بتوزيع اخلدمات التعليمية بني الريف 
 واحلضر

16 15.69% 

 ت عددددفى  جمددددون لد كدددد لالت  ددددفد أتدددد لد لدعة ددددل تددددت لألةددددئ ل لد ددددت تسددددمت بثخ ةددددثا أك دددد   ددددن بددددفيل. ويدددد م تددددت هدددداس 
 لدحثدل ةسثب لد سحل لدمئويل بثد سحل دمجمون لد ك لالت ودةس بثد سحل دعفد أت لد لدعة ل. 

 (0.01(     ** دال إحإل إلًض  مند جست م )0.05* دال إحإل إلًض  مند جست م )

 ( ج  يعا:5يت ا جن الجدول ربم )
لء لدصددحف ( بددةن تكدد لالت لةدد جثبثت  ة ددل قدد  0,01( وجددود تدد ة دلي  ةصددث ًةث    ددف  سدد وي 1

اسووتفدن جوون ا يمووا معووى الإلوويم ا بعضمضووح أ  أسووب م اوو م لإلق ةمةددل   ددا لدسددؤلي:  
(. أي أن أ  دا ت وخم المقورران الدراسوضحدصثدت لالةد جثبل   (المن هج الدراسضح  كمن  ى:

نسدددحل  دددن أتددد لد  ة دددل قددد لء لدصدددحف لإلق ةمةدددل يددد ون أن دددم قدددف لةددد فثدول  دددن لطت  دددم   دددا 
 .تضمم لدمق الت لدفالةةلن أةحثب ضعف لدم ثه  لدفالةةل يامن تا لدصحف لإلق ةمةل أ

( بددةن تكدد لالت لةدد جثبثت  ة ددل قدد لء لدصددحف 0,01( وجددود تدد ة دلي  ةصددث ًةث    ددف  سدد وي 2
)تةر وووت جووون بووويل ا يموووا معوووى الإلووويم ا بعضمضوووح معوووى أهوووم لإلق ةمةددل   دددا لدسدددؤلي: 

روووا التةعووضم دصددثدت لالةدد جثبل   تمثعووح  ووا:(االنةك سوو ن التةعضمضووح لعثوو رة المةع ج تضووح والم
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(. أي أن أ  ددا نسددحل  ددن أتدد لد  ة ددل قدد لء لدصددحف لإلق ةمةددل يدد ون أن ددم قددف  سوو ق الةموول
تع تدددددول  دددددن لطت  دددددم   دددددا لدصدددددحف لإلق ةمةدددددل   دددددا أهدددددم لالنعاثةدددددثت لد ع ةمةدددددل د  دددددواة 

 .ابط لد ع ةم بسوة لدعمللدمع و ثتةل ولدم م  ل تت 
( بددددددددةن تكدددددددد لالت لةدددددددد جثبثت  ة ددددددددل قدددددددد لء 0,01 ةصددددددددث ًةث    ددددددددف  سدددددددد وي ( وجددددددددود تدددددددد ة دلي 3

جووووون براإلتوووووا لعإلووووويضفح اسوووووتفدن أ  لعتةعوووووضم المفتووووو   لدصدددددحف لإلق ةمةدددددل   دددددا لدسدددددؤلي:  
. أي أن أ  دددددا نسدددددحل  دددددن أتددددد لد  ة دددددل قددددد لء لدصدددددحف لإلق ةمةدددددل (أهمضوووووح  بضووووورة تتمثووووول  وووووا:

 ددددددةم لدمف دددددوه أهمةدددددل كحةددددد ة ت م ددددددل يقددددد اون بدددددبن م قدددددف لةدددددد فثدول  دددددن قددددد ل   م د صدددددحةفل أن د  ع
 .تس ةل   اثنةل لد ع ةم تت لدم ثطق لد ث ةلتت: 

( بددةن تكدد لالت لةدد جثبثت  ة ددل قدد لء لدصددحف 0,01( وجددود تدد ة دلي  ةصددث ًةث    ددف  سدد وي 4
جوون براإلتوووا لعإلوويضفح تةعمووت أ  لعثووو رة التكن ل  ضووح انةك سووو ن لإلق ةمةددل   ددا لدسددؤلي:  
تزايد االهتم ل   ستخدال التقنض ن التكن ل  ضح دصثدت لالة جثبل   (تةعضمضح ه جح تتمثل  ا:

. أي أن أ  ا نسحل  ن أت لد  ة ل ق لء لدصحف لإلق ةمةل يق اون ببن م قف تع مدول (المت  رة
 ن ق ل   م د صحةفل أن د  واة لد ك ودوجةل لنعاثةثت تع ةمةل هث ل ت م ل تت: تزليف لاله مثف 

  ك ودوجةل لدم طواة.بثة مفلف لد ق ةثت لد
( بددةن تكدد لالت لةدد جثبثت  ة ددل قدد لء لدصددحف 0,01( وجددود تدد ة دلي  ةصددث ًةث    ددف  سدد وي 5

جن ا يما معى الإليضفح تةر وت معوى اةسوب م التوا تولدي إلوا لإلق ةمةل   ا لدسدؤلي:  
. (مرم التعضفزض   ة ويل الةنوم ا بعضمضوح واة نبضوحدصثدت لالة جثبل   (الةنم المدرسا

أي أن أ  ا نسحل  ن أت لد  ة ل ق لء لدصدحف لإلق ةمةدل يقد اون بدبن م  دن خدتي لطت  دم 
  ا لدصحف لالق ةمةل قف تع تول   ا أن أهم لألةحثب لد ت تؤدي  دت لدع ف لدمفاةت هدت 

   ض لد  ةفزيون ألتتف لدع ف لإلق ةمةل ولألج حةل.
تكدددددد لالت لةدددددد جثبثت  ة ددددددل قدددددد لء  ( بددددددةن0,01( وجددددددود تدددددد ة دلي  ةصددددددث ًةث    ددددددف  سدددددد وي 6

أ ووووووو دتنا الإلووووووويضفح  وووووووا جةر وووووووح االنةك سووووووو ن لدصدددددددحف لإلق ةمةدددددددل   دددددددا لدسدددددددؤلي:  
. أي (اتسووووو ع الفجووووو ة لووووضن  بقووووو ن المجتمووووو دصددددثدت لالةدددد جثبل   (التةعضمضووووح لعة لموووووح

أن أ  ددددددا نسددددددحل  ددددددن أتدددددد لد  ة ددددددل قدددددد لء لدصددددددحف لإلق ةمةددددددل يقدددددد اون بددددددبن م  ددددددن خددددددتي 
 ةمةددددددددل قددددددددف لةدددددددد فثدول  ددددددددن لدصددددددددحةفل تددددددددت  ع تددددددددل أهددددددددم لطت  ددددددددم   ددددددددا لدصددددددددحف لالق

 لالنعاثةثت لد ع ةمةل د عودمل ت م ل لتسثن لدفجوة بةن طحقثت لدمج مع.
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( بددةن تكدد لالت لةدد جثبثت  ة ددل قدد لء لدصددحف 0,01( وجددود تدد ة دلي  ةصددث ًةث    ددف  سدد وي 7
 (ةعضم مون  ةوداستفدن جن براإلتا لعإلويضفح أ  جبورران اةبوذ  و لتلإلق ةمةل   ا لدسدؤلي:  

. أي أن أ  دا نسدحل  دن (ت  ضر التةعضم لعشراإلا الميروجوح  وا المجتمو دصثدت لالة جثبل  
أتددد لد  ة دددل قددد لء لدصدددحف لإلق ةمةدددل يقددد اون بدددبن م قدددف لةددد فثدول  دددن لدصدددحةفل أن  دددن أهدددم 

  ح الت لألخا بثد ع ةم  ن بعف هو توتة  لد ع ةم د ال ل ت لدمح و ل تت لدمج مع.
( بددةن تكدد لالت لةدد جثبثت  ة ددل قدد لء لدصددحف 0,05ة دلي  ةصددث ًةث    ددف  سدد وي ( وجددود تدد  8

أ  دتنا الإليضفح  ا جةر ح االنةك س ن التةعضمضح لث رة االتإل الن لإلق ةمةل   ا لدسؤلي:  
)التأكضود معوا أهمضوح اسوتخدال الشوبكح الةنكب تضوح  وا دصدثدت لالةد جثبل  (جن و و  نظور م

 ن أت لد  ة ل قد لء لدصدحف لإلق ةمةدل يقد اون بدبن م قدف لةد فثدول  . أي أن أ  ا نسحل(التةعم
 ن لدصحةفل تت  ع تدل أهدم لالنعاثةدثت لد ع ةمةدل د دواة لالتصدثالت هدو لد بكةدف   دت أهمةدل 

 لة مفلف لدالحال لدع كحوتةل تت لد ع م.
حف ( بددةن تكدد لالت لةدد جثبثت  ة ددل قدد لء لدصدد0,01( وجددود تدد ة دلي  ةصددث ًةث    ددف  سدد وي 9

جووووون براإلتوووووا لعإلووووويضفح تةر وووووت معوووووى أهوووووم أسوووووب م الكث  وووووح لإلق ةمةدددددل   دددددا لدسدددددؤلي:  
)زضو دة ال عوال اال تمو ما معوا التةعوضم  واالنفجو ر دصدثدت لالةد جثبل لالث دثن  ًعدث (ال يلضح

أي أن أ  ا نسحل  ن أت لد  ة ل قد لء لدصدحف لإلق ةمةدل يقد اون بدبن  دن خدتي  السك نا(.
مةل قف تع تول   ا أهدم أةدحثب لدك ثتدل لدطتبةدل ولدم م  دل تدت لدسدححةن ق لءت م د صحف لإلق ة

  ًعث وهمث: زيثدة لدط ب لالج مث ت   ت لد ع ةم، ولالنفجثا لدساثنت.
(  ددفف وجددود تدد ة دلي  ةصددث ًةث بددةن تكدد لالت لةدد جثبثت  ة ددل قدد لء لدصددحف لإلق ةمةددل   ددا 10

. (ةك سو ن التةعضمضوح لعزضو دة السوك نضحاستفدن جون الإلويضفح  وا جةر وح أهوم االنلدسؤلي:  
أي أنه يوجف تقثاب بةن نسب أت لد  ة ل قد لء لدصدحف لإلق ةمةدل تةمدث ي ع دق بثةد فثدت م  دن 

 لدصحف لإلق ةمةل تت  ع تل أهم لالنعاثةثت لد ع ةمةل د زيثدة لدساثنةل.
قد لء لدصدحف ( بدةن تكد لالت لةد جثبثت  ة دل 0,01( وجود ت ة دلي  ةصث ًةث    ف  سد وي 11

جن ا يما معى الإليضفح تةعمت أ  الزض دة السك نضح أحد أسب م لإلق ةمةل   ا لدسدؤلي:  
أي أن أ  ا نسحل  ن أتد لد  ة دل قد لء لدصدحف  )نةم(.دصثدت لالة جثبل  (التسرم الدراسا

لإلق ةمةددددل يقدددد اون ببندددده  ددددن خددددتي لطت  ددددم   ددددا لدصددددحف لإلق ةمةددددل تع مدددد  أن لدزيددددثدة 
 أةف أةحثب لد س ب لدفالةت.لدساثنةل 
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( بدةن تكد لالت لةد جثبثت  ة دل قد لء لدصدحف 0,01( وجود ت ة دلي  ةصث ًةث    ف  سد وي 12
 (أدر ت جن جت  ةتا لعإليضفح اةسوب م الملد وح لب  لوح المتةعموضنلإلق ةمةل   ا لدسدؤلي:  

الدابعضوووح إلوووا )الزضووو دة السوووك نضح  زضووو دة جةووودالن الهجووورة دصدددثدت لالةددد جثبل لالث دددثن  ًعدددث 
أي أن أ  دا نسددحل  ددن أتد لد  ة ددل قدد لء لدصدحف لإلق ةمةددل يددفاكون أنده  ددن خددتي  المدينووح(.

  ددددثبع  م د صددددحةفل لألةددددحثب لدمؤديددددل دحطثدددددل لدم ع مددددةن ت م ددددل تددددت لدسددددححةن  ًعددددث: لدزيددددثدة 
 لدساثنةل، زيثدة  عفالت لد ج ة لدفلخ ةل  دت لدمفي ل.

( بدةن تكد لالت لةد جثبثت  ة دل قد لء لدصدحف 0,01 سد وي  ( وجود ت ة دلي  ةصث ًةث    ف13
جوون ا يموووا معووى الإلوويضفح تةر ووت معوووى أهووم أسووب م انتشووو ر لإلق ةمةددل   ددا لدسددؤلي:  

أي أن أ  ددا نسددحل  ددن  )ارتفوو ع  ث  ووح الفإلوو ل(.دصددثدت لالةدد جثبل  (الوودروخ الخإل اووضح
  دا لدصدحف لإلق ةمةدل  أت لد  ة ل ق لء لدصحف لإلق ةمةل يق اون ببنه  دن خدتي لطت  دم

 تع تول   ا أن لاتفثن ك ثتل لدفصوي  ن أهم أةحثب لن الثا لدفاوف لدمصوصةل.
( بدةن تكد لالت لةد جثبثت  ة دل قد لء لدصدحف 0,05( وجود ت ة دلي  ةصث ًةث    ف  سد وي 14

تةر ووت جوون بوويل براإلتووا لعإلوويضفح معووى أهووم أسووب م إنووك لض ن لإلق ةمةددل   ددا لدسددؤلي:  
)اووو م المخإلإلوووو ن الم لضوووح المخإلإلووووح دصدددثدت لالةدددد جثبل  (لتةعضمضوووح هووووا:اةلنضوووح ا
أي أن أ  دا نسدحل  دن أتد لد  ة دل قد لء لدصدحف لإلق ةمةدل يقد اون ببنده  دن خددتي  لعتةعوضم(.

قدد ل   م لدصددحف لإلق ةمةددل تع تددول   ددا أن ضددعف لدممصصددثت لدمثدةددل لدممصصددل د  ع ددةم 
  ن أهم أةحثب  ااثدةثت لألب ةل لد ع ةمةل.

( بدةن تكد لالت لةد جثبثت  ة دل قد لء لدصدحف 0,05( وجود ت ة دلي  ةصث ًةث    ف  سد وي 15
أدر ووت جوون بوويل جتوو  ةتا لعإلوويضفح أ  أهووم أسووب م أزجووح تم ضوول لإلق ةمةدل   ددا لدسددؤلي:  

أي أن أ  ددا نسددحل  ددن أتدد لد  )اوو م النموو  االبتإلوو دي(.دصددثدت لالةدد جثبل التةعووضم هووا:( 
ةمةدل يقد اون ببنده  دن خدتي   دثبع  م لدصدحف لإلق ةمةدل أداكدول أن  ة ل ق لء لدصدحف لإلق 

 ضعف لد مو لالق صثدي أهم أةحثب أز ل تمويل لد ع ةم.
( بدةن تكد لالت لةد جثبثت  ة دل قد لء لدصدحف 0,01( وجود ت ة دلي  ةصث ًةث    ف  سد وي 16

زجوح البيوث استفدن جون الإلويضفح  وا التةورف معوى أهوم أسوب م ألإلق ةمةل   ا لدسدؤلي:  
أي أن أ  ددا نسددحل  ددن  )الوونقا  ووا جضزانضوو ن البيووث الةعمووا(.دصددثدت لالةدد جثبل الةعمووا( 
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أت لد  ة ل ق لء لدصحف لإلق ةمةل يق اون بدبن م قدف لةد فثدول  دن لدصدحةفل تدت لد عد     دا 
 أن لد قص تت  ةزلنةثت لدححث لدع مت أهم أةحثب أز ل لدححث لدع مت. 

( بدةن تكد لالت لةد جثبثت  ة دل قد لء لدصدحف 0,01ث    ف  سد وي ( وجود ت ة دلي  ةصث ةً 17
أ وو دتنا الإلوويضفح  ووا جةر ووح أهووم جة بوو ن تيقضووق جبوودأ تكوو  ل لإلق ةمةددل   ددا لدسددؤلي:  

)انخف م المست ي الثق  ا واالبتإل دي لمةظم أولض ء دصثدت لالة جثبل الفر  التةعضمضح( 
ء لدصحف لإلق ةمةل يق اون ببن م قدف لةد فثدول أي أن أ  ا نسحل  ن أت لد  ة ل ق ل اةج ر(.

 ن لدصحةفل تت  ع تل أن لنمفثض لدمس وي لد قثتت ولالق صثدي دمعمم أودةثء لأل وا ي عف 
  ن أهم  عوقثت تحقةق  حفأ تكثتؤ لدف ت لد ع ةمةل. 
 وجن إ م لا نت إلج المي ر الس دخ يت ا ج  يعا:

   لء لدصددحف لإلق ةمةددل يدد ون أن ددم قددف لةدد فثدول  ددن %(  ددن أتدد لد  ة ددل قدد  33,17أن أ  ددا نسددحل
لطت  م   ا لدصحف لإلق ةمةل أن أةحثب ضعف لدم ثه  لدفالةةل يامن تا تضدمم لدمقد الت 

لدصددحف لإلق ةمةدددل اكددزت   ددت قضدددةل  أن ي ضددتةدد جثبثت  ة ددل لدقددد لء  مددن خدددتي تلدفالةددةل، 
ضددعف لدم ددثه  لدفالةددةل دددال   ددت لدطددتب كددبهم أةددحثب   ث تضددمم لدمقدد الت لدفالةددةل وصددعوب

 نعاثةًث دمعثدجل لدصحف لإلق ةمةل دقضةل لدم    لدفالةت. ة جثبثت لدق لء  كثن  

   ن أت لد  ة ل ق لء لدصحف لإلق ةمةدل يد ون أن دم قدف تع تدول  دن 32,05أن أ  ا نسحل  )%
ولدم م  دل  لطت  م   ا لدصحف لإلق ةمةل   ا أهم لالنعاثةثت لد ع ةمةل د  واة لدمع و ثتةدل

أن لدصحةفل لإلق ةمةل تدبث ت بدثدم غة لت لدمج معةدل وهال ددةل تت ابط لد ع ةم بسوة لدعمل، 
ج  ددددث دقضددددثيث لد ع ددددةم   ددددت دلدمعثصدددد ة ولد ددددت    ددددث لد ددددواة لدمع و ثتةددددل دددددال اكددددزت تددددت  عث

 لدموضو ثت لدمثصل ب بط لد ع ةم بسوة لدعمل كبةف لدح وي دقضةل لدحطثدل. 

 ن أت لد  ة ل قد لء لدصدحف لإلق ةمةدل يقد اون بدبن م قدف لةد فثدول  دن قد لءت م  أن أ  ا نسحل 
د صدددحةفل أن د  ع دددةم لدمف دددوه أهمةدددل كحةددد ة ت م دددل تدددت: تسددد ةل   اثنةدددل لد ع دددةم تدددت لدم دددثطق 

أن تحقةدق  حدفأ لد ع دةم لدمسد م   دن خدتي أةدثدةب  ي حدةنة جثبثت تت ضوء هاس لإللد ث ةل، 
ةدف أهدفل  لد ع دةم لدمف دوه  مدث يحقدق  حدفأ تكدثتؤ لدفد ت لد ع ةمةدل، ددال تع ةمةل وتك ودوجةل أ

 أه م  لدصحف لإلق ةمةل بط ه هاس لد مثذج  ن لد ع ةم،  مث لنعاس بثالة فثدة   ت لدق لء.

   دن أتد لد  ة دل قد لء لدصدحف لإلق ةمةدل يقد اون بدبن م قدف تع مدول 34,59أن أ  ا نسحل  )%
اة لد ك ودوجةل  نعاثةثت تع ةمةل هث ل ت م ل تت: تزليف لاله مثف  ن ق لءت م د صحةفل أن د  و 
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لدصدددحف تدددةعاس هدددال  دددفي  ه مدددثف  بثةددد مفلف لد ق ةدددثت لد ك ودوجةدددل لدم طدددواة تدددت لد ع دددةم،
توتة  لدوق  ولدج دف ألهمة  ثتت ة مفلف لد ق ةثت لد ك ودوجةل لدم طواة تت لد ع ةم بإلإلق ةمةل 

 وة  ل لدحصوي   ت لدمع و ل.

  أن أ  ا نسحل  ن أت لد  ة ل ق لء لدصحف لإلق ةمةل يق اون ببن م  ن ختي لطت  م   ا
لدصددحف لالق ةمةددل قددف تع تددول   ددا أن أهددم لألةددحثب لد ددت تددؤدي  دددت لدع ددف لدمفاةددت هددت 

أن لدصددحةفل لإلق ةمةددل  وقددف ي جددع ذددد  دد ض لد  ةفزيددون ألتددتف لدع ددف لإلق ةمةددل ولألج حةددل، 
دقضثيث لدع ف لةد طث   أن توجده لدقد لء  ددت لالنعاثةدثت لدسد حةل لد ثتجدل   ن ختي ت ثود ث

 ددن لد عدد ض ألتددتف لدع ددف تددت لدق ددولت لد  ةفزيونةددل  ث ددل ولدفضددث ةل خثصددل دمددث تح دده  ددن 
  دددث ثقثتدددل لد فكةددد  لد ثقدددف لدح دددثء نحدددو ئ ةددد وكةثت تمدددثدف ثقثت  دددث، و دددن ثدددم ي كدددون ددددفي لدقدددثا 

 يع ض تت ب ل   لد  ةفزيون.

 ن أت لد  ة ل قد لء لدصدحف لإلق ةمةدل يقد اون بدبن م  دن خدتي 33,11ن أ  ا نسحل  أ  )%
لطت  دددم   دددا لدصدددحف لالق ةمةدددل قدددف لةددد فثدول  دددن لدصدددحةفل تدددت  ع تدددل أهدددم لالنعاثةدددثت 

 ددددت  دددفي له مدددثف  هاليالدددة  و لد ع ةمةدددل د عودمدددل ت م دددل لتسدددثن لدفجدددوة بدددةن طحقدددثت لدمج مدددع، 
د س حةثت لد ثتجل  ن لدعودمدل ولد دت    دث وجدود تجدوة لق صدثديل لدصحف لإلق ةمةل بثد ع ض 

 بةن أت لد لدمج مع  مث لنعاس   ت نو ةل لد ع ةم لداي ي  قثس لدطتب.

  أن أ  ا نسحل  ن أت لد  ة ل ق لء لدصحف لإلق ةمةل يق اون ببن م قف لة فثدول  ن لدصحةفل
، لد ع ةم د ال ل ت لدمح و ل تت لدمج معأن  ن أهم  ح الت لألخا بثد ع ةم  ن بعف هو توتة  

لدصحف لإلق ةمةل بط ه نمثذج جفيفة د  ع ةم و   ث لد ع دةم  دن بعدف تدت  ويوضت هال  ه مثف
 مدددث يسدد م تددت تدددوتة  لد ع ددةم د الددد ل ت لدمح و ددل  دددن ، ظددل لدم غةدد لت لدمج معةدددل لدمعثصدد ة

 لدمج مع تحقةقًث دمحفأ تكثتؤ لدف ت لد ع ةمةل.
  ن أت لد  ة ل ق لء لدصحف لإلق ةمةل يقد اون بدبن م قدف لةد فثدول  دن 35,53 أن أ  ا نسحل  )%

لدصحةفل تت  ع تل أهدم لالنعاثةدثت لد ع ةمةدل د دواة لالتصدثالت هدو لد بكةدف   دت أهمةدل  ةد مفلف 
تةدده والبددف أن   دد هة لدمج مددع لددداي تصددفاتعحدد  ثدصددحةفل لإلق ةمةددل تلدالددحال لدع كحوتةددل تددت لددد ع م، 

مسدد حفثثت ولدم غةدد لت لدمج معةددل لدمعثصدد ة ولد ددت    ددث ثددواة لالتصددثالت دددال له مدد  ت عدد ض د 
لدصددحف لإلق ةمةددل بعدد ض أهددم لنعاثةددثت ثددواة لالتصددثالت لدم م  ددل تددت لةدد مفلف لإلن  ندد  تددت 

  م ةل لد ع م  مث يضمن جودة لد ع ةم وتحقةق  حفأ تكثتؤ لدف ت لد ع ةمةل. 
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   ة ددل قدد لء لدصددحف لإلق ةمةددل يقدد اون بددبن  ددن خددتي  %(  ددن أتدد لد59,8أن أ  ددا نسددحل 
ق لءت م د صحف لإلق ةمةل قف تع تول   ا أهدم أةدحثب لدك ثتدل لدطتبةدل ولدم م  دل تدت لدسدححةن 

أن لدك ثتددل وهددال ددةددل  ًعددث وهمددث: زيددثدة لدط ددب لالج مددث ت   ددت لد ع ددةم، ولإلنفجددثا لدسدداثنت، 
لدسدداثنت وزيددثدة لدط ددب  نفجددثامعةددل ولد ددت تم  دد  تددت لاللدطتبةددل كثندد  لنعاثةددًث د م غةدد لت لدمج 

ج مددث ت   ددت لد ع ددةم، و ددن ثددم ت ثوددد  لدصددحف لالق ةمةددل لألةددحثب لدمؤديددل د ك ثتددل لدطتبةددل لال
 ج مث ت   ت لد ع ةم. نفجثا لدساثنت وزيثدة لدط ب لالواكزت   ت لال

 ةمث ي ع ق بثةد فثدت م  دن لدصدحف أنه يوجف تقثاب بةن نسب أت لد  ة ل ق لء لدصحف لإلق ةمةل ت
أن لدصدددحف وهدددال ددةدددل   دددت لإلق ةمةدددل تدددت  ع تدددل أهدددم لالنعاثةدددثت لد ع ةمةدددل د زيدددثدة لدسددداثنةل، 

نعاثةثت لد ع ةمةل د زيثدة لدساثنةل لد ت تعف جمةع ث   مدل    مدث لإلق ةمةل تع ض  د عفيف  ن لإل
ن قضدةل لددفاوف لدمصوصدةل كثند  تدت ويتةد  ه دث أ ،ةد فثدة لدقد لء    دث   قثابدللجعدل داجدل 

 لدم تحل لألودت ألن ث تالغل له مثف قطثن   ي   ن جم وا لدق لء.

   ددن أتدد لد  ة دل قدد لء لدصددحف لإلق ةمةددل يقد اون ببندده  ددن خددتي 68,63أن أ  دا نسددحل  )%
  طت  م   ا لدصحف لإلق ةمةل تع م  أن لدزيثدة لدساثنةل أةف أةحثب لد س ب لدفالةت،

إلق ةمةددددددل اكددددددزت تددددددت  عثدج  ددددددث دمددددددثه ة لد سدددددد ب   ددددددت لدزيددددددثدة لدسدددددداثنةل كبةددددددف ثدصددددددحف لت
تددددددت ةددددددةن أن ه ددددددثك أةددددددحثب أخدددددد ي  فيددددددفة د دددددداس لدمالددددددا ل كددددددثن  ددددددن أةددددددحثب لد سدددددد ب 

 لألجفا أن ت كز   ة ث   ل قضةل لدك ثتل لدطتبةل.
   ددن أتدد لد  ة ددل قدد لء لدصددحف لإلق ةمةددل يددفاكون أندده  ددن خددتي 56,86أن أ  ددا نسددحل  )%

 ددددثبع  م د صددددحةفل لألةددددحثب لدمؤديددددل دحطثدددددل لدم ع مددددةن ت م ددددل تددددت لدسددددححةن  ًعددددث: لدزيددددثدة  
 لدساثنةل، زيثدة  عفالت لد ج ة لدفلخ ةل  دت لدمفي ل.

ةدد جثبثت تدد ي لدحثة ددل أن د صددحف لإلق ةمةددل تددبثة  تددت توجةدده ق ل  ددث نحددو  ددن لةدد ق لء ن ددث   لإل
ة فثدة وتق أة وب  عثدجل ع مةن و ن ثم تم  ف لإللدم غة لت لدمج معةل لدمؤديل دحطثدل لدم 

 كل صحةفل ألةحثب وتفل ةثت قضةل بطثدل لدم ع مةن.
   ددن أتد لد  ة ددل قدد لء لدصدحف لإلق ةمةددل يقدد اون ببنده  ددن خددتي 50,68أن أ  دا نسددحل  )%

لطت  دددم   دددا لدصدددحف لإلق ةمةدددل تع تدددول   دددا أن لاتفدددثن ك ثتدددل لدفصدددوي  دددن أهدددم أةدددحثب 
 دددن خدددتي لطت  دددم   دددت لدصدددحةفل    دددثك لةددد فثدة د قددد لءوف لدمصوصدددةل، تلن الدددثا لددددفا 
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لإلق ةمةددل تددت لد عدد     ددت لألةددحثب لدمؤديددل الن الددثا لدددفاوف لدمصوصددةل، وتع حدد  ك ثتددل 
لدفصدددوي أك ددد  لألةدددحثب لد دددت اكدددزت   ة دددث لدصدددحف لإلق ةمةدددل ي ة دددث لد غحدددل تدددت لالد حدددثة 

 وجه نحو هاس لألةحثب.با ةثت لدقمل، دال كثن  لة فثدة لدق لء  
   ددن أتدد لد  ة دل قدد لء لدصددحف لإلق ةمةددل يقد اون ببندده  ددن خددتي 41,88أن أ  دا نسددحل  )%

قدد لءت م لدصددحف لإلق ةمةددل تع تددول   ددا أن ضددعف لدممصصددثت لدمثدةددل لدممصصددل د  ع ددةم 
أن  ة دددل لدقددد لء  ي ضدددت دددن  تةمدددل لد  دددث   و  دددن أهدددم أةدددحثب  اددداثدةثت لألب ةدددل لد ع ةمةدددل، 

فثدة  ن ق لءة لدصحف لإلق ةمةل تت لد ع     ت أةدحثب لاداثدةل لألب ةدل لد ع ةمةدل ولد دت لة 
جمةع ث   مه، تعثدج  ث لدصدحف لإلق ةمةدل بط قدل   ولزندل،  مدث لنعادس   دت لةد فثدة  تع ح 

 لدق لء ولتضت ذد   ن ختي لة جثبثت م.

   يقدددد اون ببندددده  ددددن  %(  ددددن أتدددد لد  ة ددددل قدددد لء لدصددددحف لإلق ةمةددددل39,24أن أ  ددددا نسددددحل
خدددددتي   ددددددثبع  م لدصددددددحف لإلق ةمةددددددل أداكددددددول أن ضددددددعف لد مددددددو لالق صددددددثدي أهددددددم أةددددددحثب 

تدددددثد مو لإلق صدددددثدي ضددددد واي د  حةدددددل  ة ةثجدددددثت لدقطدددددثن لد ع ةمدددددت أز دددددل تمويدددددل لد ع دددددةم، 
 لدكمةل ولدكةفةل وتجويف لد ع ةم.

   ببن م قدف لةد فثدول  %(  ن أت لد  ة ل ق لء لدصحف لإلق ةمةل يق اون 40,38أن أ  ا نسحل
 ددن لدصددحةفل تددت لد عدد     دددا أن لددد قص تددت  ةزلنةددثت لدححدددث لدع مددت أهددم أةددحثب أز دددل 

وجه لالة فثدة ي جع  دت  في ت كةز لدصدحف لإلق ةمةدل   دت هداس لألةدحثب تلدححث لدع مت، 
 لدمؤديل ألز ل لدححث لدع مت ولد ت تفثوت  تت لألهمةل  مث لنعاس   ت تفثوت لالة فثدة.

 ن أت لد  ة ل ق لء لدصحف لإلق ةمةل يق اون ببن م قدف لةد فثدول 47,06ن أ  ا نسحل  أ  )%
 ن لدصحةفل تت  ع تل أن لنمفثض لدمس وي لد قثتت ولالق صثدي دمعمم أودةثء لأل وا ي عدف 

  ددثك أةددحثب  فيددفة تم ددل  عوقددثت ت ددن أهددم  عوقددثت تحقةددق  حددفأ تكددثتؤ لدفدد ت لد ع ةمةددل، 
تؤ لدفددد ت لد ع ةمةدددل ودكدددن لدصدددحف لإلق ةمةدددل  ة دددل لدفالةدددل اكدددزت   دددت د حقةدددق  حدددفأ تكدددث

نمفثض لدمس وي لد قثتت ولالق صثدي وهال كثن ولضحًث  دن لةد جثبثت  ة دل لدقد لء، وه دثك  
 ؤادد  هخدد  ي ضددت ه ددث هددو أن لدم غةدد لت لدمج معةددل لدمعثصدد ة د ددث لنعاثةددثت   ددت لدعم ةددل 

دددت  ددفف تحقةددق لدعفلدددل لالج مث ةددل بددةن لألتدد لد ولددداي لد ع ةمةددل تثدعول ددل لالق صددثديل أدت  
 لنعاس   ت لدعم ةل لد ع ةمةل تت  فف تحقةق  حفأ تكثتؤ لدف ت لد ع ةمةل.
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 احملور اخلامس:  

 تكثن  لد  ث   كمث بثدجفوي لد ثدت: ؟ميبح القراء   لإليضفح ا بعضمضح ي  ثوي
 (6جــــــدول  

لدراسة الفروق بني تكرارات استجابات  Chi-Square( 2اختبار مربع كاي  كاوصتائج  التكرارات والنسب املئوية
 (102(  ن = عالقة القراء بالصحيفة اإلقليميةقراء الصحف اإلقليمية على عبارات احملور اخلامس  

 التكرار االستجابات السـؤال م
النسبة 
 املئوية

 2قيمة كا
 وداللتها

1 
 ـــل حتـــر  علـــ  التواصـــل مـــع     

ــدة إل ــن  اجلريـ ــك عـ ــداء مالحظتـ بـ
 قضايا التعليم؟

 %15.69 16 دائما

 %45.10 46 أحياصا **14.82

 %39.22 40 ال أفضل

2 
 ما  و صوع التواصل؟

 
 %25.81 16 تصال تليفوص إ

 %17.74 11 خدابات **15.52

 %56.45 35 االصرتصت

3 
إذا كاصــت اإلجابــة   ال ( فمــا الســبب 

حيفتك الــذي يعــوق التواصــل مــع صــ
 اإلقليمية؟

 %30.00 12 لعدم وجودة خدوط تليفون كافية
5.60 
 ةري دالة

 %50.00 20 اجلريدة ال تهتم بآراء القراء

 %20.00 8 ال يوجد للصحيفة موقع على االصرتصت

4 

ماإصدباعتــك عــن  ــرري الصــحف 
 اإلقليمية؟

 ةالعلميـ  الكفـاءة عل  درجة عالية من 
 ةواملهني

42 41.18% 
3.18 
ةـــري مـــؤ لني علميـــًا ومهنيـــًا بصـــورة  ةري دالة

 كافية
60 58.82% 

 (          0.01(                                    ** دال إحإل إلًض  مند جست م )0.05* دال إحإل إلًض  مند جست م )

 ( ج  يعا:6يت ا جن الجدول ربم )
لت لةدد جثبثت  ة ددل قدد لء لدصددحف ( بددةن تكدد لا 0,01( وجددود تدد ة دلي  ةصددث ًةث    ددف  سدد وي 1

هل تير  معا الت اال ج  الجرضدة  لداء جيحظتك مون ب و    لإلق ةمةل   ا لدسدؤلي:  
(. أي أن أ  دددا نسدددحل  دددن أتددد لد  ة دددل قددد لء لدصدددحف أحض ًنووو دصدددثدت لالةددد جثبل   ؟(التةعوووضم

 لد ع ةم.لإلق ةمةل يح صون أةةثًنث   ا لد ولصل  ع لدج يفة إلبفلء  تةم    ن قضثيث 

( بددددددةن تكدددددد لالت لةدددددد جثبثت  ة ددددددل قدددددد لء 0,01( وجددددددود تدددددد ة دلي  ةصددددددث ًةث    ددددددف  سدددددد وي 2
دصدددددددثدت لالةددددددد جثبل  (جووووووو  هووووووو  نووووووو ع الت ااووووووول؟لدصدددددددحف لإلق ةمةدددددددل   دددددددا لدسدددددددؤلي:  
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(. أي أن أ  ددددا نسددددحل  ددددن أتدددد لد  ة ددددل قدددد لء لدصددددحف لإلق ةمةددددل ي ولصدددد ون  ددددع االنترنووووت 
 لدصحف لإلق ةمةل  ن ط يق لالن  ن .

(  ددفف وجددود تدد ة دلي  ةصددث ًةث بددةن تكددد لالت لةدد جثبثت  ة ددل قدد لء لدصددحف لإلق ةمةددل   دددا 3
. (إذا   نت ا    ح )ال(  م  السبال الذي  ة ق الت اال جو  اويضفتك ا بعضمضوح؟لدسؤلي:  

أي أنه يوجف تقثاب بةن نسب أت لد  ة دل قد لء لدصدحف لإلق ةمةدل تةمدث ي ع دق بثألةدحثب لد دت 
 ل  ع صحةف   لإلق ةمةل.تعوة لد ولص

(  ددفف وجددود تدد ة دلي  ةصددث ًةث بددةن تكددد لالت لةدد جثبثت  ة ددل قدد لء لدصددحف لإلق ةمةددل   دددا 4
. أي أنده يوجدف (ج  الإل رة الذهنضوح أو ان ب موك مون جيورري الإلويم ا بعضمضوح؟لدسؤلي:  

تقددددثاب بددددةن نسددددحل أتدددد لد  ة ددددل قدددد لء لدصددددحف لإلق ةمةددددل لددددداين يدددد ون أن  حدددد اي لدصددددحف 
، ولدداين يد ون أن  حد اي لدصدحف   ت داجدل  ثدةدل  دن لد بهةدل لدع مدت ولدم  دتق ةمةل لإل

 .غة   ؤه ةن   مةًث و   ةًث بصواة كثتةللإلق ةمةل 
 وجن إ م لا نت إلج السلال الة نر يت ا ج  يعا:

   ددن أتدد لد  ة ددل قدد لء لدصددحف لإلق ةمةددل يح صددون أةةثًنددث   ددا 45,10أن أ  ددا نسددحل  )%
معثدجدل لدصدحف لإلق ةمةدل غةد  تلدج يفة إلبفلء  تةم د   دن قضدثيث لد ع دةم،  لد ولصل  ع

ة صددددد م تدددددت  بدددددفلء  اثجدددددثت لدقددددد لء  ة دددددل لدفالةدددددل  مدددددث لنعادددددس   دددددةكثتةدددددل د غحدددددثت ولة 
فهم د مالددددثاكل تددددت تقددددفيم ةددددي عددددثاض  ددددع تبي لدمتةمددددثت  ددددن لدقضددددثيث لد ع ةمةددددل، وهددددال ال

 ل دقضثيث لد ع ةم.لق  لةثت وتصوالت د طوي  لد غطةل لدصحفة

   دن أتد لد  ة دل قد لء لدصدحف لإلق ةمةدل ي ولصد ون  دع لدصدحف 56,45أن أ  ا نسدحل  )%
نعاثةدًث د م غةد لت لدمج معةدل لدمعثصد ة ك دواة وهال دون ا   لإلق ةمةل  ن ط يق لالن  ن ، 

لدج ددف لالتصددثالت ولد ددواة لد ك ودوجةددل ولد ددت  ددن تددفل ةثت ث لإلن  ندد  كوةددة ل د ددوتة  لدوقدد  و 
د  ولصدددل ولد فث دددل بدددةن لدقددد لء ولدصدددحف لإلق ةمةدددل، ت  فدددق أج دددفة ت تةدددب أودويدددثت لدقضدددثيث 
لد ع ةمةل د صحف لإلق ةمةدل  دع أج دفة ت تةدب أودويدثت لدقضدثيث لد ع ةمةدل دجم دوا لدقد لء  مدث 

 يفعل دوا لدصحف لإلق ةمةل تت  عثدجل لدقضثيث لد ع ةمةل.

 ددل قدد لء لدصددحف لإلق ةمةددل تةمددث ي ع ددق بثألةددحثب لد ددت أندده يوجددف تقددثاب بددةن نسددب أتدد لد  ة 
يوضدددت أةدددف لدجولندددب لدسددد حةل  لً  ؤاددد  وهدددال يع حددد  تعدددوة لد ولصدددل  دددع صدددحةف   لإلق ةمةدددل، 

د صحف لإلق ةمةل ولد ت ت سحب تت  ز  لدق لء  دن لد ولصدل  دع لدصدحةفل لإلق ةمةدل، و دن 
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أن ت د م لدصدحةفل لإلتصدثي و  أن تدوت  وةدث ل  تصدثي جةدفة و   و دل تسد ل  م ةدلثم تةجدب 
الء لدق لء لد ت تم ل أةف لدعول ل لدمج معةل لدمؤث ة تت  عثدجل لدصدحف لإلق ةمةدل د قضدثيث آب

لد ع ةمةدددل، تثد دددف  لألةثةدددت هدددو  عثدجدددل لدقضدددثيث لد ع ةمةدددل لد دددت ت دددم جم دددوا لدقددد لء،  مدددث 
 .ي عاس   ت تفعةل دوا لدصحف لإلق ةمةل تت  عثدجل قضثيث لد ع ةم

 ددن هالء لدعة ددل يدد ون أن  حدد اي لدصددحف لإلق ةمةددل دةسددول 58,82ن لد سددحل لال  ددت  أ  )%
لدسةثةدل لد ح ي يدل  مث يس ف ت ذد  أن ت د م ،   ت داجل  ثدةل  ن لدكفثءة لدم  ةل ولدع مةل

  دوالت وبدد ل   ي  حددق ب ددث  حد اي لدصددحةفل ت ددف   دددت تدبهة  م د عمددل لدصددحفت تددت ة دوتب
 ث يس م تت تفعةل دوا لدصحف لإلق ةمةل تت  عثدجل قضثيث لد ع ةم.لدمجثي لد  بوي،  م

 احملــــــور السادس:  
 ؟ابتراح ن القراء لت  ضر الت  ضح الإليفضح لق و    التةعوضم   لإلويم ا بعضمضوح  ي  دثوي

 تكثن  لد  ث   كمث بثدجفوي لد ثدت:

 (7دول  ــــــــج
لدراسة الفروق بني تكرارات  Chi-Square( 2ع كاي  كاوصتائج اختبار مرب التكرارات والنسب املئوية

اقرتاحات القراء لتدوير الت دية الصحفية استجابات قراء الصحف اإلقليمية على عبارات احملور الرابع  
 (102(  ن = لقضايا التعليم بالصحف اإلقليمية

 التكرار االستجابات الســـــــــــــؤال م
النسبة 
 املئوية

 2قيمة كا
 لتهاودال

 ل تؤيد مشـاركة القـراء يف تقـديم اقرتاحـات وتصـورات       1
 لتدوير الت دية الصحفية لقضايا التعليم؟ 

 %89.22 91 صعم
62.75** 

 %10.78 11 ال

ــد ختصــيص صــفحة مســتقلة ومتخصصــة لنشــر     2  ــل تؤي
 موضوعات التعليم؟

 %75.49 77 صعم
26.51** 

 %24.51 25 ال

مجا ريية تشـرف علـ  تنظيمهـا     ل تؤيد عقد مؤمترات  3
 الصحف اإلقليمية ملناقشة قضايا التعليم؟

 %83.33 85 صعم
45.33** 

 %16.67 17 ال

ــد إصــدار ملحــق دوري مســتقل لنشــر موضــوعات     4  ــل تؤي
 التعليم ومتابعة قضاياه؟

 %87.25 89 صعم
56.63** 

 %12.75 13 ال

 (          0.01إحإل إلًض  مند جست م ) (     ** دال0.05* دال إحإل إلًض  مند جست م )
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 ( ج  يعا:7يت ا جن الجدول ربم )
( بددةن تكدد لالت لةدد جثبثت  ة ددل قدد لء لدصددحف 0,01( وجددود تدد ة دلي  ةصددث ًةث    ددف  سدد وي 1

هوول تلضوود جشوو ر ح القووراء  ووا تقوود م ابتراحوو ن وتإلوو ران لت وو ضر لإلق ةمةددل   ددا لدسددؤلي:  
(. أي أن أ  ددا نسددحل  ددن أتدد لد نةوومدصددثدت لالةدد جثبل   (الت  ضووح الإلوويفضح لق وو    التةعووضم؟

 ة ددل قدد لء لدصددحف لإلق ةمةددل يؤيددفون  الددثاكل لدقدد لء تددت تقددفيم لق  لةددثت وتصددوالت د طددوي  
 لد غطةل لدصحفةل دقضثيث لد ع ةم.

( بددةن تكدد لالت لةدد جثبثت  ة ددل قدد لء لدصددحف 0,01( وجددود تدد ة دلي  ةصددث ًةث    ددف  سدد وي 2
هل تلضد تخإلوضا اوفيح جسوتقعح وجتخإلإلوح لنشور ج او م ن دسؤلي:  لإلق ةمةل   ا ل

(. أي أن أ  ا نسحل  ن أت لد  ة دل قد لء لدصدحف لإلق ةمةدل نةمدصثدت لالة جثبل   ؟(التةعضم
 يؤيفون تمصةص صحةفل  س ق ل و  مصصل د ال   وضو ثت لد ع ةم.

ت  ة ددل قدد لء لدصددحف ( بددةن تكدد لالت لةدد جثبث0,01( وجددود تدد ة دلي  ةصددث ًةث    ددف  سدد وي 3
هول تلضود مقود جولتمران  م هضرضوح تشورف معوا تنظضمهو  الإلويم لإلق ةمةل   ا لدسدؤلي:  

(. أي أن أ  ددا نسددحل  ددن أتدد لد نةوومدصددثدت لالةدد جثبل   ا بعضمضووح لمن بشووح ب وو    التةعووضم؟(
 ة ل ق لء لدصحف لإلق ةمةل يؤيفون  قف  ؤتم لت جمثهة يل تالد     دت ت مةم دث لدصدحف 

  ةمةل دم ثقالل قضثيث لد ع ةم.لإلق
( بددددةن تكدددد لالت لةدددد جثبثت  ة ددددل قدددد لء لدصددددحف 0,01( وجددددود تدددد ة دلي  ةصددددث ًةث    ددددف  سدددد وي 4

هل تلضد إادار جعيق دوري جستقل لنشور ج او م ن التةعوضم وجت  ةوح لإلق ةمةل   ا لدسؤلي:  
لدصددحف لإلق ةمةددل  (. أي أن أ  ددا نسددحل  ددن أتدد لد  ة ددل قدد لءنةوومدصددثدت لالةدد جثبل   ب وو   ط؟(

 يؤيفون  صفلا   حق دواي  س قل د ال   وضو ثت لد ع ةم و  ثبعل قضثيثس.
 وجن إ م لا نت إلج المي ر الرا   يت ا ج  يعا:

   ن أت لد  ة ل ق لء لدصحف لإلق ةمةدل يؤيدفون  الدثاكل لدقد لء تدت تقدفيم 89,22أن أ  ا نسحل  )%
هددال  ؤادد   يجددثبت البددف أن ويع ح  ضددثيث لد ع ددةم، لق  لةددثت وتصددوالت د طددوي  لد غطةددل لدصددحفةل دق

يد عاس   ددت  ددفي لد قددثاب بدةن أج ددفة ت تةددب أودويددثت لدقضدثيث لد ع ةمةددل د صددحف لإلق ةمةددل وأج ددفة 
ت تةددب أودويددثت لدقضددثيث لد ع ةمةددل بثد سددحل د جم ددوا, و ددن ثددم ياددون لد ددف  لألةثةددت  ددن  عثدجددل 

جددثد ة ددوي وبددفل ل د قضددثيث لد ع ةمةددل لد ددت ت ددم لدقدد لء، لدقضددثيث لد ع ةمةددل بثدصددحف لإلق ةمةددل هددو  ي
 تةس م ذد  تت تفعةل دوا لدصحف لإلق ةمةل تت  عثدجل قضثيث لد ع ةم. 



  حنان رضوان، أ/ إبتسام أمحدأ.د/ وضيئة أبو سعدة، أ.د/ 
 

 44 

   ددددن أتدددد لد  ة ددددل قدددد لء لدصددددحف لإلق ةمةددددل يؤيددددفون تمصددددةص 75,49أن أ  ددددا نسددددحل  )%
 ة  ن بن ه ثك نسحل كحةبفس  ذد  ويصحةفل  س ق ل و  مصصل د ال   وضو ثت لد ع ةم، 

ةص صددفحل أو بددثب دم ثقالددل لدموضددو ثت ولدقضددثيث لد ع ةمةددل صدد ة ددل لدقدد لء ت غددب تددت تم
د كددون لدمعثدجددل لدصددحفةل د قضددثيث لد ع ةمةددل كثتةددل إليجددثد لدح ددوي ووضددع لد صددوا لدمق دد ه 

 د قضثيث لد ع ةمةل لد ت ت م م.

   قددف  ددؤتم لت %(  ددن أتدد لد  ة ددل قدد لء لدصددحف لإلق ةمةددل يؤيددفون 83,33أن أ  ددا نسددحل 
  دثك اغحدل  ددن تجمثهة يدل تالد     دت ت مةم دث لدصدحف لإلق ةمةدل دم ثقالدل قضدثيث لد ع دةم، 

لدق لء د  ولصل  ع صحف م لإلق ةمةل و  ثقالل قضدثيث لد ع دةم تدت لدمدؤتم لت لدجمثهة يدل لد دت 
ت مم ث لدصحف لإلق ةمةل، وهال  وقف  يجثبت يسد م تدت تفعةدل دوا لدصدحف لإلق ةمةدل تدت 

ثدجل قضثيث لد ع ةم   تمن ختي هداس لدمدؤتم لت ي عد    سدئودت لدصدحف لإلق ةمةدل   دت  ع
 لد ت ت م لدق لء  لدقضثيث لد ع ةمةل

   ددن أتدد لد  ة ددل قدد لء لدصددحف لإلق ةمةددل يؤيددفون  صددفلا   حددق 87,25أن أ  ددا نسددحل  )%
دقدد لء  ة ددل جثبةددل  ددن ليذددد    ويعددفدواي  سدد قل د الدد   وضددو ثت لد ع ددةم و  ثبعددل قضددثيثس، 

لدفالةدددل نحدددو تطدددوي  لدمعثدجدددل لدصدددحفةل د قضدددثيث لد ع ةمةدددل، ت مصدددةص   حدددق دم ثقالدددل قضدددثيث 
لد ع ددةم يعطددت تدد ت أكحدد  دمعثدجددل هدداس لدقضددثيث ويسدد م تددت تفعةددل دوا لدصددحف لإلق ةمةددل تددت 
 عثدجدددل قضدددثيث لد ع دددةم، ودكدددن لدحثة دددل تددد ي أن هددداس لدمطدددوة تح دددثج  ددددت د دددم  دددثدت د صدددحف 

ةددددل و ددددن خددددتي  عثيالددددل لدحثة ددددل د ولقددددع لدفع ددددت د صددددحف لإلق ةمةددددل وجددددفت أن لدصددددحف لإلق ةم
لإلق ةمةل  ة ل لدفالةل تعثنت  ن  الداتت  ثديدل وتح دثج  ددت  صدثدا د دم  دثدت ة دت تسد طةع 

 جل قضثيث لد ع ةم.دلالن مثف تت لدصفوا و عث

 ال البيث إلا النت إلج احتضح:جن بيل الدراسح المضدانضح و 
أهددم أةددحثب  ددزو  لدجم ددوا  ددن قدد لءة  د صددحف لإلق ةمةددل  ددن وج ددل نمدد   ة ددل لدفالةددل  (1

  ن  ق لء لدصحف لإلق ةمةل هت لدسطحةل وضعف لدمثدة لد ح ي يل.

 أهم أةحثب  ولظحل لدق لء   ت   ثبعل لدصحف لإلق ةمةل لاله مثف بثدمالثكل لدجمثهة يل. (2

لد ت يح ت لدق لء   ت   ثبع  ث تت لدصدحف لإلق ةمةدل أخحدثا لدمحثتمدل  أهم لدموضو ثت (3
 ي ة ث  الاتت وقضثيث لد ع ةم.

 أاثات  ة ل لدق لء أن داجل  ه مثف صحف م بقضثيث لد ع ةم داجل   وةطل. (4
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أهددددددم لدقضددددددثيث لد ع ةمةددددددل لد ددددددت ي ثبع ددددددث لدقدددددد لء تددددددت لدصددددددحف لإلق ةمةددددددل قضددددددةل لدددددددفاوف  (5
 لدمصوصةل. 

لدك ثتددل لدطتبةددل أهددم قضددةل   ددت  سدد وي لدقضددثيث لد ع ةمةددل لدمط وةددل  ددن تع حدد  قضددةل  (6
 وج ل نم  لدق لء نم ًل إلجمثن لدمح لء   ت أهمة  ث. 

 أك   لدقضثيث  عثدجل تت صحف لدفالةل  ن وج ل نم  لدق لء قضةل لدع ف لدمفاةت. (7

ح     ث صحف لدفالةل تعف لدقضثيث لدفي ةل ولألختقةل  ن لدقضثيث لد ع ةمةل لدم مل ودم تع (8
  ن وج ل نم  لدق لء.

جثء لد حقةق لدصحفت تت  قف ل لدف ون لدصدحفةل لدمت مدل دمعثدجدل لدقضدثيث لد ع ةمةدل  دن  (9
 وج ل نم  لدق لء.

أيدددفت  ة دددل لدقددد لء  الدددثاك  م تدددت تقدددفيم  ق  لةدددثت وتصدددوالت د طدددوي  لد غطةدددل لدصدددحفةل  (10
 . يندقضثيث لد ع ةم، وهال  ث ي فق  ع هالء لدمح ا 

أيفت نسحل كحة ة  ن  ة ل لدق لء تمصدةص صدفحل  سد ق ل و قدف  دؤتم لت وإصدفلا   حدق  (11
 دواي  س قل دم ثقالل قضثيث لد ع ةم.

أكفت  ة ل لدق لء أن أهدم لألةدحثب لد دت تعدوق م  دن لد ولصدل  دع صدحف م لإلق ةمةدل هدوأن  (12
 وا ولدمحد اين ةدوي لدصحةفل الت  م بآالء لدق لء، و ن ثم يتة  لالخ ت  بةن هالء لدجم

 لألةحثب لد ت تعوة لد ولصل بةن لدق لء وصحف م لإلق ةمةل.

أكفت نسحل كحة ة  ن  ة دل لدقد لء أن  حد ا لدصدحف لإلق ةمةدل  ة دل لدفالةدل غةد   دؤه ةن  (13
   مةًث و   ةًث بصواة كثتةل.

 لة فثدة  ة ل لدق لء  ن  طت  م   ت لدصحف لإلق ةمةل تت لد ع     ت: (14

  ضعف لدم ثه  لدفالةةل ولداي تم    تت تضمم لدمق الت لدفالةةل.أهم أةحثب 

 .أهم أةحثب لإلنعاثةثت لد ع ةمةل د  واة لدمع و ثتةل لد ت تم    تت ابط لد ع ةم بسوة لدعمل 

 .أهمةل لد ع ةم لدمف وه ولد ت تم    تت تس ةل   اثنةل لد ع ةم تت لدم ثطق لد ث ةل 

 وجةددل ولد ددت تم  دد  تددت تزليددف لإله مددثف بإةدد مفلف لد ق ةددثت أهددم لإلنعاثةددثت د  ددواة لد ك ود
 لد ك ودوجةل ولد فتق لدع مت، ذد   ن ختي  طت  م   ت لدصحف لإلق ةمةل.

 .أهم لألةحثب لدمؤديل د ع ف لدمفاةت  ن ختي  طت  م   ت لدصحف لإلق ةمةل 
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 الدددددد ل ت أهددددددم  حدددددد الت لألخددددددا بددددددثد ع ةم  ددددددن بعددددددف ولد ددددددت تم  دددددد  تددددددت تددددددوتة  لد ع ددددددةم د 
 لدمح و ل تت لدمج مع.

  أهم لإلنعاثةثت لد ع ةمةل د واة لإلتصثالت ولد دت تم  د  تدت لد بكدف   دت أهمةدل لةد مفلف
 لدالحال لدع كحوتةل تت لد ع ةم.

  أهدددم أةدددحثب لدك ثتدددل لدطتبةدددل ولد دددت تم  ددد  تدددت زيدددثدة لدط دددب لإلج مدددث ت   دددت لد ع دددةم
 ولإلنفجثا لدساثنت.

 ةل د زيثدة لدساثنةل ولد ت تم    تت  ن الثا لدفاوف لدمصوصةل.أهم لإلنعاثةثت لد ع ةم 

  أهم لألةحثب لدمؤديل دحطثدل لدم ع مةن ولد ت تم  د  تدت لدزيدثدة لدسداثنةل وزيدثدة  عدفالت
 لد ج ة لدفلخ ةل  دت لدمفي ل.

  أهددددددم  ادددددداثدةثت لألب ةددددددل لد ع ةمةددددددل ولد ددددددت تم  دددددد  تددددددت ضددددددعف لدممصصددددددثت لدمثدةددددددل
 لدممصصل د  ع ةم.

  هم أةحثب أز ل تمويل لد ع ةم وهت ضعف لد مو لإلق صثدي.أ 

 .أهم أةحثب أز ل لدححث لدع مت وهت لد قص تت  ةزلنةثت لدححث لدع مت 

  أهددم  عوقددثت تحقةددق  حددفأ تكددثتؤ لدفدد ت لد ع ةمةددل ولد ددت تم  دد  تددت  نمفددثض لدمسدد وي
 لد قثتت ولإلق صثدي دمعمم أودةثء لأل وا.
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هدددفت  لدفالةدددل لدحثدةدددل  ددددت لد عددد     دددت دوا لدصدددحف لإلق ةمةدددل تدددت  عثدجدددل بعددد  
قضدددثيث لد ع دددةم  وذدددد  وصدددواًل دوضدددع تصدددوا  ق ددد ه د فعةدددل دوا لدصدددحف لإلق ةمةدددل تدددت ضدددوء 

 ودته.  ثيولج ه لد ع ةم لدمص ي  ن تحفيثت تؤث    ت ج
إلووووا ججم مووووح جوووون النتوووو إلج جوووون  حوبوووود ت اووووعت الدراسووووح  ووووا  إلوووو له  السوووو  ق

 أهمه  ج  يعا: 
  أ( صتائج الدراسة النظرية:

لعإلي  ح ا بعضمضح دورًا  ة اًل  وا جة لجوح ب و    التةعوضم المإلوري التوا ي ا ههو  المجتمو   -1
 ا بعضما.

 :ه ت ا ه  الإلي  ح ا بعضمضح  ا جإلر الةديد جن المشكين جن -2

 نمفثض  س وي لدكفثءة لدم  ةل د قث مةن بثإلتصثي تت لدصحف لإلق ةمةل . 
 .ن نسحل   تجعثت لدصحف لإلق ةمةل  ثدةل جفًل  

   نقدص لإل اثنةدثت لدف ةدل وضدعف لدجولندب لإلخ لجةدل ولدطحث ةدل تدت لدصدحف لإلق ةمةددل
  مث يؤث    ت قفاة لدقث مةن بثإلتصثي ب ث.

 ل لدمالاتت لد ت تولجه لدصحف لإلق ةمةلجثءت  الا ل لد مويل تت  قف  

  :تعثنت لدصحف لإلق ةمةل  ن ضعف تت لد وزيع ت زض  الإليم  . 

   :يولجه لدصحفةةن لدك ة   ن لدمالداتت تدت لد عث دل التة جل ج  المإل در والمةع ج ن
  .  ع  صثدا لدمع و ثت د حصوي   ا لألخحثا ولدمع و ثت.

  دت لدصدحثتل لإلق ةمةدل  مدث يد عاس   دت دواهدث تدت  عثدجدل  د م غةد لت لدمج معةدل تددبثة لت ث -3
 لدقضثيث لد ع ةمةل. 

 دددن خدددتي دالةدددل لد مدددثذج لدعثدمةدددل ولدع بةدددل يمادددن أن نسددد م ص بعددد  لد قدددث   لد دددت  دددن  -4
 ختد ث ي م لإلة فثدة تت تفعةل دوا لدصحثتل لإلق ةمةل تت  عثدجل قضثيث لد ع ةم.

ةدددل ولدمح ةدددل لد دددت د دددث  نعاثةدددثت ث   دددت لد مدددثف لد ع ةمدددت ه دددثك لدعفيدددف  دددن لدم غةددد لت لدعثدم -5
لدمص ي ةولء بثدس ب أو لإليجثب وت تحط ت   لدم غة لت بثدعفيف  ن لدقضثيث لد ع ةمةدل لد دت 



  حنان رضوان، أ/ إبتسام أمحدأ.د/ وضيئة أبو سعدة، أ.د/ 
 

 48 

كمث تدؤث  هداس لدم غةد لت تؤث    ت  في كفثءة لد مثف لد ع ةمت وتحقةقه دألهفل  لدم الودة، 
أودويدددثت لدقضدددثيث لد ع ةمةدددل ويددد عاس ذدددد  تدددت أج دددفة لدعثدمةدددل ولدمح ةدددل  تدددت أج دددفة  ت تةدددب 

 أودويثت لدقضثيث لد ع ةمةل تت لدصحف لإلق ةمةل و عثدج  ث د اس لدقضثيث لد ع ةمةل.
 صتائج الدراسة امليداصية: 

 أهم أةحثب نفاة تع ض لدق لء د صحف لإلق ةمةل لدسطحةل ضعف لدمثدة لد ح ي يل. -1

 ي ثبع ث لدق لء تت لدصحف لإلق ةمةل قضةل لدفاوف لدمصوصةل. أهم لدقضثيث لد ع ةمةل لد ت -2

تع ح  قضةل لدك ثتل لدطتبةل أهم قضةل   ت  س وي لدقضثيث لد ع ةمةدل لدمط وةدل  دن وج دل -3
 نم  لدق لء نم ًل إلجمثن لدمح لء   ت أهمة  ث.

 مفاةت.أك   لدقضثيث  عثدجل تت صحف لدفالةل  ن وج ل نم  لدق لء قضةل لدع ف لد -4

جثء لد حقةدق لدصدحفت تدت  قف دل لدف دون لدصدحفةل لدمت مدل دمعثدجدل لدقضدثيث لد ع ةمةدل  دن  -5
 وج ل نم  لدق لء.

أيفت  ة ل لدق لء  الثاك  م تت تقفيم  ق  لةثت وتصوالت د طوي  لد غطةل لدصدحفةل دقضدثيث  -6
 لد ع ةم،  وهال  ث ي فق  ع هالء لدمح اين. 

 ة ددل لدقدد لء تمصددةص صددفحل  سدد ق ل و قددف  ددؤتم لت وإصددفلا   حددق أيددفت نسددحل كحةدد ة  ددن -7
 دواي  س قل دم ثقالل قضثيث لد ع ةم.

أكددفت  ة ددل لدقدد لء أن أهددم لألةددحثب لد ددت تعددوق م  ددن لد ولصددل  ددع صددحف م لإلق ةمةددل هددوأن  -8
 لدصحةفل الت  م بآالء لدق لء.

 ة ددل لدفالةددل غةدد   ددؤه ةن  أكددفت نسددحل كحةدد ة  ددن  ة ددل لدقدد لء أن  ح الدصددحف لإلق ةمةددل -9
   مةًث و   ةًث بصواة كثتةل.

وتت ضوء  ث أةف ت   ه لدفالةل  ن ن ث   تحثوي لدحثة دل تدت لدصدفحثت لدق ة دل لآلتةدل 
وضع تصوا  ق  ه يمان أن يس مفت تفعةل دوالدصحف لإلق ةمةل بمدث يدؤدي  ددت قةدثف لدصدحف 

بافددثءة  ددن خددتي  جمو ددل  ددن لإلجدد لءلت لد ددت لإلق ةمةددل بمعثدجددل قضددثيث لد ع ددةم دلخددل أقثدةم ددث 
 تعمل   ت تحسةن أدلء لدصحف دوظث ف ث لد ع ةمةل. 
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 وضمكن تقسضم هذا التإل ر المقتر  إلا ج  يعا:
 : :

يسدد  ف لد صددوا لدمق دد ه دمعثدجددل قضددثيث لد ع ددةم لدمصدد ي  دددت ت سددفل  ؤدلهددث أن  عثدجددل 
وجب تددددولت  لإلدلاة لدسةثةددددةل لدتز ددددل إلةددددفلث تغةدددد لت د سةثةددددل لدحثكمددددل لد ع دددةم لدمصدددد ي يسدددد 

 بثدصحف لإلق ةمةل    ث  ث هو   ت لدمس وي لد ال يعت و   ث   ت لدمس وي لدع مت لد طحةقت. 
 :

 : ين عق التإل ر المقتر  لمة لجح ب     التةعضم المإلري جن ججم مح المن عق ن وها
أصددحت تفعةددل دوا لدصددحف لإلق ةمةددل بمصدد  أ دد ًأ ضدد وايًث تح مدده ك ةدد   ددن لدعول ددل  (1

ولدمدددد و  لدمح ةددددل ولدعثدمةددددل،  وذددددد  دإلاتقددددثء بقددددفالت ث   ددددت  عثدجددددل قضددددثيث لد ع ددددةم 
 لدمص ي. 

تدد م  عثدجددل لدقضددثيث لد ع ةمةددل بمصدد  تددت ضددوء  ة الدد ل  لدمسدد قحل تددت  طددثا اؤيددل  (2
ةدل  دع لألخدا تدت لإل  حدثا كثتدل لدمد و  ولدعول دل لدمدؤث ة دقةقل دولقدع لدصدحف لإلق ةم

 تت لدصحف لإلق ةمةل و عثدج  ث د قضثيث لد ع ةمةل. 

 عثدجل قضثيث لد ع ةم لدمص ي  م ةل امودةل   كث  ل تبخا تت    حثاهث كثتل  فختت  (3
 لدصحف لإلق ةمةل.

حف لإلق ةمةدددل تعددف قضددثيث لد ع دددةم لدمصدد ي  ددن أهدددم لد حددفيثت لد ددت ي حغدددت   ددت لدصدد (4
  عثدج  ث وة  ث. 

الزلد  صحف ث لإلق ةمةل تت   تحل   بخ ة،    مًث ببن دفي ث لدمقو ثت ت ت أك    اتحثطًث  (5
 بقضثيث  ج معثت م لإلق ةمةل. 

ةةثةل لدصحف لإلق ةمةل ب ث لدعفيف  ن نولةت لدقصوا تجثس  عثدجل لدقضثيث لد ع ةمةل  (6
 لدمص يل. 

لد ت ي حغت   ت لدصحف لإلق ةمةدل لدوتدثء ب دث  دن أجدل  ه ثك  جمو ل  ن لإلج لءلت (7
  عثدجل لدقضثيث لد ع ةمةل

ددم يعدف ه ددثك  جدثاًل د الدد  تدت أن لدصددحف لإلق ةمةدل   ة ددث أن تقدوف بددفوا تدت  عثدجددل  (8
 قضثيث لد ع ةم لدمص ي تت ضوء لد حفيثت لدعثدمةل ولدمح ةل. 
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ثت  عثدجل قضثيث لد ع دةم   ط قدًث وإنطتقًث  مث ةحق تإن لد صوا لدحثدت ي ما  ن   ط ح
د فعةدل دوا لدصدحف لإلق ةمةدل،  وذدد    دت    حدثا أن  دفي  عثدجدل لدصدحف لإلق ةمةدل دقضدثيث 
لد ع ددةم لدمصدد ي ولد ددت ت ع ددق باثتددل  ددفختت لدصددحف لإلق ةمةددل يع حدد   قةثةددًث دمددفي قددفاة ت دد  

 لدصحف لإلق ةمةل   ت  عثدجل قضثيث لد ع ةم لدمص ي.
 : 

ي ف  هال لد صوا  ددت تفعةدل دوا لدصدحف لإلق ةمةدل بمدث يحقدق د دث قدفاة   دت  عثدجدل 
 قضثيث لد ع ةم لدمص ي ببقثدةم ث،  كمث يسعت  دت تحقةق  ث ي ت: 

  ةفلث تطوي  تت   مو ل لدصحف لإلق ةمةل.  -1

 تقفيم  ق  ةثت بالثن  عثدجل قضثيث لد ع ةم لدمص ي. -2

اثنددثت لدصددحف لإلق ةمةددل لدمثديددل ولدحالدد يل  ةدد  مثاًل  ددن أجددل  عثدجددل قضددثيث  ةدد  مثا    -3
 لد ع ةم لدمص ي.

تقددفيم صددوا  ج ل ةددل  م ةددل ةددوي كةفةددل تفعةددل دوا لدصددحف لإلق ةمةددل دمعثدجددل لدقضددثيث  -4
لد ع ةمةدددل   ددددل ولضددددعت لد الدددد يعثت ولدقددددولنةن لإل ت ةددددل ولدقدددد لالت لدمثصددددل بثدصددددحف 

  مةن   ت ت فةاهث. لإلق ةمةل وأيضًث لدقث

 : :
 تتمثل أهمضح هذا التإل ر المقتر   ضم  يعا:

تو ةدددل لدمسدددئودةن  دددن لدصدددحف لإلق ةمةدددل بم ط حدددثت  عثدجدددل لدقضدددثيث لد ع ةمةدددل  وذدددد   -1
دعمددل لإلةدد عفلدلت وتددوتة  ت دد  لدم ط حددثت وإتحددثذ لإلجدد لءلت لدكفة ددل د طددوي  لدصددحف 

 لإلق ةمةل. 
اثد لدقث مةن   ت أ   لدصحف لإلق ةمةل وولضعت لد ال يعثت لإل ت ةل  ددت خطدولت  ا  -2

 ج ل ةددل د طددوي  لدصددحف لإلق ةمةددل بمددث يزيددف  ددن قددفالت ث   ددت  عثدجددل لدقضددثيث لد ع ةمةددل 
 لدمص يل. 

لإلة ثف تت ةل لدمالاتت لد ت تعوة لدصحف لإلق ةمةدل  دن لدقةدثف بدفواهث تدت  عثدجدل  -3
 مص ي. قضثيث لد ع ةم لد

 سدددث فة لدمسدددئودةن بثدصدددحف لإلق ةمةدددل تدددت لدقةدددثف بمسدددئودةثت م تجدددثس لدوتدددثء بم ط حدددثت  -4
  عثدجل قضثيث لد ع ةم  مث يس م بفواس تت  عثدجل لدقضثيث لد ع ةمةل لدمص يل. 
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: :
 تم إنتق ق التإل ر المقتر  جن المإل در اةتضح: 

  .  فالةللإلطثا لد م ي د -1
 لإلطثا لد ح ة ت د فالةل. -2

 لإلطتن   ت لألبحثث ولدفالةثت لدسثبقل تت لدمجثي.  -3

  : 
 تتمثل جي ور هذا التإل ر المقتر   ضم  يعا: 

 :  مقرتحات خاصة باملت ريات السياسية :احملور األول
لإلق ةمةددددل  ددددن ةةددددث لإلصددددفلا   ددددثدة لد مدددد  تددددت لدقددددولنةن ولد الدددد يعثت لدمثصددددل بثدصددددحف  -1

 ولدم كةل، ةةث تم ل  ث قًث    ةًث ة ت تس طةع لدقةثف بفواهث بافثءة تت خف ل  ج معثت ث. 
البف أن ياون  عةثا  ن قثء لألخحثا لد ع ةمةل تت لدصدحف لإلق ةمةدل هدو  دفي أهمةدل لدقضدةل  -2

 لد ع ةمةل بثد سحل د مج مع لإلق ةمت لداي تصفا به لدصحةفل.

ت سددم لدصددحف لإلق ةمةددل لدحزبةددل بثدموضددو ةل ة ددت ال ت ددبث  بثد وج ددثت لدحزبةددل،  يجددب أن -3
  مث ي عاس   ت أةثدةب   ض لدقضثيث لد ع ةمةل. 

يجب أال ياون لد ف  لألةثةت د صحف لإلق ةمةل لدمم وكل   كةل خثصل هو لد بت لدمثدي،  -4
 بمث يؤث    ا لخ ةثا وإن قثء لدموضو ثت ولدقضثيث لد ع ةمةل. 

 دددن لدضددد واي أن يعمدددل لدصدددحفةةن بثدصدددحف لإلق ةمةدددل تدددت جدددو  دددن لدفيمق لطةدددل وة يدددل  -5
لد عحةدد  بمددث ي ولتددق وأ ثنددل أختقةددثت لدالدد   لدم  ةددل،  مددث يدد عاس   ددت  عددثدج  م د قضددثيث 
لد ع ةمةددددل ولد ددددت    ددددث قضددددةل تكددددثتؤ لدفدددد ت لد ع ةمةددددل و عثدجددددل  ددددث أةدددد حفث ه لدم غةدددد لت 

ت لد ع ددةم ت  عدد ض دم ثقالددل لد ع ددةم لدمف ددوه ولد ع ددةم  ددن بعددف و ددث لدمج معةددل وإنعاثةددثت ث   دد
 يس  فته  ن ةق لدجمةع تت لد ع ةم. 

 :  مقرتحات خاصة باملت ريات اإلجتماعية: احملور الثاص 
 البف أن ت ل ت لدصحف لإلق ةمةل لد سق لدقةمت لدسث ف تت  ج معثت ث لإلق ةمةل  ن ختي: -1

 لدفالةددددددددةل وتوضددددددددع لدح ددددددددوي د ددددددددث  ددددددددن خددددددددتي لإله مددددددددثف بقضددددددددةل تمطددددددددةط لدم ددددددددثه  
لإلةددددد فثدة  دددددن هالء لدمحددددد لء ولدم مصصدددددةن تدددددت كةفةدددددل  خ ةدددددثا  ح دددددوي لدمددددد     بمدددددث 

 ي  ثةب ولد سق لدقةمت. 
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  أن تحددددثوي لدصددددحف لإلق ةمةددددل  دددد ض لدقددددةم لدسدددد حةل لد ددددت لةدددد حفث  تددددت  ج معثت ددددث
ب كددثا ولإلبددفلن ولدفيمق لطةددل و حثودددل نحدداهث وتوجةدده لألتدد لد د قددةم لإليجثبةددل كثإلتقددثن ولإل

 ولد ع ةم لدمس م .

 البف أن ت ل ت لدصحف لإلق ةمةل ت قةف وتو ةل لدجم وا  ن ختي:  -2

  لإله مددثف ب ع ددةم لدطددتب و حددو أ ةدد  م  ددن خددتي  دد ض هالء و ق  ةددثت لدم مصصددةن
دةسددد فةف    دددث لدمسدددئودةن لد  بدددويةن تدددت  عثدجدددل قضدددةل و حدددو لأل ةدددل د طدددتب ضدددعث  

ةل،  مدددث يددد عاس   دددت قددد لء لدجم دددوا د صدددحف لإلق ةمةدددل، تك مدددث كدددثن لدجم دددوا لد حصددد
 ددد ع م زلد لدقددد لء وزلدت لإلةددد فثدة  مدددث ت ط ةددده لدصدددحف  دددن ة دددوي و ق  ةدددثت دمعدددثد  

 لدقضثيث لد ع ةمةل. 

  تالددجةع أتدد لد لدمج مددع   ددت  اةددثي هال  ددم ةددوي قضددثيث لد ع ددةم ولدعمددل   ددت نالدد هث تددت
 لدصحف لإلق ةمةل 

   لددددو ت تدددت لدمج مدددع ببهمةدددل لد ع دددةم بثد سدددحل د فددد د ولدمج مدددع  دددن خدددتي صدددفحثت نالددد
 لدصحف لإلق ةمةل وذد  د قضثء   ت قضةل لد س ب لدفالةت. 

  مددل تحقةقددثت  م  فددل  ددن خددتي لدصددحف لإلق ةمةددل  ددن أاض لدولقددع تددت لدمددفلاف  ددع 
ل ولد عددد     دددت لدمدددفي  ولددددوكتء ولدمع مدددةن ولدطدددتب وأودةدددثء لأل دددوا  دددن تئدددثت  م  فددد

هال  دددم ولة فسدددثالت م تدددت  جدددثي لد ع دددةم وقضدددثيثس وطددد ه هددداس لآلالء ولإلة فسدددثالت   دددت 
لدمحد لء دوضدع تصدوا  ق دد ه د داس لدقضدثيث، دةسد فةف    ددث لدمسدئودةن   دت أاض لدولقددع، 

 ب ال ي م تفعةل دوا لدصحف لإلق ةمةل تت  عثدجل لدقضثيث لد ع ةمةل. 

  البددف أن ت دد م لدصددحف لإلق ةمةددل بددثد ح ي  لدجةددف بثإلةدد عثنل بم مصصددةن ت بددويةن دإلةدد فثدة
بآال  م تت  عثدجل  لدقضثيث لد  بويل  مث يعطت ثقل د صحف لإلق ةمةل ويزيف  ن  فد ق ل  دث 

 . وي تع نسحل لد وزيع و   ث تولجه لدصحةفل  الا ل لد مويل
 لد جفيدددددف ولإلب كدددددثا  خددددد لج لدمدددددثدة لد ح ي يدددددل وطحث   دددددث بثدصدددددحف لإلق ةمةدددددل ذدددددد   ضددددد واة

بإلةددد عثنل بدددثدم يحةن  دددن ك ةدددثت لإل دددتف  مدددث يسددد م تدددت جدددودة طحث دددل لدصدددحةفل و  ل دددثة 
لإلخ لج لدجةف  مدث يجداب لدقد لء ويزيدف  دن توزيع دث، بثإلضدثتل  ددت هدال ت دوت  تد  ت  مدل 

 . ثدل د م ع مةندلخل لدصحةفل وتحل  الا ل لدحط
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  تقدددوف لدصدددحف لإلق ةمةدددل بثد عدددثون  دددع ك ةدددثت لد جدددثاة دإلةددد فثدة  دددن خحددد لت م لد سدددويقةل تدددت
ت الددةط واتددع  سدد وي لد وزيددع د صددحف لإلق ةمةددل، ذددد  خددتي ت اددةت لدك ةددل دددحع  لدطددتب 
لدكفء د مسثهمل تت وضع  ة  لتةجةل د  وزيع  مث يوت  ت ت  مل د الحثب وي دم بجدزء تدت 

 ا ل لدحطثدل د م ع مةن.ةل  ال

  البف  ن وضع لدال و  ولدمعثية  لدمثصل ب  مدةم لإل تندثت دلخدل لدصدحف لإلق ةمةدل ة دت
التطغت  سثةل لدمولد لإل تنةل لدم الواة   ت  سثةل لدمولد لد ح ي يل  مث يؤث    ت جودة 

 لدصحةفل وبثد ثدت توزيع ث.

  ع ةمةل ب ح ت لدموهوبةن تت  لدالع ، لد ةدم، تقوف لدصحف لإلق ةمةل بثد  سةق  ع لإلدلالت لد
  ثالت لدك ثبل لدصحفةل، ولدمم   ةن لدصغثا، ذدد  ب الد  أ مدثد م بثدصدحةفل تةزيدف لإلقحدثي 

 لدجمثهة ي  ن لدطتب وأة هم  مث ي عاس   ت توزيع لدصحف لإلق ةمةل وإن الثاهث.

 مدع لإلق ةمدت إلاةدثي هال  دم تفعةل دوا ب يف لدق لء تدت لدصدحف لإلق ةمةدل د الدجةع أتد لد لدمج 
ةددوي قضددثيث لد ع ددةم ويدد عاس ذددد    ددت   ثبعددل لدقدد لء د صددحف لإلق ةمةددل و   ددث اتددع  عددفي 

 توزيع لدصحف لإلق ةمةل.

  حثودل لدمؤةسثت لدصحفةل لدقو ةل أن تمف  قفا لإل اثن أةعثا لدطحدع ولدمدف ثت لدف ةدل 
ةددد م لا وتقدددوف بوظث ف دددث و   دددث لدمقف دددل د صدددحف لإلق ةمةدددل ة دددت تسددد طةع ت ددد  لدصدددحف لإل

 . لدوظةفل لد  بويل لد ع ةمةل  ن ختي   ثقالل قضثيث لد ع ةم

  تحددددثن ةةثةددددل    ددددت تددددت لد وزيددددع بإنالددددثء  اثتددددب د  وزيددددع د صددددحف لإلق ةمةددددل بثدمؤةسددددثت 
لد ع ةمةدددددل ولإلدلالت   دددددت  سددددد وي لألقدددددثدةم لد ثبعدددددل د دددددث لدصدددددحف لإلق ةمةدددددل وهدددددت وةدددددة ل 

 يع.تعثدل دزيثدة لد وز 
 .أن ياون دكل صحةفل  وقع  دك  ونت خثت ب ث 

 : مقرتحات خاصة مبت ريات السياسة التحريرية: احملور الرابع
  البددف أن ت دد م لدصددحف لإلق ةمةددل بددثد ح ي  لدجةددف بثإلةدد عثنل بم مصصددةن ت بددويةن دإلةدد فثدة

 دفد ق ل  دث  بآال  م تت  عثدجل لدقضثيث لد  بويل  مث يعطت ثقل د صدحف لإلق ةمةدل ويزيدف  دن
 وي تع نسحل لد وزيع و   ث تولجه لدصحةفل  الا ل لد مويل. 

  .الثاكل لدق لء تت تقفيم  ق  ةثت وتصوالت د طوي  لد غطةل لدصحفةل دقضثيث لد ع ةم  
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   لالةدد عثنل ببخصددث ت   ددتف ت بددوي بثدمددفلاف دمع تددل لدقضددثيث لد ع ةمةددل دلخددل  فلاةدد م ذددد
 إلاتحثط م بثدولقع لد ع ةمت.

 ض   ددثوين لدموضددو ثت لد ع ةمةددل تددت صددفا لدصددفحثت لألودددا ولألخةدد ة نمدد ًل ألهمة  ددث  دد 
 كقضثيث قو ةل 

  نال  لدموضو ثت لدمثصل بقضثيث لد ع ةم تدت لدصدحف لإلق ةمةدل تدت  ادثن وصدفحثت ثثب دل
 وبع ولن ي  ثةب  ع لدمح وى دكت يع ثد لدقثائ   ت لالطتن   ة ث بصواة دل مل و   ممل. 

 ع  لإل تنثت تت لدصحف لإلق ةمةل ت ف   دت  ثثاة و دت أتد لد لدمج مدع بقضدثيث تصمةم ب
 لد ع ةم وتحفزهم   ت لدمسثهمل تت  ولج ل هاس لدقضثيث.

  دد ض لد جددثاب لدعثدمةددل  تددت صددفحثت لدصددحف لإلق ةمةددل (إلتثةددل لدفدد ت د مسددئودةن  ددن 
ددده أثدد س لدفعددثي تددت تصددحةت لد  بةدل ولد ع ددةم دتطددتن   ددت هالء وتجددثاب لآلخدد ين  مددث ياددون 

 لدمسة ة لد ع ةمةل تت لألقثدةم.
   تمصددةص  وضددو ثت د قصددص لد ع ةمةددل لد ددت تحمددل  ضددث ةن وقةمددل ت بويددل بط يقددل غةدد

  حثا ة دجاب لدطتب بال   أن تكون  ح ويل   ت صوا   ونل تالف لد م .
 :مقرتحات خاصة باملت ريات التكنولوجية :احملور اخلامس

  لإلق ةمةل  وقدع   دت لإلن  ند  ت فث دل بده  دع ق ل  دث  دن لدمع مدةن وأودةدثء أن ياون د صحف
لأل ددوا ولدطددتب د  عدد     ددت  الددثك  م وأتكددثاهم دع ضدد ث   ددت لدمسددئودةن ووضددع لدح ددوي 
د ث،   مث يجعل ه ثك نون  ن لالاتحدث  بدةن لدقد لء وصدحف م لإلق ةمةدل وتدزدلد نسدحل لد وزيدع، 

 قضثيث لد ع ةمةل. مث يفعل دواهث تت  عثدجل لد
  لةددددد مفلف أةدددددفث لدوةدددددث ل لد ك ودوجةدددددل لدمسددددد مف ل تدددددت   دددددفلد لدمدددددثدة لد ح ي يدددددل لدمثصدددددل

بثدموضددو ثت لد ع ةمةددل وتصددمةم لدصددفحثت وإخ لج ددث وإدخددثي لدصددوا بثد ق ةددل لد قمةددل،  مددث 
يد عاس   ددت جدودة لإلخدد لج ويجداب لدقدد لء دتطدتن   ددت لدموضدو ثت لد ع ةمةددل ولالةدد فثدة 

 يط ه   ت صفحثت لدصحف لإلق ةمةل.  مث 
 :احملور السادس: العامـــل اجل رافـــ 

ض واة زيثدة  فد لدصحف لإلق ةمةل بثألقثدةم لدكحةد ة لدمسدثةل د غطةدل لدقضدثيث لد ع ةمةدل  -1
 . ب اس لألقثدةم

ض واة لد ولصل بةن لدصحف لإلق ةمةل دم ثقالل لدقضثيث لد ع ةمةل لدمال  ك بةن أقثدةم م  -2
 تصفا ب ث هاس لدصحف و حثودل  يجثد ة وي د اس لدقضثيث. لد ت 
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 :
ضدددد واة له مددددثف لدصددددحف لإلق ةمةددددل بثد غطةددددل لدكثتةددددل دقضددددثيث لد ع ددددةم ببقثدةم ددددث بثدمقثانددددل  -1

 بثدقضثيث لألخ ى. 

 أن ت  م لدصحف لإلق ةمةل ببالء لدق لء. -2

بدددةن لدقضدددثيث لد ع ةمةدددل بمدددث ي فدددق وأهمةدددل هددداس  البدددف أن ت ل دددت لدصدددحف لإلق ةمةدددل لد دددولزن  -3
 لدقضثيث.

يجب أن تس عةن لدصحف لإلق ةمةل بثدم مصصةن دع ض لدقضثيث لد ع ةمةل دتة فثدة  ن  -4
 هال  م و ق  ةثت م دمولج ل لدقضثيث لد ع ةمةل. 

تصمةم ب ل   تفايحةل د مح اين بثدصحف لإلق ةمةل خثصدل بثدمجدثي لد  بدوي ولد فسدت  بمدث  -5
 س م تت اتع كفثءت م تت  عثدجل لدقضثيث لد ع ةمةل.ي

أن ياددون د صددحةفل لإلق ةمةددل  وقددع   ددت لإلن  ندد   مددث يفعددل  م ةددل لد ولصددل بددةن لدقدد لء  -6
ولدج يفة ويزيف  ن  ة فثدة لدق لء تت لد ع     ت أهم لدقضثيث لدمط وةل ببقثدةم هم و   دث 

 لدقضثيث لد ع ةمةل.

ق ةمةدددل   مدددث يسددد م تدددت تدددوتة  لأل حدددثء لدمدددثدي   ة دددث تدددوتة   طدددثبع خثصدددل بثدصدددحف لإل -7
 وي عاس ذد    ت  عثدج  ث د قضثيث لد ع ةمةل.

يجب أن تع مف لدصحف لإلق ةمةل   ت   مصصةن تت لإلخد لج لدصدحفت،  مدث يدؤث  تدت  -8
توظةف ث دع ثص  لدفصل كثدصوا ولدحةثض ولدع ثوين ولإلطثالت ولدجفلوي ولدفولصل وغة س 

 ل،  بثإلضثتل  دت توظةف وةث ل لإلب لز كثألدولن.  ن وةث ل لدفص

 لد م  تت لدقولنةن ولد ال يعثت لدمثصل ب  مةم لدصحف لإلق ةمةل.  -9

 توتة  لدمولاد لدمثدةل لالز ل دصفوا لدصحف لإلق ةمةل بثن مثف.  -10

 توتة   ق    ثةب د صحف لإلق ةمةل د س طةع لد ولصل لدمحثا   ع لدجم وا.  -11

  يل تال     ت ت مةم ث لدصحف لإلق ةمةل دم ثقالل قضثيث لد ع ةم.  قف  ؤتم لت جمثهة -12

أخةددددد ًل توصدددددت لدحثة دددددل بدددددبن تدددددودت لدفالةدددددثت ولألبحدددددثث له مث دددددًث بثدصدددددحف لإلق ةمةدددددل  -13
و تق  دددددث بقضدددددثيث  ج معثت دددددث و   دددددث لدقضدددددثيث لد ع ةمةدددددل وتسددددد كمل  دددددن ةةدددددث لن  ددددد  

  دةه لدفالةل لدحثدةل.
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ABSTRACT 

Title: Mass opinions on regional newspaper handling of Egyptian 

education issues: Field Study 

The current study aims to identify the mass views on regional 

newspaper handling of some Egyptian education issues 
The researcher used a media survey in a sample consisted of (102) 

of regional newspaper readers, and used a questionnaire. 
The results showed that the most important reasons of secrecy of 

reading regional newspaper are surface, and poor written articles, the 

sample confirmed that the most reasons obstacle their contact with their    

regional newspaper are that such newspaper don’t interest in their 

opinions, a great portion of the sample confirmed that their regional 

newspaper editors are not  enough educationally professional, and 

confirmed that  there is shortage in dealing with educational issues in the 

targeted newspaper.   

General Recommendations and Suggestions: 

1- Regional newspaper  must depend on professionals in presenting 

educational issues to benefit from their opinions, and suggestions to 

confront the educational issues  

2- Regional newspaper must consider the balance between 

educational issues in according with the importance of such 

issues. 
3- Regional newspaper must attending to cover enough educational 

issues in its region comparing to other issues. 

4- Designing a training program for editors in the regional newspaper 

especially in the field of education and psychology, that may 

contribute to increase their competence in dealing with educational 

issues. 

5- Finally, the researcher recommend that we need a further 

study and research in regional newspaper  and its relationship 

with our society issues and specially educational ones, that 

begin from the end of the present study. 


