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محتويات العدد

   تأثيــر اتصــاالت التعلــم التنظيمــي علــى مســتوى متكــني العاملــني وعالقــة 
ذلــك بالتميــز التنظيمــي: دراســة ميدانيــة علــى عينة مــن املنظمات العاملة 
يف مصــر                                                          أ.م.د. رمي أحمــد عــادل طــه محمــد        

»فيســبوك«  إلعالنــات  الســعودي  املســتهلك  جتنــب  يف  املؤثــرة  العوامــل    
وعالقتهــا بالســمات الشــخصية             د. حســام حامــد إبراهيــم عبــد اجلليــل

   مالمــح البطــل اليابانــي يف عصــر االنفتــاح »ميجــي« كمــا تعكســها األفــالم 
اليابانيــة )دراســة حتليلــة(             د. ربــاب حســني محمــود عبــد اهلل العجمــاوي

   التعـــرض ملواقـــع التواصـــل االجتماعـــي وعالقتـــه باالغتـــراب السياســـي 
وانعكاســـه علـــى املشـــاركة السياســـية لـــدى الشـــباب املصـــري

د. هبة اهلل صالح السيد صالح

    أطــر تقــدمي مواقــع الصحــف املصريــة لقضايــا تطويــر التعليــم مــا قبــل 
اجلامعــي يف الفتــرة مــن 1 يونيــو2018 إلــى 1 يوليــو2019- دراســة حتليليــة 
مقارنــة                                                                               د.  رمي جنيــب زناتــي

     واقع ومستقبل التأهيل األكادميي للمحرر املتكامل يف برامج اإلعالم 
يف مصر                                                    د. سارة طلعت، د. نفيسة السعيد

   إدراك الفتــاة اجلامعيــة ملفهــوم املســئولية االجتماعيــة املقــدم يف برامــج 
املــرأة بالقنــوات الفضائيــة وعالقتــه مبشــاركتها السياســية

 د. منال عبده محمد منصور
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التحريــر  أســاليب  تطــور  نحــو  املصريــني  الصحفيــني  اجتاهــات      
)دراســة ميدانيــة(  املصريــة   اإللكترونيــة  اإلخباريــة  باملواقــع  الصحفــي 
د . وفاء جمال درويش عبد الغفار

    اســتخدام األشــكال اإلذاعية والتليفزيونية يف مواقع التواصل 
حتليليــة   »دراســة  أدائهــا  مبســتوى  وعالقتــه  االجتماعــي 
جميــل عــادل جميــل موســى زيــن وميدانيــة«       

     دور البرامج احلوارية يف تشكيل ادراك الشباب خلطط التنمية
        القومية                                       محمد رفاعي شوقي ابراهيم عمار







Realization of the university girl’s concept of social

responsibility presented in women’s programs on satellite 

channels and its relationship to their political participation
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إدراك الفتاة اجلامعية ملفهوم املسئولية االجتماعية املقدم  يف برامج املرأة بالقنوات الفضائية ...

مجلة البحوث اإلعالمية، كلية اإلعالم، جامعة األزهر 4790

ــاة اجلامعيــة ملفهــوم املســئولية االجتماعيــة املقــدم عبــر  هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى مســتوى إدراك الفت
برامــج املــرأة القنــوات الفضائيــة، وتوصيــف العالقــة بــن إدراك الفتــاة اجلامعيــة ملفهــوم املســئولية االجتماعيــة املقــدم 
ببرامــج املــرأة ومســتوى مشــاركتها السياســية، ومت التطبيــق علــى عينــة متعــددة املراحــل قوامهــا 500 مفــردة مــن 
الفتيــات بجامعــة )بورســعيد( مــن بــن كليــات اجلامعــة البالــغ عددهــا 12 كليــة، وتوصلــت الدراســة إلــى نتائــج مــن 
أهمها:تــرى الغالبيــة منالفتيــات عينــة الدراســة أن برامــج املــرأة تهتــم مبفهــوم باملســئولية االجتماعيــة، وذلــك نســبة 
%56.1، كمــا تــرى نســبة%52.0 منهــن أن بُعــد املســئولية املجتمعيــة يأتــي يف مقدمــة أبعــاد املســئولية االجتماعيــة 
التــي تهتــم بهــا برامــج املــرأة، يليــه بعــد املســئولية الوطنيــة، ولــم حتــظ املســئولية الدينيــة األخالقيــة، واملســئولية نحــو 

األســرة، واملســئولية الذاتيــة، مبســتوى اهتمــام عــال ببرامــج املــرأة، وفًقــا لــرأي )عينــة الدراســة(.

ويتضــح مــن نتائــج الدراســة أن نســبة 50 %مــن فتيــات اجلامعــة )عينــة الدراســة( مهتماتباملشــاركة السياســية، 
يف حــن أن نســبة %35.1 منهــن مهتمات)إلــى حــد مــا(، وتعــددت املعوقــات التــي تواجــه الفتــاة وتقلــل مــن مســتوى 
مشــاركتها السياســية، وكان علــى رأســها - وفًقــا لنتائــج الدراســة - الثقافــة الســائدة والنظــرة الســلبية لعمــل املــرأة 

بالسياســية.

واختلفــت أســاليب املشــاركة السياســية للفتــاة اجلامعيــة، وكان فــى مقدمتهــا التصويــت يف االنتخابــات الرئاســية 
بنســبة %26.8، وأكــدت نتائــج الدراســة وجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائًيــا بــن إدراك الفتيات ملفهوم املســئولية 

االجتماعيــة املقــدم ببرامــج املــرأة ومســتويات املشــاركة السياســية.

الكلمات املفتاحية:إدراك- الفتاة اجلامعية – مفهوم املسئولية االجتماعية – املشاركة السياسية

The study aimed to identify the university girl’s level of awareness of the concept of 
social responsibility presented through women›s programs on satellite channels and to de-
scribe the relationship between the university girl’s perception of the concept of social re-
sponsibility presented in women›s programs and  the level of her political participation

- The application was carried out on a multistage sample of 500 single women from the 
University of (Port Said) from among the university›s 12 colleges.

The study found results, the most important of which are: The majority of girls in the 
study sample believe that women’s programs are concerned with the concept of social re-
sponsibility, with a rate of 56.1%, and 52.0% of them see that after Ethical religious respon-
sibility, family responsibility and self-responsibility did not receive a high level of interest 
in women›s programs according to the opinion of (the study sample) It is evident from the 
results of the study that 50% of university girls (the study sample) are interested in political 
participation, while 35.1% of them are interested to some extent. The obstacles facing the 
girl varied and the level of her political participation diminished, and she was on top accord-
ing to the results of the study, the prevailing culture and the negative perception of women 
working in politics.

Key words: Realization -the university girl - the concept of social responsibility - political 
participation

ملخص الدراسة
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تســهم وســائل اإلعــالم يف تزويــد الشــباب باملعــارف واملفــاهيم العامــة، كمــا تســهم يف تبنــي 
اجلماهير آراء ووجهات نظر جتاه القضـايا واملشـكالت التـي حتـدث يف العـالم مـن حولنـا، 
كما تعمل على توعية األفراد باملفاهيم االجتماعية املختلفة التي يؤدي إدراكهـا والعمـل بهـا 

املفـاهيم املهمـة يف نظومة االجتماعية، ويعد مفهوم املسئولية االجتماعية مـن وير املإلى تط
  .حياة البشر، فلقد خصَّ اهللا بها البشر عن سائر املخلوقات

فاملسئولية االجتماعية ُمتثل مطلًبا حيوًيا ومهًما يف إعـداد املـواطن، لتحمـل أدواره والقيـام 
  طن.ناء الوبها من أجل املشاركة الفّعالة يف ب

ــئولية  ــى إدراك املسـ ــري، إلـ ــع املصـ ــات املجتمـ ــن فئـ ــا مـ ــة، كغيرهـ ــاة اجلامعيـ ــاج الفتـ وحتتـ
االجتماعيــة وفهــم أبعادهــا املختلفــة، ورمبــا كانــت يف مقدمــة تلــك الفئــات، نظــًرا لطبيعــة 

 املرحلة العمرية واملستوى التعليمي الذي تنتمي إليه.
ا يف هــــذا الصــــدداملختلفــــة دورًا م ولوســــائل اإلعالمبأنواعهــــا ، فتســــتطيع البــــرامج همــــً

ربطها املستمر بالواقع االجتمـاعي الـذي   -خاصة تلك التي تستهدف املرأة    -التليفزيونية  
تعيش فيه، ومدها باملعلومات التي من شأنها املساهمة يف إدراكها ملسـئوليتها االجتماعيـة، 

، واملسـاهمة احلياتيـة املختلفـةدورهـا يف املنـاحي  ومن ثّم دعم مشاركتها اإليجابية وتفعيـل  
  يف نهضة املجتمع وتغييره لألفضل.

حيث تعد املشاركة السياسية للفتاة اجلامعية، واملرأة بشكل عـام، داللـة ومؤشـًرامهًما علـى 
مدى تقدم الدول؛ لذا كان تدعيم دورها ومتكينها يف احلياة االجتماعية والسياسية إحدى 

  ها.هدف الدولة لتحقيقاملستدامة التي ت  ركائز التمنية

ولهــذا تســعى هــذه الدراســة للتعــرف علــى مــدى إدراك الفتــاة اجلامعيــة ملفهــوم املســئولية 
  االجتماعية املقدم بالقنوات الفضائية وعالقته مبستوى مشاركتها السياسية.

  مشكلة الدراسة:
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أسـها ث السياسـية، علـى رلقد كان التواجد السياسي للفتاة املصرية يف عديـد مـن األحـدا
(التـــي أدت فيهـــا دورًا أصـــيًال يف تغييـــر نظـــام اإلخـــوان، ودعـــم  2013و يونيـــ 30ثـــورة 

ــى  ــيًال واضــًحا عل ــاه، ودل ا لالنتب ــً املؤسســة العســكرية املصــرية، وقائــدها حــني ذاك)، الفت
  أهمية الدور الذي ميكن أن تؤديه املرأة يف املجال السياسي.

فتـاح السيسـي؛ حيـث عهـد الـرئيس عبـد الظيت بـدعم كبيـر يف وعلى الرغم من أنها قـدح
مكتسـًبا جديـًدا للمـرأة، وذلـك بوصـول نسـبة املـرأة يف   2018مّثل التشكيل الـوزاري عـام  

هــو عــام املــرأة  2017،وذلــك عقــب إعــالن الــرئيس أن عــام %25احلكومــة اجلديــدة إلــى 
غلبية األ  تعدممثلة لشريحة    املصرية؛ إال أنه مازال نشاطها السياسي محدود، خاصة أنها

 يف املجتمع املصري.
ويشير ذلك إلى وجود عقبات تواجه الفتاه املصرية وتعوقها عن املشـاركة السياسـية،ورمبا 

بسـبب الثقافـة   تكون بسبب عدم قيـام مؤسسـات الدولـة بـدعم هـذا الـدور بشـكل كـاٍف،أو
يرجـع السائدة، أو عـدم إميـان بعـض الفتيـات بأهميـة دورهـن يف املجتمـع، الـذي ميكـن أن 

  لعدم إدراك الفتاة ملسئوليتها االجتماعية نحو املجتمع الذي تعيش فيه.
ولــــذلك يحتــــاج األمــــر إلــــى بــــذل مزيــــد مــــن اجلهــــد، لــــدعم تواجــــدها علــــى الســــاحة 

اسبة يف املجال السياسي، تتناسـب مـع كونهـا متثـل السياسية،ولكي حتظى بنسبة متثيل من
  نصف املجتمع.

رأة، فيالعمـل مـن منطلـق خاصة البرامج التـي تسـتهدف املـ  وهنا يأتي دور وسائل اإلعالم،
املسئولية االجتماعية لوسائل اإلعالم، وتوضيح املفاهيم والقيم االجتماعية التـي ميكـن أن 

ما يترتـب علـى ذلـك مـن تفعيـل دورهـا يف املشـاركة تساعد علـى إدراك الفتـاة ملسـئوليتها،و
ــا مـــن امل ــاون مـــع غيرهـ ــأتي ذلكبالتعـ ــية، ويـ ــة،التي السياسـ ــة واالجتماعيـ ؤسســـات التربويـ

  تستطيع التأثير يف عقول ونفوس األفراد.
ا للمســئولية  فقــد أكــدت بعــض الدراســات أن مرتفعــي املشــاركة السياســيةهم األكثــر فهمــً

  .1ال من الضبط الداخلياالجتماعية، ولديهم قدر ع
اك الفتــاة ومــن هنــا ســعت الدراســة لإلجابــة عــن تســاؤل رئــيس هــو: مــا العالقــة بــني إدر

رأة بـالقنوات الفضـائية ومسـتوى اجلامعية ملفهـوم املسـئولية االجتماعيـة املقـدم ببـرامج املـ
 مشاركتها السياسية؟
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  أهمية الدراسة:
  تستمد الدراسة أهميتها من:

ــرامج  - ــى رأســها الب ــذي تقــوم بهوســائل اإلعالم،وعل ــى الدورال ــة تســليط الضــوء عل أهمي
جتماعيــة والسياســية،وتعريفها باملفــاهيم املختلفــة التــي تعــد املوجهــة للمــرأة،يف التوعيــة اال

ــى مشــاركتها السيا ــة دعــم إيجــابي لها،وحــافًزا عل ــر مبثاب ــة التغيي سية،واملســاهمةيف عملي
خاصة أنها تشكل نسبة كبيرة من إجمالي عـدد السـكان يف مصـر، السياسي واالجتماعي،  

الفتاة املصـرية عبـر التـاريخ املصـري وقوة ال يستهان بها فى مجتمعنا املصري،فلقد أثبتت  
  دورها الفاعل يف األحداث السياسية، وهو ماال يستطيع أحد أن ينكره.

ن قيامهــا بــأداء مســئولياتها أهميــة إدراك الفتــاة اجلامعيةملســئوليتها االجتماعيــة؛حيث إ-
  أن يسهم يف تفعيلدورها االجتماعي والسياسي يف املجتمع.االجتماعيةمن شأنه  

ركة السياسية للفتاه اجلامعية، الذي يعد مطلًبامهاًما وضرورًيا من متطلبـات املشا  أهمية-
ر املهـم املواطنة الكاملة وحتقيـق مبـدأ املسـاواة بـني الرجـل واملـرأة، خاصـة بعـد بـروز الـدو

، وتـدعيم وتأكيـد هـذا الـدور بشـكل أكبـر 2011يناير    25للمرأة والفتاة املصرية يف ثورة  
و وما يليها من أحداث سياسية مهمة يف تاريخ الدولـة املصـرية،منها علـى يوني  30يف ثورة  

   االنتخابات الرئاسية.سبيل املثال املشاركة الفاعلة للمرأة يف
ــرية بت - ــة املصـ ــام احلكومـ ــدرت اهتمـ ــث أصـ ــية؛ حيـ ــاة السياسـ ــرأة يف احليـ ــل دور املـ فعيـ

، فضًال 2)  2030مصر    إستراتيجة التنمية املستدامة (رؤية  2015احلكومة املصرية عام
بإصـدار "اإلسـتراتيجية الوطنيـة لتمكـني  2017عن قيام املجلس القومي للمرأة يف مـارس

ل متكاملــةهي: التمكــني "، وتشــمل اإلســتراتيجية أربعــة محــاور عمــ2030املــرأة املصــرية 
السياسي، وتعزيز األدوار القيادية للمـرأة،والتمكني االقتصـادي واالجتمـاعي، والعمـل علـى 

ــام 3غييـــر ثقافـــة املجتمـــع نحـــو املـــرأةت هـــو عـــام 2017، وإعـــالن الـــرئيس السيســـيأن عـ
املرأة،إضافة إلى أنـه وألول مـرة يف تـاريخ مصـر، جنـد أن نسـبة تواجـد املـرأة بـني أعضـاء 

ــل ا ــادة عـــدد  8%، ووجـــود 25حلكومـــة متثـ ــافة إلـــى زيـ ــة واحـــدة، إضـ وزيـــرات يف حكومـ
لتعـديالت الدسـتورية األخيـرة، بجانـب وجودهـا % يف ا25السيدات يف البرملان إلـى نسـبة  

  .4يف مجلس الشيوخ،مما سيكون له أثر كبير فى متكني املرأة
ــاة،  - ــائج الدراســة يف حتديــد مســتوى املشــاركة السياســية للفت إمكانيــة االســتفادة مــن نت

ه والعوامل املؤثرة يف ذلك،وأهم معوقات املشاركة السياسـية لهـا،وتقييم دور اإلعـالم املوجـ
 للمرأةيف هذا الشأن.
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  أهداف الدراسة:
لبــرامج املــرأة املقدمــة التعــرف علــى مــدى تعــرض الفتــاة اجلامعيــة (عينــة الدراســة)  -1

  بالقنوات الفضائية.
 الكشف عن أهم برامج املرأة التي حترص الفتاة اجلامعية على مشاهدتها. -2
 الكشف عن دوافع تعرض الفتاة اجلامعية لبرامج املرأة.  -3
مام تلـك البـرامج ملفهـوم املسـئولية االجتماعيـة مـن وجهـة نظـر ى مدى اهتالتعرف عل -4

 الفتاة اجلامعية.
 فتيات اجلامعة ألبعاد املسئولية االجتماعية املقدمة ببرامج املرأة.  حتديد  -5
التعــرف علــى مســتوى إدراك الفتــاة اجلامعيةملفهوماملســئولية االجتماعيــة املقــدم عبــر  -6

 ية.برامج املرأةالقنوات الفضائ
ــاة اجلامعيــة ملفهــوم املســئولية االجتماعيــة املقدمــة  -7 توصــيف العالقــة بــني إدراك الفت

 ملرأة ومستوى مشاركتها السياسية.ببرامج ا
 حتديد مستوى املشاركة السياسية للفتاة اجلامعية.-7
  رصد العوامل املؤثرة يف مستوى مشاركة الفتاة اجلامعية يف احلياة السياسية. -8

 ركة السياسية لدى الفتاة اجلامعية.أساليب املشاالكشف عن   -9
  للفتاة اجلامعية.رصد معوقات املشاركة السياسية  -10

  تساؤالت الدراسة:
  ؟مامدى تعرض الفتاة اجلامعية لبرامج املرأة بالقنوات الفضائية -1
  ؟ما أهم برامج املرأة التي تفضل الفتاة اجلامعية التعرض لها -2
  ؟  ات الفضائيةمعية لبرامج املرأة بالقنوما دوافع تعرض الفتاة اجلا -3
 املسئولية االجتماعية من وجهة نظر الفتيات؟ما مدى اهتمام برامج املرأة مبفهوم   -4
 ما أهم أبعاد املسئولية االجتماعية املقدمة ببرامج املرأة (من وجهة نظر الفتيات)؟ -5
 مة بالبرامج؟ما مدى إدراك الفتاة اجلامعية ألبعاد املسئولية االجتماعية املقد -6
 ما مستوى املشاركة السياسية للفتاة اجلامعية؟ -7
 ؟كة السياسية للفتاة اجلامعيةما أساليب املشار -8
  ما معوقات املشاركة السياسية للفتاة اجلامعية؟ -9

 فروض الدراسة:
ــة إحصــائًيابني-1 مــدى تعــرض فتيــات اجلامعــة لبــرامج املــرأة  توجــد عالقــة ارتباطيةدال

 ئولية االجتماعية.وإدراكهن ملفهوم املس
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ا -2 توجد فروق دالة إحصائًيابني فتيات اجلامعـة يف مسـتوى تعرضـهن لبـرامج املـرأة وفقـً
  للعمر.

توجد فروق دالة إحصـائًيابني الفتيـات اجلامعيـاتفي مسـتوى إدراكهـن ألبعـاد املسـئولية -3
  ا للعمر.االجتماعية وفقً 

ــتوى إدرا-4 ــائًيابني مسـ ــة إحصـ ــة ارتباطيةدالـ ــد عالقـ ــئولية توجـ ــوم املسـ ــات ملفهـ ك الفتيـ
  مج املرأةومستوى مشاركتهن السياسية.املجتمعية املقدم ببرا

ا -5 توجــد فــروق دالــة إحصــائًيابني فتيــات اجلامعــة يف مســتوى مشــاركتهم السياســية وفقــً
  للمستوى االقتصادي واالجتماعي.

ا لطبيعــة وق دالــة إحصــائًيابني الفتيــات يف مســتوى مشــاركتهن السياســة وفقًــ توجــد فــر-6
  عملي). –التعليم (نظري  

  الدراسات السابقة:
  :دراسات عن املشاركة السياسية:أوًال 

هذا اجلانب علـى التعـرف علـى مسـتويات املشـاركة السياسـية   رّكزت معظم الدراسات فى
ــاركة  ــل املشـ ــى تفعيـ ــالم فـ ــا، ودور اإلعـ ــا ومعوقاتهـ ــم دوافعهـ ــد أهـ ــور، ورصـ ــدى اجلمهـ لـ

عــن  20195غــامن ومنتصــر شــالل فرحــان ســتار جبــار  أوضــحت دراســةالسياســية؛ حيث
ة اجلامعــة لــديهم أن طلبــ املشــاركة السياســية وعالقتهــا بالتوجــه نحــو القــوة االجتماعيــة:

ــوة  ــو القـ ــه نحـ ــن التوجـ ــع مـ ــتوى مرتفـ ــية ومسـ ــاركة السياسـ ــن املشـ ــنخفض مـ ــتوى مـ مسـ
إلنــاث يف االجتماعيــة، كمــا توصــل البحــث إلــى وجــود فــروق دالــة إحصــائًيا بــني الــذكور وا

ــري  ــة ضــعيفة بــني متغي ا وجــود عالقــة ارتباطي ــذكور، وأيضــً املشــاركة السياسيةلصــالح ال
  وجه نحو القوة االجتماعية.املشاركة السياسية والت

ــات  6r2019 Jason Ostrandeوتوصــل ، يف دراســته عــن األخصــائيات االجتماعي
خفضـة مـن مسـتويات من  إلى أن هنـاكاإلكلينيكيات، النوع، التصورات واملشاركة السياسـية

عــن عــدم الثقــة يف قــدرتهن علــى املشــاركة  الطمــوح السياســي لــدى عينــة الدراسة،فضــًال 
السياسية،كما أن األعباء املهنيـة وواجبـاتهن جتـاه األسـرة تعـد مـن أهـم معوقـات املشـاركة 

  السياسية لديهن.
ماء محمـد تونس،أكد(أسـ  –وفى دراستهم عن التمكني السياسـي للمـرأة العربيـة يف مصـر  

ــادة نســبة  )20187رجــائي وآخــرون ــرغم مــن زي ــى ال املشــاركة السياســية للمــرأة يف أنهعل
التصـــويت يف العمليـــة االنتخابيـــة إال إن نســـبة مشـــاركتها يف االنتخابـــات كنائبـــة برملانيـــة 
منخفضـــة،كما أكدتالدراســـة تفــــوق املـــرأة التونســـية وقــــدرتها علـــى الـــتمكن السياســــي 
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ــى النقــيض مــن ــت تواجــه العواقــب وال  الفعلي،وعل ــي مازال ــرأة املصــرية الت ــت امل ــك كان ذل
  .تستطيع ممارسة حقوقها السياسية التي كفلهالها الدستور

وفى دراستهم عن دور وسائل اإلعالم الرقمية يف تعبئـة الشـباب جتـاه املشـاركة السياسـية 
إلــى أن لوســائل اإلعــالم Judith Moeller&others8 2018والواجــب املــدنى توصــل

ــًرا دفــع الشــباب نحــو املشــاركة السياســية مقارنــة بوســائل اإلعــالم  يفالرقميــة تــأثيًرا كبي
التقليدية، وأنه كلما زاد تعرض املبحوثني لألخبـار عبـر وسـائل اإلعـالم زاد حرصـهم علـى 
املشاركة يف احلياة السياسية، كما تختلف وسائل اإلعالم الرقمية يف تأثيرها على األفـراد 

  املشاركة السياسية.ع التعرض واجتاهاتهم نحو  باختالف دواف
فـى دراسـتها عـن التمـاس اجلمهـور املصـري لألخبـار مـن 20189أما آيات أحمد رمضان  

، التـي هـدفت مـن املواقع اإلخبارية املوجهـة بالعربیـة وانعكاسـه علـى مشـاركتهم السیاسـیة
لألخبـار مـن املواقـع خاللها إلى التعرف على العالقة بني دافـع التمـاس اجلمهـور املصـري  

باريــة املوجهــة وحجــم املشــاركة السياســية، وتوصــلت إلــى انخفــاض مســتوى املشــاركة اإلخ
%، وكانــت الغالبيــة مــن 74السياســية لــدى الغالبيــة مــن عينــة الدراســة؛ حيثبلغــت نســبتهم 

عينــة الدراســة اجتاهــاتهم إيجابيــة نحــو دور املواقــع اإلخباريــة فــى تغطيــة أخبــار الشــأن 
ــة املصــري، ــة ارتباطي ــى املواقــع  كماتوجــد عالق ــور املصــري عل ــاد اجلمه ــني درجــة اعتم ب

  اإلخبارية يف احلصول على املعلومات وحجم مشاركته السياسية. 
يف دراســــــتها عــــــن دور املــــــرأة يف احليــــــاة 201510وتوصــــــلت مــــــي محيــــــي عجــــــالن 

 إلــى اآلتــي:جنح كــل مــن) 2015 -2000السياسية(دراســة مقارنــة بــني مصــر والبرازيــل
ا املصريات والبرازيل يات يف إثبات دورهنفي احلياة السياسية رغـم املعوقـات؛ إال أنـه واقعيـً

ــن ق ــرغم م ــى ال ــرأة يف البرازيــل جنحــت يف تفعيــل دورهــا أكثر،عل ــة جنــد أن امل ــام الدول ي
املصريةببذل جهد كبير لتحسني وضع املرأة املصرية من خالل اتخاذ عدد مـن اإلجـراءات 

كينها يف املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية كافة، والقضـاء التي تساعد على مت
  .  إصالح تشريعي على مظاهر التمييز ضدها، إضافة إلى حتقيق

بعنــوان تــأثير  11Sandler&Nieman ,2015 Ostranderوأكــدت دراســة كــل مــن
ــة( ــى مســتوى التمكــني واملشــاركة السياســية لطــالب جامع ــة عل ــة املهني )، أن MSWالهوي

يف املستويات الدراسية املتقدمة حازوا أعلى نسبة يف مستوى مشاركتهم السياسـية   الطلبة
ياسـيةللطلبة األمـريكيني ومساهمتهم يف األعمال املجتمعية، وقد كانت نسـبة املشـاركة الس

  من أصول إفريقية ضئيلة باملقارنة مع األعراق األخرى.



               4797 

ة العربيـة ركة السياسـية للمـرأيف دراسته عـن املشـا201712وأوضح مصطفى محمد سعد
ايف مســتوى املشــاركة السياســية للمــرأة يف ، أن هناكوليبيــا) –(دراســة حالةمصــر  انخفاضــً

نة االقتصادية للمرأة يف املجتمعانعكسبصورة مباشـرة مصر وليبيا، وأن ضعف الدور واملكا
كة الفاعلـة، كمـا يف ضعف ومحدودية اإلمكانات واملوارداملالية لديها التي متكنها من املشار

أن عدم حتديد قانون االنتخابات ميثل أحد األسـباب املهمـة التـي تـؤثر بشـكل سـلبي علـى 
 .وانتخابًا بات تصويًتا وترشيًحامشاركة املرأة يف االنتخا

مـن خـالل دراسـته عـن املشـاركة السياسـية 200913وتوصل عبد الـرؤوف أحمـد الطـالع  
إلـى وجـود فـروق يف املشـاركة   طيني يف قطـاع غـزةوعالقتها بقوة األنا لدى الشباب الفلسـ

السياسية تعودللمؤهل العلمي، وقد حاز بُعد االهتمام السياسي أعلى نسبة مـن بـني أبعـاد 
 65.20%، تليهـــا املعرفـــة السياســـية بنســـبة 66.18اســـية، وذلـــك بنســـبة املشـــاركة السي

  %.60.00%،يليها النشاط السياسي بنسبة 
ــار  Quintelier2007Ellen 14وأكــدت دراســة  عــن املشــاركة السياســية للشــباب وكب

وجود فروق بني الشباب وكبار السن يف املشـاركة السياسـية لصـالح السن (دراسة مقارنة )
ترجع أهم أسباب عدم املشـاركة لـدى الشـبابإلى انخفـاض الرضـا عـن احليـاة كبار السن،و

لواقع السياسـي، وقـد كانـت السياسية فـى املقـام األول، يليـه عـدم االهتمـام مبـا يحـدث بـا
مشاركة الشباب بالتصويت فى معظم االنتخابات قليلة، كمـا أنهـم ال يفضـلون املشـاركة يف 

  حد سواء. ية والسياسية علىاألنشطة االجتماع
 ثانًيا: دراسات اعتمدت على مدخل املسئولية االجتماعية لإلعالم 

ــ زت الغالبيــة مــن الدراســات يف هــذا املحــور علــى التع رف علــى املســئولية االجتماعيــة ركــّ
مســـتوى املســـئولية االجتماعيـــة لـــدى اجلمهـــور، وفيمـــا يتعلـــق لوســـائل اإلعـــالم، ورصـــد 

أوضـحت بالقنوات األكثر التزاًما مببـادئ املسـئولية االجتماعيـة مـن وجهـة نظـر املبحـوثني  
ــادة عبــد العــال ــة يف التليفزيوناملصــريوعالق201815دراســة مي ــالبرامج احلواري تها ،بعنوان

ا مـن القنـوات اخلاصـة باحلرية واملسئولية االجتماعيـة، أن القنـوات احلكوميـة أكثـر التزامـً
، بينمــا جــاءت درجــة التــزام القنــوات اخلاصــة مببــادئ املســئولية االجتماعيــة %57بنســبة

القنوات احلكومية والقنوات اخلاصـة أن % 12.2، بينما ترى نسبة %30.8لإلعالم بنسبة
  ية واملسئولية االجتماعية لإلعالم.تلتزم مببادئ احلر

عن مستوى املسئولية االجتماعية لدى طالبات   فيدراستها201716وتوصلت لبنى السعود  
إلى وجـود فـروق بـني الطالبـات علـى كلية األميرة عالية اجلامعية وعالقتها ببعض املتغيرات

ــان ــة، وك ــة االجتماعي ــر احلال ــي ملســتوى املســئوليةتعزى ملتغي ــاس الكل ــر يف  املقي ــاك تغي هن
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ح الطالبـات اللـواتي يسـكّن القريـة، بُعداملسـئولية الوطنيـةتبًعا ملتغيراملنطقـة السـكنية لصـال
ــة  ــة تعـــزى ملتغيـــر املرحلـ ــئولية االجتماعيـ ــائًيا ملســـتوى املسـ ــة إحصـ ولـــم تظهـــر فـــروق دالـ

  الدراسية.
االخــتالف بــني الطلبــة الــذكور and Santa Maria,2016Baringb17وأكــد كــل مــن

) ٣١٧٣(؛ حيـــث طبقـــت الدراســـةعلىعينةبلغتاث يف مســـتوى املســـئولية االجتماعيـــةواإلنـــ
ا ذا داللـة إحصـائية قويـة بـني عضـوية  طالًبا وطالبة من جامعات الفلبني، وأظهرت ارتباطـً
املبحوث باملنظمات والدرجة التي حصل عليها على مقياس املسئولية االجتماعية،فى حـني 

الشخص بشبكات التواصل االجتماعي ومسـتوى املسـئولية أنهال توجد عالقة بني مشاركة  
  االجتماعية.

عــــــن اجتاهــــــات الشــــــباب نحــــــو املســــــئولية 201618دراســــــة قــــــدري حليمــــــةوتوصلت
أنثـى)  71ذكـر، و59شـابًا ( 130تم االعتمـاد فيهـا علـى عينـة مكّونـة مـن التياالجتماعية،

ا للمسـتوى التعليمـي، إلى وجود فروق يف اجتاهات الشباب نحو املسئولية االجتماعية و فقـً
  الشباب وفًقا ملتغير النوع.  كما أكدتأنه ال توجد فروق دالة إحصائًيا بني

عــن إدراك الشــباب  201519وعلــى العكــس مــن ذلــك، أكــدت دراســة أميــرة يوســف بــدري
ا ذات داللـة إحصـائية وآرائهم حول املسـئولية االجتماعية(دراسـة ميدانيـة) أن هنـاك فروقـً

صـالح الــذكور، كمــا اث يف إدراكهــم ملفهــوم املسـئولية االجتماعيــة، وذلــك لبـني الــذكور واإلنـ
توصـــلت إلـــى وجـــود عالقـــة طرديـــة بـــني إدراك الشـــباب ملفهوماملســـئولية االجتماعيـــة 

هــدف إلــى ومشــاركتهم يف التنميــة، فضــًال عــن إدراكهــم لــدورهم يف العمــل ااملجتمعيالــذي ي
  تطوير وحتسني املجتمع.

املسـؤولية االجتماعيـة يف عـن  othersJuan José2015&20مـنوقـد أوضـحت دراسـة كـل 
ا للسـلوكيات اأن طالب اجلامعات يظهرون تاجلامعة والسلوك اإليجابي ملسـئولة كـرارًا عاليـً

ا لـدى  اجتماعًيا،كما أظهرت النتائج أن هناك مستويات عليا للسلوكيات املسـئولة اجتماعيـً
عـايش واحتـرام طالب اجلامعة، وكان من أهم سلوكيات املسئولية االجتماعية اإليجابيـة الت

  اآلخرين.
21lmerich &A ,Vilar-íMart,Noguera í(Martوقــدأظهرت دراســة كــل مــن

وجـود مسـتويات عاليةللمسـئولية االجتماعيـة لـدى الغالبيـة مـن طـالب اجلامعــة  2014,
األمريكية، وقد اسـتخدمت الدراسـةمنهج املسـح االجتماعي،وطبقتالدراسـةعلى عينـةبلغت 

األمريكيـة مت اختيـارهم بطريقـة الصـدفة،كما أكـدت الدراسـة   ) طالًبا من اجلامعات٨٦٠(
 الطلبة يف تقدير الذات واملسئولية االجتماعية.  أنه ال توجد فروق بني
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عـن العالقـة بـني التعـرض لبـرامج املـرأة يف   201222وأوضحت دراسـة ريهـام عـز الـدين  
وجود عالقة بني كثافة التعـرض الفضائيات العربية ونظرة املرأة لذاتها ونظرة املجتمع لها،
 احليـاة السياسـية واالجتماعيـة، لبرامج املرأة ونظرتها لذاتهاومدى االهتمـام باملشـاركة يف

عات مهمة مثل التعليم وتثقيف املرأة كما أن برامج املرأةأسهمت يف زيادة اهتمامها مبوضو
  وكيفية العناية بصحتها.
فقد توصلت من خالل دراستها عـن املسـئولية االجتماعيـة 201123أما سارة عبد اللطيف

ا متزايـًدا   هـا النخبـةللقنوات التليفزيونية احلكومية واخلاصـة كمـا ترا إلـى أن هناكاهتمامـً
سئولية األخالقية، وذلك من وجهة نظر النخبـة، من جانب البرامج عينة الدراسة بأبعاد امل

كمــا أكــد الغالبيــة مــن أفــراد العينــة ارتفــاع نســبة املســئولية االجتماعيــة للقنــوات اخلاصــة 
  باملقارنة بالقنوات احلكومية.

فقد أكدا من خالل دراسـتهما عـن دور  201124لى مهدي أما محمد ذكي جابر وناصر ع
أن هنـاك لية االجتماعيـة لـدى طلبتهـا (دراسـة ميدانيـة)اجلامعات يف تعزيز مفهـوم املسـئو

ــة الدراســة،وأن الشــباب  ــدى عين ــة ل تشــابًها يف طبيعــة الــوعي مبفهــوم املســئولية املجتمعي
معيـة، كمـا أن هنـاك مـيًال لـدى الفلسطيني أكثر وعًيا من الشـباب املصـري بالقضـايا املجت

  .الشباب الفلسطيني الشباب املصري لعدم املشاركة السياسية بشكل أكبر من
 التعليق على الدراسات السابقة:

اتفق عدد من الدراسات على وجـود عالقـة بـني مفهـوم املسـئولية االجتماعيـة وعـدد مـن -
دراسـة محمـود ة السياسية،مثل (املفاهيم االجتماعية األخرى، من أهمها املواطنة واملشارك

  ).2017(دراسة إلهام يونس  )،و2011ذكي جابروناصر على مهدي 
ا بـــني  - اجلنســـني يف مســـتوى املســـئولية أوضـــحت عـــدد مـــن الدراســـات أن هنـــاك فروقـــً

ــة ــاركة السياسية،مثل(دراســـــــــــــــــــ ــة واملشـــــــــــــــــــ ــف االجتماعيـــــــــــــــــــ أميرة يوســـــــــــــــــــ
  .Baringb, Santa Maria)،و(دراسة)2015بدري

دد مــن الدراســات الســابقة علــى أهميــة دور متغيــر نــوع اق واضــح بــني عــهنــاك ثمــة اتفــ-
التعليم ومتغير السن وتأثيره على مستوى املسئولية االجتماعية واملشاركة السياسـية،وهذا 

و( دراسة عبد الـرؤؤف الطـالع)، ممـا دعـا الباحثـة )،2016(دراسة قدريحليمة  ما أكدته  
  درجة تأثيرها.لالهتمام بدراستها ورصد  

اختلفت الدراسات امليدانية (اخلاصة بقياس مستوى املسئولة االجتماعيـة لـدى األفـراد) -
فـــى نتائجها،نظًراالختالفوتنوعالبيئـــات االجتماعيـــة التـــي طبقـــت فيهـــا هـــذه الدراســـات؛ 
فمنهم من طبق الدراسة على املمارسني للخدمة االجتماعيـة،ومنهم مـن اتخـذ مـن أسـاتذة 
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هم مــن أجــرى دراســته علــى الشــباب اجلــامعي، كمــا لدراســته، ومــن البتــدائي عينــةالتعلــيم ا
اهــتم بعــض الدراســات برصــد الفــروق بــني املبحــوثينفى مســتويات املســؤولية االجتماعيــة 
ــباب  ــني الشـ ــة بـ ــل املقارنـ ــه، مثـ ــون فيـ ــذي يعيشـ ــع الـ ا للمجتمـ ــً ــية وفقـ ــاركة السياسـ واملشـ

علـى مـدى ليبـي، للتعـرف عـن الشـباب ال  الفلسطيني واملصري، وهنـاك مـن أجـرى دراسـته
  تأثير األوضاع السياسية واالجتماعية عليهم.  

ــتم بالكشــف عــن دور اإلعــالم يف نشــر مفهــوم  - ــم ته ــن الدراســات الســابقة ل ــة م الغالبي
  املسئولية االجتماعية لدى اجلمهور.

اإلعـالم اختلفت الدراسة احلالية عـن الدراسـات السـابقة يف اهتمامهـا بـالربط بـني دور  -
ذًجا)يف توعية الفتاة اجلامعيةمبسئوليتها نحو املجتمع، وتأثير ذلـك علـى ج املرأة أمنو(برام

  مستوى مشاركتها السياسية.
الحظــت الباحثــة، مــن خــالل مســح التــراث العلمي،قلــة الرصــد البحثــي اخلــاص بقيــاس -

طــورة املرحلــة مســتوى املشــاركة السياســية للفتــاة اجلامعيــة ودور اإلعــالم يف ذلــك، رغــم خ
 دعا الباحثة الختيارها كعينة للدراسة امليدانية. وأهميتها؛ مما

  اإلطار املعريف:
  مفهوم املشاركة السياسية:

 لديها وتكوناملجتمعية،   أو السياسية احلياة يف دورًا الفرد خاللها من يؤدي يالت العملية
وحتديد  يف  العامة  األهداف  صنع  يف  يسهم  ألن  لفرصةا  الوسائل   أفضل  املجتمع، 

  .25وغير املباشرة  املباشرة نشطةاأل خالل  من تتم  إلجنازها، وقد 
ــة ــاركة السياسـ ــة املشـ ــى أن  :أهميـ ــاعد علـ ــا تسـ ــية يف أنهـ ــاركة السياسـ ــة املشـ ــل أهميـ تتمثـ

ا ميكــنهم مــن ممارســة   متنحيسوداملجتمع حالة من االستقرار،و الشباب حًقا دميقراطيــً
أدوارهــم السياســية بفاعليــة يف املجتمع،فضــًال عــن أن املشــاركة تــدعم العالقــة بــني 

أكثــر  األمــر الــذي ســينعكس علــى شــعوره باالنتمــاء ملجتمعه،ويجعلــه؛فــرد ومجتمعــهال
سـيؤدى إلـى إدراًكا ملشكالته؛ لذا فإن عدم وجود صيغة مالئمة للمشــاركة السياســية 

  .26انتشار ظاهرة العنف املجتمعي وتعميقها
  :27أبعاد املشاركة السياسية

ــاد للمشــاركة، يف ــا أبع ــى أنه  حــني يعتبرهــا آخــرون مراحــل يصــنفها بعــض املختصــني عل
  ن: سياسية، وتتكون مومستويات للمشاركة ال
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  االهتمام السياسي:
االهتمــام مبتابعــة األحــداث العامــة، ومناقشــة األحــداث السياســية مــع أفــراد ويقصــد بــه 

  .عائالتهم أو معزمالئهم، وتزداد وقت األزمات أو يف أثناء احلمالت االنتخابية
 املعرفة السياسية:

ــد ــا يقصـ ــيات  بهـ ــة بالشخصـ ــية واملعرفـ ــداث السياسـ ــن األحـ ــات عـ ــه معلومـ ــون لديـ أن يكـ
ــؤثرة،  ــومي والشخصــيات السياســية امل ــي أو الق ــى املســتوى املحل السياســيةيف املجتمــع عل

  التي تؤهله ملمارسة النشاط السياسي.  وهياملعرفة
  النشاط السياسي:

لــى ســبيل املثــال االنتخابــات هــا عومن يتمثـل يف املشــاركة يف الفعاليــات السياســية املختلفــة،
  بأشكالها املختلفة، وميكن أن يسهم يف الدعايةللمرشحني، أو باملشاركة يف التصويت.

  :املطالب السياسية
أن يعــرف الفــرد حقوقــه السياســية، وأن تكــون لديــة القــدرة علــى املطالبــة بهــا باألســاليب 

عيــة ما،آليــة لتحقيــق و جمزب أوقد يكــون اشــتراكه يف حــاملشــروعةالتي كفلهــا الدســتور،
  مطالبه ومطالب اآلخرين.

 :28أشكال وأساليب املشاركة السياسية
  هناك صور وأشكال عديدة للمشاركة السياسية، أهمها: 

ــذي - ــوائح  التصــويت يف االنتخابات،ال ــون مســبوًقا بالتســجيل يف الل يجــب أن يك
  االنتخابية.

 باملال. املشاركة يف احلمالت االنتخابية، سواء بالدعاية أو -
 االهتمام مبتابعة األمور السياسية. -
 حضور الندوات واملؤمترات السياسية. -
 املناقشات السياسية وإبداء اآلراء فيها، سواء باملعارضة أو باملوافقة. -
 االنخراط يف عضوية األحزاب ومؤسسات املجتمع املدني. -
 تقلد أو الترشح ملنصب سياسي أو إداري مهم. -
 جتمع املدني.املصلحة أو منظمات املاالنضمام إلى جماعات   -

 املسئولية االجتماعية:
اعن أمــور  ا بأنهــا: مــا يكــون بــه اإلنســان مســئوًال ومطالبــً تعــرف املســئولية االجتماعيــة لغويــً

  .29أتاها  وأفعال
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مراعاة حقـوق اآلخـرين واملحافظـة عليهـا وعـدم اإلضـرار بهـا، مبـا يف   وتعرف أيًضا بأنها:
  .30دين واألقارب واألرحامذلك حقوق اجلار والوال
الفردية عـن اجلماعـة، وهـي مسـؤولية   :”املسؤوليةبأنها  31)1998ويعرفها “سيد عثمان”(

الفــرد أمــام ذاتــه عــن اجلماعــة التــي ينتمــي إليهــا أو املجتمــع الــذي يعــيش فيــه، أي أنهــا 
  .”مسؤولية شخصية، أخالقية، وطنية يغلب عليها التأثير االجتماعي

ل والبدء يف مسـاعدة اآلخـرين مـن غيـر انتظـار احلصـول علـى أيـة : امليبأنها  وتعرف أيًضا
  .32شخصية منافع

التـزام القنـوات التليفزيونيـة والعـاملني :وتعرف املسئولية االجتماعية لوسائل اإلعالم بأنهـا
بها بأخالقيات اإلعالم ومبادئ الدقة والعدالة والتوازن واملوضوعية يف قيامهم بواجبـاتهم 

ون؛ حيـث اه املجتمع بكافـة فئاتـه، وتتعـدد جوانـب املسـئولية االجتماعيـة للتليفزيـاملهنية جت
ــن  ــا مـ ــة وغيرهـ ــة والدينيـ ــة والثقافيـ ــة واالجتماعيـ ــية واإلعالميـ تشـــمل املجـــاالت السياسـ
املجاالت، ويـتم تفعيـل تلـك املبـادئ يف الواقـع مـن خـالل مجموعـة مـن القواعـد التنظيميـة 

دمتها القـوانني ومواثيـق الشـرف اإلعالميـة، شـريطة تـوافر املعلنة والضمنية، يأتي فى مقـ
  .33من احلرية املسئولة يف املجتمعالقدر املطلوب  

  :تتكون من عناصر مترابطة يكمل بعضها بعًضا،وهي:34عناصر املسؤولية االجتماعية
ــى ســالمة ومتاســك Concernاالهتمــام -أ ــاط باجلماعــة، واحلــرص عل :ويتضــمن االرتب

ــتمرار ــدافها،ولالهتمامأفرادها،واســــ ــع  ها وحتقيقأهــــ ــال مــــ ــا: االنفعــــ ــتويات منهــــ مســــ
 اجلماعة،والتوحد مع اجلماعة.

ــي إدراك الفــرد الظــروف املحيطــة باجلماعــة، Understandingالفهــم-ب : والفهــم يعن
ماضيها وحاضرها وقيمها واجتاهاتها، واألدوار املختلفة فيها، وهو أيًضا يشـترط االلتـزام 

إلى فهم الفرد للجماعة، وفهم أهميته ايرة معاييره،والفهم ينقسم  بأخالقيات املجتمع ومس
  االجتماعية لسلوكه.

: هـــي عمليـــة يؤديـــالفرد فيهـــا دورًا يف احليـــاة االجتماعيـــة، Participationاملشـــاركة-ج
واملســاهمة يف وضــع األهــداف العامــة للمجتمــع،وُتظهر املشــاركة قــدرة الفــرد علــى القيــام 

  .35اته بضمير حي، وإرادة ثابتةبواجباته وحتمل مسؤولي
  :36أبعاد املسئولية االجتماعية

هنـاك مجموعــة مـن األبعــاد التـي ميكــن مـن خاللهــا قيـاس مــدى إدراك األفرادللمســؤولية 
  االجتماعية، هي:
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بُعد مسئولية املجتمعية: ويعني املساهمة يف حل املشكالت التي يعاني منهـا املجتمـع، إمـا -
ــمـــــن خـــــالل املشـــــاركة يف اجل ردي، واحلـــــرص علـــــى معيـــــات التطوعيـــــة،أو بشـــــكل فـــ

  مساعدةاآلخرين،واحلفاظ على العالقات االجتماعية.
بُعد املسئولية األخالقية والدينية: ويشمل األخالق واآلداب التي تنبع مـن داخـل الـنفس،   -

  التي يحث عليها الدين، وحتقق الرضا النفسي للفرد يف حالة القيام بها.
وقــه وواجباتــه نحــو وطنــه مبــا يســهم يف دعــم رد بحقلوطنيــة: التــزام الفــبُعــد املســئولية ا -

  واستقرار الوطن واحلفاظ عليه ضد التحديات اخلارجية.
أفــراد األســرة علــى تقاليــدها وتوعيــة أفرادهــا بــأي  بُعــد املســئولية نحــو األســرة:حفاظ -

  مخاطر ميكن مواجهتها، والتعاون بني أفرادها.
اتــه واحلفــاظ عليهــا مــن املخــاطر التــي ة: يعنــي اهتمــام الفــرد بذبُعــد املســئولية الذاتيــ -

ــذات وصــحتها النفسية،وتشــكل املســئولية  ــة ال ــى تنمي ــا يف املجتمــع، واحلــرص عل تواجهه
  ة األولى اللتزام الفرد نحو املجتمع.الذاتية اللبن

  مفاهيم الدراسة:
ذلك بهـدف التـأثير علـى املشاركة السياسية: هي النشاط املشروع الذي يقوم به األفراد، و

ثـم فهـي تنطـوي علـى قـدرة املـواطنني علـى  صانعي القرار وما يتخذونه مـن قـرارات، ومـن
  .37قرارات اخلاصة باملجتمعممارسة دورهم يف اختيار احلكام، ويف عملية صنع ال

التعريف اإلجرائي: الدور الذي تلعبه الفتاة يف احلياة السياسية من خالل ممارسة أي من 
  طة السياسية التي تتيح لها املساهمة يف صناعة املستقبل السياسي للدولة.األنش

رفيـة يف :اإلدراك يقع بني مجالي العمليات احلسية يف جانب والعمليات املعمفهوم اإلدراك
  .38جانب آخر، ويعتمد يف معظم أحواله السوية على اإلحساس

ينتبــه الفــرد بشــكل مقصــود  : عمليــة ال حتــدث إال بعــد أنوهنــاك مــن يعــرف اإلدراك بأنــه
ا يف عمليـــة اإلدراك، وا نتقـــائي إلـــى شـــيء معـــني، كمـــا يـــؤدي التصـــور الـــذهني دورًا مهمـــً

  .39العقليويساعد ذلك يف الوصول إلى املدرك  
:العملية التي يقوم الفرد عـن طريقهـا بتفسـير املثيـرات احلسـية وصـياغتها كما يعرف بأنه

هـــم دالـــة اخلبـــرة، مبعنـــى أنـــه ســـلوك مـــتعلم يف صـــور ميكـــن فهمهـــا، واإلدراك يف معظم
  .40ومكتسب

: التـزام الفتـاة بحقوقهـا وواجباتهـا جتـاه نفسـها التعريف اإلجرائي للمسـئولية االجتماعيـة
ســرتها واملجتمــع الــذي تعــيش فيــه، ويتحــدد مســتوى املســئولية االجتماعيــة لألفــراد مــن وأ
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ي احلياتية كافة،وال ويتحقق ذلـك خالل قياس مستوى االهتمام والفهم واملشاركة يف املناح
  إال من خالل إدراكه األبعاد املختلفة للمسئولية االجتماعية.

  ومنهجها:نوع الدراسة
أنواع البحوث الوصفية التي تتضـمن دراسـة احلقـائق الراهنـة املتعلقـة تنتمي الدراسة إلى 

  بطبيعة الظاهرة أو القضية محل الدراسة.
جلامعـة املتابعـات لبـرامج منهج املسح لعينة مـن فتيـات ا  ويف إطار ذلك استخدمت الباحثة

ــى مســتوى إدراكهــن ملفهــوم املســئولية  ــالقنوات الفضــائية للتعــرف عل ــة، املــرأة ب االجتماعي
  وعالقة ذلك مبستوى مشاركتهن السياسية.

  مجتمع الدراسة:
  )باجلامعات املصرية.  21: 18رحلة املراهقة املتأخرة (الفتاة اجلامعية مب

  -لتركيز على الفتاة اجلامعية ألسباب منها:مت اوقد 
مــة بــروز دور الفتــاة يف التغييــرات السياســية التــي حــدثت يف الــبالد؛ حيــث كانــت يف مقد

يونيه، كما كان لهـا عديـد مـن   30يناير و  25فئات الشعب املصري الذي شارك يف ثورتي  
ار علـى الفتـاة اجلامعيـة املواقف يف أحداث سياسية مختلفة عبر تاريخ مصر، ووقع االختي

حتديًداألنه من املفتـرض أن التعلـيم اجلـامعي لـه دور فاعـل يف رفـع مسـتوى الطمـوح لـدى 
يـر الواقــع إلـى األفضــل،إلى جانـب تـوفير اجلامعــة لطالبهـا ممارســة الطالب،ومحاولـة تغي

ا مصــغًرا للمشــاركة  النشــاط السياســي مــن خــالل االحتــادات الطالبيــة التــي متثــل منوذجــً
  سياسية.ال

  العينة البشرية:
مفردة من الفتيات بجامعة (بورسعيد)   500مت التطبيق على عينة متعددة املراحل قوامها  

كليـة، ومت االختيـار مـن بـني الكليـات بالطريقـة   12امعـة البـالغ عـددها  من بني كليـات اجل
عينـة العشوائية البسيطة بعد أن متتقسيمها إلى كليـات نظريـة وأخـرى عمليـة، ثمسـحب ال

 –التجــارة  –منهــا بالطريقــة العشــوائية البســيطة، فكانتالكليــات (احلاســبات واملعلومــات 
، كلية التربية النوعيـة)  –كلية الطب    –(كلية الهندسة    التربية)، ومتثلت الكليات العملية يف

ــي  ــز البحث ــدة عــن التمرك ــا بعي ــة بورســعيد ألنه ــة الدراســة مــن جامع ــار عين ــد مت اختي وق
ضًال على أن الفتيات يف املرحلة اجلامعية يشتركن يف امليول والتوجهات بشـكل بالقاهرة، ف

ثيلهــا للمجتمــع األصــلي، إضــافة إلــى مئنــان الباحثــة لســالمة النتــائج، ومتكبير،مايـدعو الط
  التيسير على الباحثة يف احلصول على املعلومات.
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  أدوات جمع البيانات:
ة عـن تسـاؤالتها علـى أدوات جمـع البيانـات اعتمدت الدراسـة يف حتقيـق أهـدافها واإلجابـ

  آلتية:ا
  أوًال:استمارة استبيان:

مت جمــع بيانــات الدراســة باســتخدام اســتمارة اســتبيان مقننــة قامــت الباحثــة بتصــميمها 
لإلجابــة عــن التســاؤالت امليدانيــة للدراســة، وهــي مــدى التعــرض لبــرامج املــرأة بــالقنوات 

مج التـي تفضـل الفتيـات متابعتهـا، وأبعـاد املسـئولية الفضائية، ودوافعالتعرض، وأهم البرا
لفتيـات أنـه قـد مت التركيـز عليهـا بالبرامج،وغيرهـا مـن التسـاؤالت االجتماعية التي تـرى ا

  التي حتقق الهدف من الدراسة امليدانية.
  :ثانًيا:مقاييس الدراسة

  استخدمت الباحثة عدًدا من املقاييس، منها:
  ة: ختلفة للمسئولية االجتماعيمقياس اإلدراك لألبعاد امل

ــةواملقاييس  ــاييس اخلاصــة باملســئولية االجتماعي ــى عــدد مــن املق ــة عل ــد اطــالع الباحث بع
، أعـدت الباحثـة 41اخلاصة بقياس مسـتوى اإلدراك لإلفـادة منهـا يف بنـاء فقـرات املقيـاس

ة، ومـّر ألبعـاد املسـئولية االجتماعيـمقياًسا لتحديد مستوى إدراك الفتيـات عينـة الدراسـة  
طوات اآلتيـــــة: وضـــــعت الباحثـــــة عـــــدًدا مـــــن العبـــــارات بلـــــغ تصـــــميم املقيـــــاس بـــــاخل

ا ألبعـاد املسـئولية االجتماعيـة البـالغ عـددها خمسـة أبعـاد 52عددها( )عبارة مقسمة وفقـً
 -املســـــئولية الدينيـــــة واألخالقيـــــة  -املســـــئولية نحـــــو املجتمـــــع -(املســـــئولية الوطنيـــــة 

زاوجـة بـني العبـارات اإليجابيـة ية نحو األسـرة)،وقد متـت املاملسئول  –سئوليةنحو الذات  امل
ــد  –موافــق  –ومت قياســها بطريقــة ليكــرت اخلماســية (موافــق بشــدة والســلبية،   –محاي

وقد مت عرض املقياس على عدد من اخلبراء واملتخصصني فـى معارض بشدة)،  –معارض  
حصـلت علـى أقـل نسـبة  د مت حذف بعض العبارات التـيمجال اإلعالم وعلم االجتماع، وق

  ) فقرة.45تعديل بعض الفقرات،وأصبح املقياس يتكون من (اتفاق،و
  مقياس املشاركة السياسية:

ا 42بعد اطالع الباحثة على عدد من املقاييس اخلاصة باملشاركة السياسية ، أعـدت مقياسـً
ات بلغ باخلطوات اآلتية: وضعت عدًدا من الفقرومّر تصميم املقياس  ،  للمشاركة السياسية

ــددها( ــمة 4عـ ــرة مقسـ ــل فقـ ــرات، كـ ــاركة )فقـ ــاليب املشـ ــاس أسـ ــارات لقيـ ــن العبـ ــدد مـ لعـ
ــام السياســي ــرأي  –السياســية، هــي: (االهتم ــر عــن ال ــات–التعبي  -التصــويت يف االنتخاب

سـلبية االشتراك يف األحزاب السياسية)، ويحتـوي املقيـاس علـى عبـارات إيجابيـة وأخـرى  
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 –موافـق  –كـرت اخلماسـية (موافـق بشـدة بطريقـة لي ومت قياسـها)عبارة،40بلغ عددها (
ــد  ــارض  –محاي ــارض بشــدة)،  –مع ــراء مع ــن اخلب ــى عــدد م ــاس عل ــد مت عــرض املقي وق

واملتخصصــني فياملجــال،ومت حــذف بعــض العبــارات التــي حصــلت علــى أقــل نســبة اتفــاق، 
  )عبارة.32رات (وبلغ إجمالي العبا  وتعديل بعض الفقرات،
  اختبار الصدق والثبات:

بعــد أن صــممت الباحثــة اســتمارة اســتبيان ومقــاييس الدراســة جلمــع البيانــات الالزمــة، 
وعرضتها على مجموعـة مـن املحكمـني يف مجـال اإلعـالم، وعمـل التعـديالت الالزمـة بنـاء 

ة مـن فتيـات على توجيهاتهم لتصبح االسـتمارة بصـورتها النهائيـة قابلـة للتطبيـق علـى عينـ
بــر بــرامج املــرأة راكهــن للمســئولية االجتماعيــة املقدمــة عاجلامعــة للتعــرف علــى مــدى إد
  ومستوى مشاركتهن السياسية.

وملعرفةدرجة الثبات أعادت الباحثة تطبيق االستمارة بعد مرور أسبوعني،وذلك للتأكد مـن 
صول على نتائج متسقة ثباتها، ثم إجراء حساب معامل الثبات بني االختيارين، وقد مت احل

  لثبات.%، وهوما يدل على ارتفاع درجة ا93سبة  بني التطبيقني بن
  املعاجلة اإلحصائية للبيانات:

قامت الباحثة بإدخال بيانات الدراسة للحاسب اآللي، وذلك ملعاجلتها إحصائًيا باستخدام 
تـائج ، والسـتخراج نSPSS (Statistical Package for Social Sciencesبرنـامج (

  يس واملعامالت اإلحصائية اآلتية:  الدراسة جلأت الباحثة إلى املقاي
  اجلداول التكرارية البسيطة (العدد والنسب املئوية).

 .ANOVAحتليل تباين أحادي االجتاه 
  اختبار شيفيه ملعرفة مصدر الفروق بني املجموعات.

إحصــائية بــني متغيــرات اســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون لدراســة مــدى وجــود عالقــات 
 الداللة اإلحصائية بني تلك املتغيرات.الدراسة واختبار مستوى  

 لداللة الفروق بني متوسطات مجموعتني.  T.Testاختبار (ت)
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  نتائج الدراسة:
  ) 1جدول رقم (

  اخلصائص العامة لعينة الدراسة من فتيات اجلامعة 
  %  ك  املتغيرات الدميوغرافية

  الدراسية الفرقة 

  25.0  125  الفرقة األولى 
  25.0  125  الفرقة الثانية 
  25.0  125  الفرقة الثالثة 
  25.0  125  الفرقة الرابعة 

  طبيعة الدراسة
  50.0  250  كليات نظرية 
  50.0  250  كليات عملية 

املستوى االقتصادي  
  االجتماعي

  

  39.2  196  منخفض 
  23.2  116  مرتفع 

  37.6  188  متوسط 
  100  500    اإلجمالي 

 –ت اجلامعــة مــن حيــث (العمــر يوضــح اجلــدول الســابق توصــيف عينــة الدراســة مــن فتيــا
  ستوى االقتصادي االجتماعي)وامل –طبيعة الدراسة 

  )2جدول رقم (

  مدى تعرض فتيات اجلامعة للقنوات الفضائية املصرية

  %  ك  تعرض الفتيات للقنوات الفضائية املصرية 

  91.4  457  تشاهد

  8.6  43  ال تشاهد

  100  500  اإلجمالي

دن القنـوات الفضــائية، أن الغالبيـة مــن الفتيـات يشــاه يتضـح مـن بيانــات اجلـدول الســابق
  % منهن ال يشاهدن القنوات الفضائية.8.6%، يف حني أن نسبة  91.4وذلك بنسبة  

  )3(جدول رقم 

  بالقنوات الفضائية املصرية* ترتيب البرامج التي يفضل الفتيات (عينة الدراسة) مشاهدتها

الترتيب   نيالترتيب الثا  الترتيب األول  ترتيب البرامج  
  الثالث

  الوزن النسبي

  166  البرامجالترفيهية 
  

158  144  34.9  
  33.0  137  146  159  برامج املرأة 

  11.5  70  47  50  البرامج السياسية  
  11.0  72  50  43  البرامج الدينية 

  9.6  34  56  39  البرامج الثقافية  

املرتبـة األولـى مـن حيـث  يتضح من بيانات اجلدول السـابق أن البـرامج الترفيهيـة تـأتي يف
، يليهــا بــرامج املــرأة، وذلــك بــوزن 34.9نســبي  نســبة مشــاهدة الفتيــات لهــا، وذلــك بــوزن
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، 11.0،ثـم البـرامج الدينيةبنسـبة  11.5، ثم البرامج السياسـية بـوزن نسـبي  33.0نسبي
  .9.6املرتبة األخيرة بوزن نسبي وجاءت البرامج الثقافية يف

ي يف املرتبــة األولــى إلــى طبيعــة املرحلــة امج الترفيهيــة تــأتالســبب يف أن البــر ورمبــايرجع
  العمرية لعينة الدراسة التي مييل فيها الشباب إلى التسلية والترفيه.

  )4جدول رقم (

  مدى متابعة فتيات اجلامعة لبرامج املرأة بالقنوات الفضائية املصرية

  %  ك    ةللقنوات الفضائية املصري  مدى متابعةالفتيات

  78.3  358  دائًما

  21.3  96  أحياًنا

  1.4  4  نادرًا

  100  457  اإلجمالي

%، من فتيـات اجلامعـة يشـاهدن بـرامج   78.3يتضح من بيانات اجلدول السابق أن نسبة  
% منهن يشاهدن بصورة غير منتظمة، بينمـا  21.3حني أن نسبة  املرأة بصفة مستمرة،يف

  % يشاهدن نادرًا. 1,4نسبة 
مج املـــرأة بشـــكل منـــتظم إلـــى طبيعـــة  متابعـــة الفتيـــات لبـــراوميكـــن أن يرجـــع الســـبب يف

املوضوعات والقضايا التي تتناولهـا البـرامج وتهـم الغالبيـة مـن فتيـات اجلامعـة واألسـلوب 
بعــض املوضــوعات، وتــدل تلــك النتيجــة علــى احتفــاظ التليفزيــون غيــر تقليــدي يف تنــاول 

  الم اجلديد.بنسبة مشاهدة عاليةحتى بعد ظهور وانتشار وسائل اإلع

  )5جدول رقم (

  دوافع تعرض الفتيات اجلامعيات لبرامج املرأة

  %  ك  دوافع تعرضالفتيات لبرامج املرأة 

  30.8  141  القضايا التي تهم املرأة  اجلرأة فيمناقشة

  23.2  106  األسلوب اجلذاب ملذيعات البرنامج  

  16.4  75  تقدميها لفقرات خفيفة وممتعة

  9.2  42  ري من أحداث تساعدني على فهم مايج

  5.9  27  حتفزني على محاولة تغيير أسلوب حياتي لألفضل

  5.5  25  أصبحت عادة بالنسبة لي

  5.0  23  ناجحة للمرأة املصرية العصرية التي متثل قدوةتعرض مناذج  

  3.9  18  لشغل أوقات الفراغ

  100  457  اإلجمالي
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ــات اجلــدول الســابق أن أهــم دوافــع تعــرض  ــرأة هــي: يتضــح مــن بيان ــرامج امل ــات لب الفتي
%، يليه(األســـلوب اجلـــذاب 30.8ايا التـــي تهـــم املـــرأة) بنســـبة (اجلـــرأة فيمناقشـــة القضـــ

%، ثـــم (تقـــدميها فقـــرات  23.2ملــذيعات البرنـــامج يف طـــرح املوضـــوعات املقدمة)بنســـبة 
عدني علــى فهــم مايحــدث حــولي) مــن أحــداث %، ثــم (تســا16.4خفيفــة وممتعــة) بنســبة 

%، ثـم   5.9سـبة  (حتفزنـي علـى محاولـة تغييـر أسـلوب حيـاتي لألفضـل) بن%،ثم9.2بنسبة
ــه (تعــرض منــاذج ناجحــة للمــرأة املصــرية 5.5(أصــبحت عــادة بالنســبة لي)بنســبة  %، يلي

 %، وتــدل3.9%، يليــه (لشــغل أوقــات الفــراغ) بنســبة 5.0العصــرية التــي متثــل قدوة)بنســبة
ــابقة علـــى أن الفتيـــات ينجـــذبن إلـــى األســـ ــاول النتـــائج السـ اليب اجلديـــدة واجلـــرأةيف تنـ

التــي تشــغل بــالهن،وهو مــا تتميــز بــه القنــوات الفضــائية يف الوقــت  املوضــوعات والقضــايا
  الراهن.

  )6جدول رقم (

  أسباب عدم مشاهدة الفتيات لبرامج املرأة بالقنوات الفضائية املصرية

  %  ك  أسباب عدم مشاهدة الفتيات لبرامج املرأة 

  44.2  19  إلعالم اجلديد  أفضل متابعة وسائل ا

  37.3  16  أفضل مشاهدة األنواع األخرى من البرامج  

  11.6  5  ال تعجبني املضامني املقدمة بها 

  6.9  3  ليس لدى وقت فراغ

  100  43  اإلجمالي

مــن بيانــات اجلــدول الســابق يتضــح أن مــن أســباب عــدم مشــاهدة الفتيــات لبــرامج املــرأة 
%، يليـه (تفضـيل 44.2يل وسائل اإلعالم اجلديد)بنسبة  بالقنوات الفضائية املصرية(تفض

ــواع األخــرى مــن البــرامج) بنســبة م اإلعجــاب باملضــامني %، يليــه (عــد37.3مشــاهدة األن
  %.  6.9(عدم وجود وقت فراغ) بنسبة %، يليه 11.6املقدمة بها) بنسبة

م اإلعالم ويرجع السبب يف ذلك إلى اجنذاب الشباب يف هذه املرحلة العمرية إلى استخدا
  رعة.  اجلديد الذي يحظى بنسب استخدام عالية ملا يتميز به من سهولة وس
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  )7جدول رقم (

  ية املصريةترتيب برامج املرأة التي تفضل الفتيات متابعتها على القنوات الفضائ

  بي  النس  الوزن  الترتيب الثالث  الترتيب الثاني    الترتيب األول    ترتيب برامج املرأة التي تتابعها الفتيات 

  33.3  141  161 150  هي وبس  

  26.6  123  114  126  السفيرة عزيزة  

  17.4  78  91 72  كالم ستات  

  12.8  56  55 62  الستات مايعرفوش يكدبوا  

  9.9  59  36 47  حكايات نهاد  

هي وبـس) يف املرتبـة األولـى مـن حيـث نسـبة من بيانات اجلدول السابق يتضح أن برنامج(
بي %، يليه برنامج (السـفيرة عزيزة)بـوزن نسـ33.3وذلك بوزن نسب   مشاهدة الفتيات له  

، يليــه (الســتات مــا يعرفــوش يكــدبوا)بوزن نســبي 17.4، ثــم (كــالم ســتات) بنســبة 26.6
  9.9،يليه برنامج حكايات نهاد بنسبة  12.8

رنامج (هي وبس)إلى طبيعـة البرنـامج املختلفـة وهدفـه، وترجع الباحثة السبب يف تصدر ب
ألفضـل، والـتخلص يز الفتيات واملرأة بشكل عام على تغيـر الواقـع الـذي تعيشـه لوهو حتف

من القيود التي تفرضها تقاليد املجتمـع وعاداتـه علـى املـرأة املصـرية لتصـبح أكثـر فاعليـة 
ة عزيـــزة) لتعـــدد فقراتـــه وتنـــوع وتـــأثير يف املجتمـــع، وقـــد يرجـــع تقـــدم برنـــامج (الســـفير

وائـل البـرامج التـي تسـتعني مبذيعـة مـن متحـدي اإلعاقـة موضوعاته، فضًال على أنه مـن أ
  سن).(رضوى ح

  )8جدول رقم (

  مدى اهتمام الفتيات مبفهوم املسئولية االجتماعية 

  %  ك  **مدى اهتمام الفتيات مبفهوم املسئولية االجتماعية  

  67.6  309  مهتمة  

  17.5  80  مهتمه بشدة  

  14.9  68  مهتمة إلى حد ما 

  100  457  اإلجمالي

ــات اجلــدول الســابق يتضــح أن نســبة  ــة مهتمــات مبفهــوم  67.6مــن بيان مــن أفــراد العين
% منهن مهتمات بشدة، بينما جنـد أن نسـبة 17.5املسئولية االجتماعية، يف حني أن نسبة 

% منهن مهتمات إلى حد ما، ورمبا تخالف تلك النتيجة نظـرة الـبعض للشـباب علـى 14.9
  مور التافهة التي حتقق له التسلية والترفيه.أنه مستهتر وال تشغله سوى األ
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  )9جدول رقم (

  وجهة نظر فتيات اجلامعةمدى اهتمام برامج املرأة مبفهوم املسئولية االجتماعية من 

ــئولية االجتماعيــــة مــــن وجهــــة نظــــر  ــدى اهتمــــام بــــرامج املــــرأة مبفهــــوم املســ *مــ
  الفتيات

  %  ك

  56.1  256  تهتم  

  26.0  119  تهتم بشدة  

  15.1  69   ى حد ماتهتم إل

  2.8  13  ال تهتم  

  100  457  اإلجمالي

% منالفتيات يـرون أن بـرامج املـرأة تهـتم 56.1من بيانات اجلدول السابق يتضح أن نسبة  
% مـنهن أنهـا تهـتم بشـدة، يف حـني 26,0مبفهوم باملسئولية االجتماعيـة، بينمـا تـرى نسـبة  

  منهن أن هذه البرامج التهتم. %2.8% منهن أنها تهتم إلى حد ما، ويرى  15,1يرى  
ة مبفهــوم املســئولية االجتماعيــة (كمــا تــرى الفتيــات) ألهميــة ويرجــع اهتمــام بــرامج املــرأ

املفهــوم وشــموله ألبعــاد مختلفــة، التــي يعــد إدراك الفتيــات لهــا خطوةمهامــة مــن خطــوات 
  اشتراكهن يف صناعة املستقبل.

  ) 10جدول رقم (

  هة نظر الفتياتما تقدمها برامج املرأة من وجأبعاد املسئولية االجتماعية ك

  %  ك  ئولية االجتماعية كما تقدمها برامج املرأة من وجهة نظر الفتيات *أبعاد املس

  52.0  231  املسئولية املجتمعية  

  26.8  119  املسئولية الوطنية  

  15.6  69  املسئولية نحو الذات  

  2.9  13  املسئولية الدينية واألخالقية  

  2.7  12  رية  ية األساملسئول

  100  444  اإلجمالي

% مـن الفتيـات يـرون أن بُعـد املسـئولية 52.0من بيانات اجلـدول السـابق يتضـح أن نسـبة  
املجتمعية يأتي يف مقدمـة أبعـاد املسـئولية االجتماعيـةالتي تهـتم بهـا بـرامج املـرأة، فيحـني 

%  15.6ة، بينما يرى نسـبة % منهن أن برامج املرأة تهتم ببعد املسئولية الوطني26.8يرى  
% منهن فيـرون أن بـرامج 2.9اهتماًما ببعد املسئولية نحو الذات،أما نسبة  منهن أن هناك  
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% مـنهن أن بـرامج املـرأة  2.6املرأة تهتم ببعداملسـئولية الدينيـة واألخالقيـة، يف حـني يـرى 
  تهتم ببعد املسئولية األسرية.

م بـرامج اجتمعية، إال أن الباحثة ترى ضرورة اهتمـوعلى الرغم من أهمية بعد املسئولية امل
املرأة ببعد املسئولية الوطنية ليأتي فى مقدمة أبعاد املسـئولية االجتماعيـة، وذلـك لطبيعـة 
املرحلـــة التـــي متـــر بهـــا الدولـــة املصـــرية اآلن، التيتحتـــاج إلـــى اصـــطفاف جمـــوع الشـــعب 

لدول الداعمة لـه، خاصـة بعـد املصري، ودعم سياسة الدولة يف مواجهتها ضد اإلرهاب وا
ادات املوجهة لوسـائل اإلعـالم لعـدم قيامهـا مبسـئوليتها نحـو املجتمـع يف هـذه تكرار االنتق

  الفترة املهمة من تاريخ مصر.
  )11جدول رقم (

  أبعاد املسئولية املجتمعية التي تقدمها برامج املرأة(من وجهة نظر الفتيات)
  %  ك  ا تقدمه البرامجبعد املسئولية املجتمعية كم

  34.2  79  املشاركة يف األعمال اخليرية ملساعدة الغير 

  19.9  46  تشجيع االشتراك يف مشروعات صغيرة والعمل التعاوني

  15.5  36  احلفاظ على العالقات مع األسرة واجليران واألصدقاء 

  9.9  23  مشاركة اآلخرين يف احلزن والفرح  

  6.5  15  مات املساعدة يف سداد ديون الغار

  5.6  13  املشاركة يف أعمال تدخل البهجة على املرضى واأليتام  

  5.1  12  املشاركة يف حمالت النظافة وجتميل األحياء

  3.0  7  احلفاظ على املمتلكات العامة 

  100  231  اإلجمالي  

% مــن الفتيــات يــرون أمنــن أهــم أبعــاد 34.2يتضــح مــن بيانــات اجلــدول الســابق أن نســبة
ــة املشــارك ــد املشــاركة يف األعمــال اخليري ــرأة هــي بع ــرامج امل ــي تكــررت بب ــة الت ة املجتمعي

ــرى ملســاعدة  ــر، يف حــني ي ــنهن أن بعــد تشــجيع االشــتراك يف املشــروعات 19.9الغي % م
% 15.5م األبعاد التي اهتمت بهـا بـرامج املـرأة، ويـرى  الصغيرة والعمل التعاونيكان من أه

ــ ــت ببعـ ــرأة اهتمـ ــرامج املـ ــنهن أن بـ ــران مـ ــرة واجليـ ــع األسـ ــات مـ ــى العالقـ ــاظ علـ د احلفـ
بعدمشـاركة اآلخـرين يف احلـزن والفـرح، وقـد % يرون االهتمام ب9و9واألصدقاء، ثم نسبة  

اد ديــون الغارمــات، يف % مــنهن اهتمــام بــرامج املــرأة ببعــد املســاعدة يف ســد6.5رأت نســبة
واأليتام واملشـاركة يف % منهن اهتمام تلك البرامج ببعد مساعدة املرضى  5.6حينرأتنسبة  

رامج ببعد املشـاركة يف % منهن اهتمام الب5.1أعمال تدخل البهجة عليهم، وقد رأت نسبة 
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ظ مـنهن االهتمـام ببعـد احلفـا  3.0حمالت النظافة وجتميل األحياء، فى حني رأت نسـبة  
  على املمتلكات العامة.

العمـل اخليـري ملسـاعدة الغيـر وترى الباحثة أن من نتائج اهتمام البرامج ببعداملشاركة يف  
ــة يف نفــوس امل ــار إيجابي ــوطني وجــود آث ــاجني نحــو املجتمع،ممــا يــدعم قــيم االنتمــاء ال حت

  لديهم،ورمبا كان ذلك هو الهدف الذي تطمح إليه هذه البرامج.

  )12(جدول رقم 

  أبعاد املسئولية الوطنية كما تقدمها برامج املرأة من (وجهة نظر الفتيات)

  %  ك  الوطنية املقدمة ببرامج املرأةسئولية  أبعاد امل
  27.7  33 املشاركة بالرأي يف األحداث السياسية 

  20.2  24  التصويت يف االنتخابات 

  15.1  18  والندواتالسياسية  االشتراك يف حمالت التوعية  

  11.7  14  التصويت يف انتخابات احتاد الطالب

  10.1  12  املشاركة يف األحزاب السياسية 

  7.6  9  ترشح يف انتخابات احتاد الطالب ال

  5.0  6  املشاركة يف احلمالت االنتخابية  

  2.5  3  االشتراك يف املجالس املحلية  

  100  119  اإلجمالي

يتضــح مــن بيانــات اجلــدول الســابق أن مــن أهــم أبعــاد املشــاركة السياســية ظهــورًا ببــرامج 
ة بــالرأي يف األحــداث السياســية وذلــك بنســبة املــرأة مــن وجهــة نظــر الفتيــات بعــد املشــارك

%، ثـم االشـتراك يف حمـالت ونـدوات 20.2%، يليه التصويت يف االنتخابات بنسـبة  27.7
ــبة  ــية بنســ ــة السياســ ــالب 15.1التوعيــ ــاد الطــ ــات احتــ ــويت يف انتخابــ ــاء التصــ %، وجــ

يف %، يليهــا الترشــح 10.1%، وتــأتي املشــاركة يف األحــزاب السياســية بنســبة 11.7بنســبة
ــات احتــاد الطــالب بنســبة  ــة بنســبة 7.6انتخاب ــا املشــاركة يف احلمــالت االنتخابي %، يليه

  %. 2.5%، ثم االشتراك يف املجالس املحلية بنسبة  5.0
ــالرأي يف األحــــداث وترجــــع الباح ــاركة بــ ــام البــــرامج ببعــــد املشــ ثــــة الســــبب فــــى اهتمــ

ة التـي متـر بهـا الـبالد، ممـا السياسية،ألنه يعدبدايـة االهتمـام بـالتحوالت السياسـية املهمـ
  يترتب عليه من اتخاذ خطوات وأشكال أخرى للمشاركة أكثر فاعلية.
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  )13جدول رقم (

  القنوات من وجهة نظر الفتياتبعد املسئولية نحو الذات كما تقدمه 

  %  ك  بعد املسئولية نحو الذات  

  34.8  24  االبتعاد عن العادات اخلاطئة التي تضر بصحةاملرأة وجمالها

  17.4  12  احلرص على ممارسة املرأة للرياضة واحلفاظ على الصحة البدنية 

  17.4  12  احلرص على الصحة النفسيةواالهتمام بها

  14.5  10  حتقيق الذات والنجاحاحلرص على 

  10.2  5  االستفادة من وقت الفراغ يف تنمية املهارات الذاتية

  8.7  6  احلرص على التعلم والتثقيف الذاتي

  100  69  جمالي  اإل

يتضح من بيانات اجلدول السابق أن احلرص على حتقيق الـذات والنجـاح جـاء يف مقدمـة 
%، 34.8أبعاد املسئولية الذاتية التى ترى الفتيات أن برامج املرأة تهـتم بهـا، وذلـك بنسـبة  

ــا بنســبة  ــى الصــحة النفســيةواالهتمام به ــه احلــرص عل ــى 17.4يلي %،وحــاز احلــرص عل
فســها،يليه احلــرص علــى الــتعلم والتثقيــف الــذاتي بنســبة ضــة علــى النســبة نممارســة الريا

%، وجــاء 10.2%، ثــم االســتفادة مــن وقــت الفــراغ يف تنميــة املهــارات الذاتيــة بنســبة14.5
  %.8.7االبتعاد عن السلوكيات اخلاطئة بنسبة  

لتـي ال املـرأة علـى موضـوعات املوضـة والتجميـل والرشـاقة، ا وترى الباحثة أن تركيزبرامج
تهــم قطاعــات مــؤثرة مــن الفتيــات والنســاء، كمــا أنهــا ال تشــجعها علــى املســاهمة يف جهــود 
التنميــة أو متكنهــا مــن ممارســة حقوقهــا القانونيــة واالقتصــادية واالجتماعيــة والسياســية، 

الــذات والنجـاح (الـذي جـاء مبرتبــة  فضـًال علـى أن التركيـز علـى أبعــاد مهمـة مثـل حتقيـق
عد الفتــاة علــى تقبــل ذاتهــا واآلخرين،كمــا ميكنهــا ذلــك مــن التفاعــل متــأخرة) ســوف يســا

  واملشاركة بشكل أكثر إيجابية.
  )14جدول رقم (

  أبعاد املسئولية الدينية واألخالقيةكما تقدمها القنوات من وجهة نظر الفتيات 

  %  ك   بعد املسئولية الدينية واألخالقية  

  69.4  9 رعاية املسنني واأليتام  

  15.3  2  ق على املحتاجنيالتصد

  15.3  2  االلتزام بالعبادات  

  100  13  اإلجمالي
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ــاد  ــة أبع ــام واملســنني جــاءت يف مقدم ــة األيت ــات اجلــدول الســابق أن رعاي يتضــح مــن بيان
ــرأة تقــدمها،وذلك بنســبة  ــرامج امل ــات أن ب ــرى الفتي ــي ت ــة الت ــة واألخالقي املســئولية الديني

ــاجني69.4 ــى املحت ــه التصــدق عل ــى 15.3بنســبة  %، يلي ــادات عل ــزام بالعب %، وحــاز االلت
ا لــرأى النســبة نفســها، ولــم يــتم طــرح ا ألبعــاد األخــرى للمســئولية الدينيــة واألخالقيــة وفقــً

ــام ببعـــد  ا يف االهتمـ ــً ــة نـــرى أن هنـــاك نقصـ الفتيـــات (عينـــة الدراســـة)،ومن هـــذه النتيجـ
أة نظـًرا ألهميتـه،وتتفق تلـك املسئولية الدينية واألخالقية، ويعد ذلك قصورًا يف برامج املـر

التيتوصــل مــن خاللهــا أن هنــاك 43)3200النتيجــة مــع نتــائج دراســة (عــادل عبــد الغفــار
  ضعًفا يف االهتمام بأبعاد املسئولية األخالقية نحو األفراد والدولة والعالم.

  )15جدول رقم (

  أبعاد املسئولية نحو األسرة كما تقدمها القنوات من وجهة نظر الفتيات

  %  ك   عد املسئولية نحو األسرة  ب

  41.8  5 التعاون بني أفراد األسرة من أجل احلفاظ على الصحة النفسية ألفرادها 

  25.0  3  احلفاظ على أسرار األسرة وعدم البوح بها للغرباء 

  16.6  2  االبتعاد عن العنف يف التعامل مع أفراد األسرة

  16.6  2  ية الصغار تعاون أفراد األسرة فيأعمال املنزل وترب

  100  12  اإلجمالي

التعـاون % مـن أفـراد العينـة يـرون أن بعـد  41.8من بيانات اجلدواللسابق يتضح أن نسبة  
بني أفراد األسرة من أجل احلفاظ على الصحة النفسية ألفرادها يأتي يف مقدمـة األبعـاد 

رة وعـدم البـوح بهـا السرية التي اهتمت بهـا بـرامج املـرأة، يليـه احلفـاظ علـى أسـرار األسـ
ا ببعـد16.6يف حـني تـرى نسـبة%،    25.0للغرباءوذلك بنسبة االبتعـاد   % أن هنـاك اهتمامـً

تعـاون أفراداألسـرة فيأعمـال املنـزل   ، وقد حاز بُعدالتعامل مع أفراد األسرة  عن العنف يف
وتربية الصغارعلى النسبة نفسـها، وتعكـس تلـك النتيجـة مـع سـابقتها أوجـه القصـور التـي 

ا ت عــاني منهــا بــرامج املــرأةفينقص االهتمــام بأبعــاد املســئولية نحــو األســرة والــذات، وأيضــً
ية، على الـرغم مـن أن اهتمـام اإلعـالم بهـذه األبعـاد سـيكون لـه املسئولية الدينية واألخالق

  مردود إيجابي على املجتمع املصري.
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  )16جدول رقم (

  مستوى إدراك الفتيات لبعد املسئوليةالوطنية  

  %  ك  وى إدراك الفتيات لبعد املسئوليةالوطنيةمست

  44.1  196  متوسط  

  36.1  160  مرتفع  

  19.8  88  منخفض  

  100  444  اإلجمالي  

ــديهم مســتوى إدراك  ــة ل ــة مــن أفــراد العين ــات اجلــدول الســابق أن الغالبي يتضــح مــن بيان
% 36.1ة%، بينما جند أن نسـب44.1متوسط لبعد املشاركة السياسية حيث بلغت نسبتهم  

% كـان مسـتوى إدراكهـن مـنخفض 19.8نسـبة    منهن لديهم مستوى مرتفع من اإلدراك،أما
املتوسـط لبعـد املسـئولية الوطنيـة   اإلدراكوتفسر الباحثة مستوى  لبعد املسئولية الوطنية،  

من جانب الفتيات، لعدم اهتمام وسائل اإلعالمبشكل كبير بنشر املفهوم،فضـًال عـن وجـود 
  تقوم بدورها يف تدعيم املفهوم.  مؤسسات أخرى ال

  )17(جدول رقم 

  مستوى إدراك الفتيات لبعد املسئولية املجتمعية 

  %  ك  لبعد املسئولية املجتمعية    مستوى إدراك الفتيات
  43.9  195  متوسط  

  36.9  164  مرتفع  
  19.2  85  منخفض  
  100  444  اإلجمالي  

لفتيــات (عينــة الدراســة) كــان % مــن ا43.9يتضــح مــن بيانــات اجلــدول الســابق أن نســبة 
% 36.9لــديهن مســتوى إدراك متوســط لبعــد املســئولية املجتمعيــة، يف حــني جنــد أن نســبة

منهن كان لديهن مستوى مرتفع من اإلدراك لبعد املسئولية املجتمعيـة، بينمـا كانـت األقليـة 
بنسبة   ى منخفض من اإلدراك لبعد املشاركة املجتمعية وذلكمن أفراد العينة لديهن مستو

اإلدراك املتوســـط للفتيـــات لبعـــد املســـئولية االجتماعيـــة، رغـــم أن بعـــد  ويفســـر%، 19.2
املسئولية االجتماعية كان يف مقدمة أبعاد املسئولية االجتماعية التي اهتمـت بـرامج املـرأة 

برامج يف االهتمام بأبعاد املسئولية املجتمعيـة بها، وفًقا لرأي الفتيات، بسبب عدم توازن ال
زت علــى بعضـها وأغفلــت بقيـة األبعــاد، فضـًال عــن وجـود وســائل إعالميــة كا فـة؛ حيــث ركـّ

أخـــرى يجـــب أن تـــدعم ذلـــك الهـــدف؛ فالتكامـــل بـــني الوســـائل اإلعالميةيســـهم يف دعـــم 
  األهداف االيجابية التي يسعى إليها املجتمع.
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  )18جدول رقم (

  مستوى إدراك الفتيات لبعد املسئولية الذاتية

  %  ك  لفتيات  مستوى إدراك ا

  54.7  243  منخفض

  22.9  102  مرتفع

  22.4  99  متوسط

  100  444  اإلجمالى

يتضح من بيانات اجلدول السابق أن الغالبية مـن الفتيـات لـديهن مسـتوى إدراك مـنخفض 
مـنهن لـديهن مسـتوى %22.9حـني أن نسـبة%، يف  54.7لبعد املسئولية الذاتيـة، وذلـك بنسـبة

% منهنلـديهن مسـتوى 22.4ة الذاتيـة، يف حـني جنـد أن نسـبة  إدراك مرتفع لبعـد املسـئولي
متوســـــط مـــــن اإلدراك، ويفســـــر انخفـــــاض مســـــتوى إدراك الفتيـــــات لبعـــــد املســـــئولية 
الذاتيةبقصــور دور اإلعــالم واملؤسســات االجتماعيــة والتربويــة يف نشــر وتوعيــة األفــراد 

ة حفاظ املرأة على جمالها سئوليتهم الذاتية،وتركيز برامج املرأة يف هذا البعد على كيفيمب
  ).13ورشاقتها، الذي جاء يف مقدمة أبعاد املسئولية الذاتية،وفًقالنتائج اجلدول رقم (

  )19جدول رقم (

  مستوى إدراك الفتيات لبعد املسئولية الدينية واألخالقية 

ــد عـــ ــات لب ــتوى إدراك الفتيـــ ــة  مســـ ــئولية الدينيـــ   %  كاملســـ

  48.9  217  منخفض

  29.3  130  متوسط 

  21.8  97  مرتفع

  100  444  اإلجمالى

يتضــح مــن بيانــات اجلــدول الســابق أن غالبيــة أفــراد العينــة لــديهن مســتوى مــنخفض مــن 
% منهن لـديهن مسـتوى 29.3%، يف حني جند أن نسبة  48.9اإلدراك حيث بلغت نسبتهن  

لغـت نسـبتهن متوسط من اإلدراك، أما األقلية منهن فكـان لديهننسـبة إدراك مرتفـع وقـد ب
ا 21.8 للدراســة احلاليــة إلــى عــدم اهتمــام بــرامج املــرأة %، ويعــزى الســبب يف ذلــك وفقــً

بأبعاد املسئولية الدينية واألخالقية، حيث رأى الفتيات أنها تأتي يف ترتيـب متـأخر، ورمبـا 
ــراه اليــوم مــن ســلوكيات وظــواهر ســلبيةلدى بعــض  ا ممــا ن ــا تلــك النتيجــة بعضــً تفســر لن

  ا ديننا اإلسالمي.تيتتنافى مع اآلداب والسلوكيات التي أمرنا بهالفتيات، ال
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  )20جدول رقم (

  مستوى إدراك الفتيات لبعد املسئولية نحو األسرة 

  %  ك  مستوى إدراك الفتيات لبعد املسئولية نحو األسرة

  58.8  261  منخفض 

  23.2  103  متوسط 

  18.0  80  مرتفع

  100  444  اإلجمالي  

لـديهن مسـتوى مـنخفض لبعـد جلـدول السـابق أن غالبيـة أفـراد العينـة  يتضح من بيانـات ا
%مـنهن   23.2%، يف حني جنـد أن نسـبة  58.8املسئولية نحو األسرة، حيث بلغت نسبتهن  

لــديهن مســتوى متوســط مــن اإلدراك، أمــا األقليــة مــنهن فكــان لــديهن مســتوى مرتفــع مــن 
املشــكالت األســرية الغريبــة  %، وتوضــح تلــك النتيجــة انتشــار بعــض18.0اإلدراك بنســبة 

  ع املصري.على املجتم
  )21جدول رقم (

  مدى اهتمام الفتاة اجلامعية باملشاركة السياسية 

  %  ك  مدى اهتمام الفتاة اجلامعية باملشاركة السياسية

  50  222  مهتم  

  35.1  156  مهتم إلى حد ما

  14.9  66  مهتم بشدة

  -  -  ال أهتم  

  100  444  اإلجمالي  

فتيــات اجلامعــة باملشــاركة السياســية؛ حيــث ئج اجلــدول الســابق مــدى اهتمــام تعكــس نتــا
ــبة  ــح أن نســـ ــبة  50يتضـــ ــني أن نســـ ــية، يف حـــ ــاركة السياســـ ــات باملشـــ ــنهن مهتمـــ % مـــ

% مــنهن مهتمــات بشــدة، 14.9%مـنهمن مهتمــات إلــى حــد مــا، بينمــا جنــد أن نســبة 35.1
رور مصــر يف الفتــرة األخيــرة ويفســر اهتمــام الفتــاة اجلامعيــة ببعــد املشــاركة السياســية ملــ

غيرات سياسية كثيرة ومتالحقة كان للمواطن املصري دور فاعل ورئيس فيها، ورمبا يعد بت
  ذلك حافًزا لها على املشاركة.
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  )22جدول رقم (

  دوافع املشاركة السياسية للفتاة اجلامعية

  %  ك  دوافع املشاركة السياسية للفتاة اجلامعية  

  27.9  124  ألفضلللمساهمة يف التغيير ل

  21.8  97  ألنه حق من حقوقي  

  14.9  66  ال أفضل االنعزال عن األحداث السياسة  

  12.4  55  لكي أشعر بأهمية دوري فى املجتمع  

  9.2  41  لم أعتاد السلبية 

  7.2  32  للتعبير عن انتمائي السياسي

  6.6  29  املشاركة السياسية واجب وطني

  100  444  اإلجمالي

ــاة مـــــن اجلـــــدول  ــية للفتـــ ــاركة السياســـ ــع املشـــ ــم دوافـــ ــن أهـــ ــه مـــ ــح أنـــ ــابق يتضـــ الســـ
%، يليه(ألنــه حــق مــن حقــوقي) 27.9اجلامعية:(املســاهمة يف التغييــر لألفضــل) بنســبة 

%، 14,9%، ثـم يـأتي دافـع (عـدم االنعـزال عـن األحـداث السياسـية) بنسـبة  21.8بنسبة  
يــه عــدم اعتيادهــا الســلبية %، يل12.4 يليــه ( لكــي أشــعر بأهميــة دوريفــي املجتمع)بنســبة

%، وقـد حـاز دافـع أن 7.2%، ثم دافع التعبيـر عـن انتماءاتهـا السياسـية بنسـبة 9.2بنسبة  
%، ورمبــا توجهنــا هــذه النتيجــة ألهميــة 6.6املشــاركة السياســية واجــب وطنــي علــى نســبة 

مبـا ن للتغيير االلتفات إلى الفتيات ودعمهن ووضع آليات لالستفاده من طاقاتهن ودافعيته
  يخدم احلياة السياسية يف مصر. 

  )23جدول رقم (

  معوقات املشاركة السياسية للفتاة اجلامعية من وجهة نظر الفتيات

  %  ك  معوقات املشاركة السياسية للمرأة من وجهة نظر الفتيات  

  30.4  135  الثقافة السائدة والنظرة السلبية لعمل املرأة بالسياسة

  18.2  81  االنتخابيالنظام  

  16.8  75  التحديات االجتماعية التي تواجه املرأة  

  12.6  56  تهميش اإلعالم دور املرأة يف احلياة السياسية  

ــاة  ــاركتها يف احليـ ــة ملشـ ــة واالجتماعيـ ــات التربويـ ــدعم املؤسسـ ــاة لـ ــاد الفتـ افتقـ

  السياسية 

54  12.3  

  9.7  43  االفتقاد لدعم مؤسسات املجتمع املدني للدور السياسي للمرأة

  100  444  إلجمالي  ا
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مــن بيانــات اجلــدول الســابق يتضــح أن الثقافــة الســائدة والنظــرة الســلبية لعمــل املـــرأة 
بالسياسة تأتي يف مقدمة معوقات املشاركة السياسة من وجهة نظر الفتيات،وذلـك بنسـبة 

%، ثــم التحــديات االجتماعيــة التــي تواجــه 18.2%،ويــأتي النظــام االنتخــابي بنســبة 30.4
%، 12.6يش اإلعـالم دور املـرأة يف احليـاة السياسـية بنسـبة%، ثـم تهمـ16.8نسـبة  املرأة ب

يليه عدم دعم املؤسسات التربوية واالجتماعيةألهمية مشاركة الفتـاة يف احليـاة السياسـية 
%، ويليهــا االفتقــاد لــدعم مؤسســات املجتمــع املــدني للــدور السياســي للمــرأة 12.3بنســبة 
)، 201544كـل من(مـي محيـى عجـالن  يجة مع نتائج دراسـة%، وتتفق تلك النت9.7بنسبة  

)، حيث أكـدا أن مـن أهممعوقـات املشـاركة السياسـية للمـرأة 200945و(عادل عبد الغفار
الثقافة السائدة يف املجتمع،التيتعمل على التفرقـة بـني الشـأن العـام والشـأن اخلـاص، وأن 

لبية للعمـل سـائدة النظـرة السـدور املرأة يقتصر على العمـل اخلاص،كمـا تكـرس الثقافـة ال
بالسياســة باعتبــاره مضــيعة للوقــت، ومــن ثــم هنــاك رفــض للــدور السياســي للمــرأة ســواء 

  كناخبة أو مرشحة.
  )24جدول رقم (

  أساليب املشاركة السياسية للفتاة اجلامعية

  %  ك  أساليب املشاركة السياسية للفتاة اجلامعية  

  34.9  155  التصويت يف االنتخابات الرئاسية  

  21.6  96  املشاركة بالتصويت يف احتاد الطالب

  14.9  66  التصويت يف انتخابات البرملان  

  13.5  60  عضوية احتاد الطالب  

  10.2  45  التعبير عن الرأي يف األحداث السياسية 

  4.9  22  املشاركة يف األحزاب السياسية  

  100  444  اإلجمالي  

هم أساليب املشاركة السياسية للفتاة اجلامعية يتضح من بيانات اجلدول السابق أن من أ 
بنسبة   الرئاسية)  االنتخابات  يف  احتاد 34.9(التصويت  يف  بالتصويت  يليه(املشاركة   ،%

بنسبة   وذلك  بنسبة  21.6الطالب)  البرملان  انتخابات  فى  التصويت  ثم   ،%14.9  
حداث السياسية %، ثم التعبير عن الرأي يف األ  13.5احتاد الطالب بنسبة    ويليهاعضوية 

بنسبة    %،10.2بنسبة   السياسية  األحزاب  املشاركة فى  النتيجة  4.9ثم  تلك  وتعكس   ،%
للمشاركة   الغالبية منهن  للفتيات، وهو ما دفع  بالنسبة  الرئاسية  االنتخابات  مدى أهمية 

السياسية، ولم يحظ  فيها، وعلى اجلانب اآلخر جند ت دٍن يف نسبة املشاركة فياألحزاب 
ماء ملنظمات املجتمع املدني أو املنظمات احلقوقية على أي نسبة، ويدل ذلك على أنه  االنت
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تصبح   حتى  أكبر،  بشكل  السياسية  املشاركة  على  الفتيات  حتفيز  إلى  بحاجة  زالنا  ما 
 عنصًرا نشًطاوفاعًال يف احلياة السياسية يف مصر. 

  )25جدول رقم ( 

  عن الرأي يف األحداث السياسية  أنسب الوسائل من وجهة نظر الفتيات للتعبير

  %  كأنســــب الوســــائل للتعبيــــر عــــن الــــرأي يف األحــــداث 

  36.7  163  التعبير عبر وسائل التواصل االجتماعي  

  30.4  135  النقاش مع زمالئي يف اجلامعة وأسرتي

  16.5  73  االشتراك يف ندوات سياسية  

  10.2  45  االشتراك يف األحزاب السياسية 

  6.3  28  اهرات السلمية  املظ

  -  -  االعتصام  

  100  444    اإلجمالي

األحــداث  يتضــح مــن بيانــات اجلــدول الســابق أن أنســب الوســائل للتعبيــر عــن الرأيفــي
%، 36.7السياســية: التعبيــر عــن الــرأي عبــر وســائل التواصــل االجتمــاعي، وذلــك بنســبة 

%، ثـم االشـتراك يف 30.4ة  يليها النقاش مع زمالئيفـي اجلامعـة ومـع أفـراد أسـرتي بنسـب
%، 10.1%، ثـم االشـتراك يف األحـزاب السياسـية بنسـبة 16.5الندوات السياسية بنسـبة  
ــًرا املظــاهرات الســ ــأي نســبة، 6.3لمية بنســبة وأخي ــم يحــظ أســلوب االعتصــام علي %، ول

وتتناســب هــذه النتيجــة مــع التطــور احلــاليفي وســائل االتصــال وغلبــة مواقــع التواصــل 
لى غيرها من الوسائل يف التعبير عن الرأي مبنتهى احلرية، خاصة مـع عـدم االجتماعي ع

  وجود رقابة عليها.
  )26جدول رقم (

  عضوية )  –انتخابات احتاد الطالب باجلامعة( تصويت  مدى مشاركة الفتيات يف

  %  ك  مدى مشاركة الفتيات يف انتخابات احتاد الطالب  
  47.4  74  دائًما

  28.3  44  أحياًنا
  24.3  38  انادرً 

  100  156  اإلجمالي

ــات اجلــدول الســابق أن  ــة الدراســة يشــاركن يف 47.4يتضــح مــن بيان ــات عين % مــن الفتي
% مـنهن بشـكل 52.6انتخابات احتاد الطالب باجلامعة بشـكل دائـم، بينمـا تشـارك نسـبة  

مـن غير منتظم، ويعد ارتفاع نسبة املشاركة املنتظمة للفتيات يف انتخابـات احتـاد الطـالب 
ك متهيــًدا وبدايــة بتعــريفهن مبفهــوم الدميقراطيــة وحريــة األمــور اإليجابيــة؛حيث يعــد ذلــ
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، حيــث Yob & Ferraro(46التعبيــر عــن الــرأي، وهــذا مــا أكــده كــل من(يــوب وفريــرو 
 يسـهم يف تـأهيلهنلالنخراطأوضحا أن مشاركة الطالب يف انتخابات االحتادات الطالبيـة  

خـارج اإلطـار اجلـامعي بطريقـة سـلمية وإيجابيـة،وتوظيف يف عمليات املشاركة السياسـية  
املهـــارات املعرفيـــة لـــديهن يف املشـــاركة السياســـية املبنيـــة علـــى قواعـــد األخـــالق وحتمـــل 

 املسؤولية، التي غالًبا ما تكون آثارها إيجابية.
  )27جدول رقم (

  مدى مشاركة الفتيات يف انتخابات البرملان

  %  ك  ت البرملان  مدى مشاركة الفتيات يف انتخابا

  66.7  44  أحياًنا

  25.7  17  دائًما

  7.6  5  نادرًا

  100  66  اإلجمالي  

% مــن فتيــات اجلامعــة عينــة الدراســة 74.3يتضــح مــن بيانــات اجلــدول الســابق أن نســبة
% مـنهن 25.7نادرًا)، يف حني أن  -يشاركن بشكل غير منتظم يف انتخابات البرملان (أحياًنا

ترجع الباحثـة السـبب يف عـدم حـرص الفتيـات علـى التصـويت يف يشاركن بشكل منتظم، و
ثقة يف قيام أعضاء البرملـان بـدورهم يف خدمـة الصـالح العـام االنتخابات البرملانية لعدم ال

  واملساهمة يف حل مشكالت املواطن املصري.
  )28جدول رقم (

  مدى مشاركة فتيات اجلامعة يف التصويت لالنتخابات الرئاسية

ــاركة ــدى مشـــ ــات  مـــ ــويت االنتخابـــ ــات فيالتصـــ الفتيـــ

  الرئاسية  

  %  ك

  52.9  82  دائًما

  40.6  63  أحياًنا 

  2.5  10  نادرًا

  100  155  اإلجمالي  

يتضح من بيانات اجلدول السابق أن غالبية أفراد العينة يشاركن بشكل دائم يف التصـويت 
شـاركن بشـكل % مـنهن ي43.1%، يف حـني أن نسـبة 52.9يف االنتخابـات الرئاسـية بنسـبة 

غير منتظم، ورمبا يرجع السبب يف حرص الغالبية على التصويت يف االنتخابات الرئاسية 
بية لعدم مشاركة املـواطن بالتصـويت يف االنتخابـات الرئاسـية عـام إلى إدراكهنللنتائج السل

،حيث كان ذلك سبب رئـيس يف تقلـد اإلخـوان احلكـم ومـرور مصـر بفتـرة سياسـية 2012
  ن أن ننساها.عصيبة ال ميك
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  فروض الدراسة: اختبار صحة
  الفرض األول:

اجلامعــة لبــرامج توجــد عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصــائية بــني مــدى تعــرض فتيــات  -
  املرأة وإدراكهن ملفهوم املسئولية االجتماعية.

  الختبار صحة الفرض مت استخدام معامل ارتباط بيرسون، وكانت النتائج كاآلتي:
  )29جدول رقم (

عامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة بني مدى تعرض فتيات اجلامعة لبرامج املرأة ومستوى إدراكهن م
  تماعية ملفهوماملسئولية االج

  املتغيرات 
  مدى التعرض لبرامج املرأة 

  الداللة  معامل االرتباط

  0.01  **   0.700  إدراك مفهوم املسئولية االجتماعية 

ود عالقـة ارتبـاط طرديـة بـني مـدى تعـرض الفتيـات يتضح من بيانات اجلدول السابق وجـ
االجتماعيــة؛ حيــث بلغــت قيمــة معامــل لبــرامج املــرأة ومســتوى إدراكهــن ملفهــوم املســئولية 

  .0.01، وهي دالة إحصائًيا، عند مستوى داللة  0.700ارتباط بيرسون

ض وبذلك تثبت صحة الفرض القائل بوجود عالقة ارتباطية دالة إحصـائًيا بـني مـدى تعـر
  فتيات اجلامعة لبرامج املرأة وإدراكهن ملفهوم املسئولية االجتماعية.

)، التـى أوضـحت أن هنـاك   2012نتـائج دراسـة(ريهام عـز الـدين  وتتفق تلك النتيجـة مـع  
عالقـــة بـــني كثافـــة التعـــرض لبـــرامج املـــرأة وارتفـــاع مســـتوى التقـــدير للـــذات واملســـئولية 

  االجتماعية.
ميـة الـدور الـذي يسـتطيع أن يقـوم بـه إعـالم املـرأة بشـكل عـام ورمبا تؤكد تلك النتيجة أه

كسابها املفاهيم االجتماعية املهمة، ومـا يترتـب علـى وبرامج املرأه بشكل خاص بتوعيتها وإ
  ذلك من إيجابيات تعود على أسرتها الصغيرة واملجتمع الذي تعيش فيه.

  الفرض الثاني:

امعـة يف مسـتوى تعرضـهن لبـرامج املـرأة توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني فتيـات اجل
  وفًقا للعمر.

) للعينات املستقلة، وكانـت النتـائج t-test(الختبار صحة هذا الفرض مت استخدام اختبار  
  كاآلتي:
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  )30جدول رقم (

  الفروق بني فتيات اجلامعة يف مستوى تعرضهم لبرامج املرأة وفًقا للعمر

  قيمة ت   متوسط درجة التعرض   ن   العمر
مة  القي

  االحتمالية 
  الداللة اإلحصائية 

  3.00  236  األكبر سًنا 
  دال إحصائيا   0.000  13.39

  2.5  208  األصغر سًنا 

مــن البيانــات اإلحصــائية للجــدول الســابق يتضــح أن متوســط تعــرض األكبــر ســًنا لبــرامج 
)، كمــا جــاءت 2.5) أعلــى مــن متوســط تعــرض األصــغر ســًنا لبــرامج املــرأة (3.00املــرأة (

، 0.005)، وهـي أصـغر مـن مسـتوى الداللـة  0.000) بقيمة احتمالية (13.39ت(  قيمة
وق ذات داللة إحصائية بني فتيات اجلامعـة يف وعليه تثبت صحة الفرض القائل بوجود فر

  مدى التعرض لبرامج املرأة وفًقا للعمر وذلك لصالح الفتيات األكبر سًنا.

  :  الفرض الثالث 

بني فتيات اجلامعـة يف مسـتوى إدراكهـن ألبعـاد املسـئولية   توجد فروق ذات داللة إحصائية
  االجتماعية وفًقا للعمر.

) للعينات املستقلة، وكانـت النتـائج t-testاستخدام اختبار (الختبار صحة هذا الفرض مت  
  اآلتية:

  )31جدول رقم (

  للعمرالفروق بني فتيات اجلامعة يف مستوى إدراكهن ألبعاد املسئولية االجتماعية وفًقا 

  ن   السن األبعاد 
متوسط  
  اإلدراك 

  قيمة ت 
القيمة  

  االحتمالية 
الداللة 

  اإلحصائية 

  املسئولية املجتمعية
  2.69  236  األكبر سًنا 

24.25  0.000  

دال  

  إحصائًيا

  1.59  208  األصغر سًنا 

  املسئولية الوطنية 
  2.76  236  األكبر سًنا 

23.98  0.000  
  1.57  208  األصغر سًنا 

  املسئولية األسرية 
  2.11  236  األكبر سًنا 

23.02  0.000  
  1.00  208  األصغر سًنا 

  املسئولية الدينية 
  2.37  236  األكبر سًنا 

37.79  0.000  
  1.00  208  األصغر سًنا 

  املسئولية الذاتية 
  2.28  236  األكبر سًنا 

27.83  0.000  
  1.00  208  األصغر سًنا 
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صـــائية للجـــدول الســـابق يتضـــح أن متوســـط إدراك األكبـــر ســـًنا لبعـــد مـــن البيانـــات اإلح
)، وهـو أعلـى مـن متوسـط إدراك األصـغر سـًنا وقيمتـه 2.69املجتمعيـة قيمتـه (املسئولية  

) أصــغر مــن مســتوى 0.000)بقيمــة احتماليــة( 24.25)، كمــا جــاءت قيمــة ت (1.59(
بعد املسئولية الوطنية قيمتـه )، كما يتضح أن متوسط إدراك األكبر سًنا ل0.005الداللة (

)، وجـاءت قيمـة ت ( 1.57سـنا وقيمتـه ()، وهو أعلى من متوسط إدراك األصغر  2.76(
)، وجنـــد أن 0.005)أصـــغر مـــن مســـتوى داللـــة (0.000) بقيمـــة احتماليـــة (23.98

)، وهـــو أعلـــى مـــن 2.11متوســـط إدراك األكبـــر ســـًنا لبعـــد املســـئولية األســـرية قيمتـــه ( 
) بقيمة احتمالية 23.02)، وجاءت قيمة ت (  1.00صغر سنا وقيمته (متوسط إدراك األ

)، وجاءت قيمة متوسـط إدراك األكبـر سـًنا   0.005) أصغر من مستوى داللة (0.000(  
)، وهــي أعلــى مــن متوســط إدراك األصــغر ســًنا وقيمتــه ( 2.37لبعــد املســئولية الدينيــة (

) أصـغر مـن مسـتوى داللـة 0.000) بقيمـة احتماليـة (37.79)، وجاءت قيمة ت (1.00
)، وهـو 2.28املسئولية الذاتيـة قيمتـه (    )، وجاء متوسط إدراك األكبر سًنا لبعد0.005(

) بقيمـــة 27.83) وقيمـــة ت (1.00أعلـــى مـــن متوســـط إدراك األصـــغر ســـنا وقيمتـــه ( 
؛ لـذا نقبـل بصـحة الفـرض القائـل 0.005) أصغر من مسـتوى داللـة  0.000احتمالية (  

ية ذات داللة إحصائية بني فتيات اجلامعة يف مستوى إدراكهن ملفهـوم املسـئولبوجود فروق  
  االجتماعية وفًقا للعمر وذلك لصالح األكبر سًنا.

)، التـي أوضـحت أنـه ال توجـد 2017وتختلف تلك النتيجة مع نتائج دراسة (لبنى السعود  
  مر.فروق بني الفتيات يف مستوى املسئولية االجتماعية يعزى ملتغير الع

وترى الباحثة أن هذه النتيجـة تتفـق مـع سـابقتها، التـي كـان ارتفـاع مسـتوى التعـرض فيهـا 
لبرامج املرأة لصالح الفتيات األكبر سًنا، ويدل ذلـك علـى مـدى تـأثير التعرضـعلى مسـتوى 
اإلدراك، كمــا تــرى الباحثــة بنــاًءعلى تلــك النتيجــةأن بــرامج املــرأة تســتطيع أن تــدعم حالــة 

صـة يف هـذه املرحلـة املهمـة يف تـاريخ الـوطن؛ لـذا عليهاوضـع ذلـك يف سيخااحلراك السيا
  أولويات أهدافها.

  الفرض الرابع:

توجـد عالقـة ارتباطيـة ذات داللـة إحصـائية بـني مسـتوى إدراك الفتيـات ملفهـوم املســئولية 
  املجتمعية املقدم ببرامج املرأةومستوى مشاركتهن السياسية.

  دام معامل ارتباط بيرسون، وكانت النتائج اآلتية:الختبار صحة الفرض مت استخ
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  ) 32جدول رقم (

بني مستوى إدراك فتيات اجلامعة ملفهوم املسئولية االجتماعية معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة 

  ومستوى مشاركتهن السياسية

  املتغيرات 
  مستوى املشاركة السياسية لدى الفتيات

  الداللة  معامل االرتباط 

  0.01  ** 0.533  مفهوم املسئولية االجتماعية إدراك

يتضح من بيانات اجلدول السابق وجود عالقة ارتباط طردية بـني مسـتوى إدراك الفتيـات 
ــث بلغــت قيمــة معامــل  ــة ومســتوى مشــاركتهن السياســية؛ حي ــوم املســئولية االجتماعي ملفه

  .0.01، وهي دالة إحصائًياعند مستوى داللة  0.533ارتباط بيرسون 
طيــة دالــة إحصــائًيا بــني مســتوى لك تثبــت صــحة الفــرض القائــل بوجــود عالقــة ارتباوبــذ

  إدراك فتيات اجلامعة ملفهوم املسئولية االجتماعية ومستوى مشاركتهن السياسية.
التـي توصـلت إلـى أن   47)  2014وتتفق تلك النتيجة مـع نتيجـة دراسـة (ياسـر علـي عـودة  

يــة للمســئولية االجتماعيــة التــي يشــعر بهــا املشــاركة السياســية هــي تطبيــق وممارســة فعل
األفراد نحو املجتمع،وتوجهنا تلك النتيجة إلى ضرورةقيام املجتمع مبؤسسـاته االجتماعيـة 
 والتربوية بـدعم مفهـوم املسـئولية االجتماعيـة لـدى الفتـاة ممـا ينـتج عنـه تكـوين اجتاهـات

  للحياة السياسية يف مصر.إيجابية نحو املشاركة السياسية، حيث يعد ذلك مكتسًبامهًما 
  الفرض اخلامس:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني فتيات اجلامعة يف مستوى مشاركتهن السياسية وفًقا 
  للمستوى االقتصادي االجتماعي.

  )ANOVAاه (الختبار صحة الفرض مت استخدام حتليل التباين أحادي االجت

  ) 33جدول رقم (

  ستوى مشاركتهن السياسية وفًقا للمستوى االقتصادي االجتماعيالفروق بني فتيات اجلامعة يف م 

مستوى املشاركة السياسية  
للفتيات تبًعا للمستوى 
  االقتصادى االجتماعى

املتوسط  
  احلسابى

االنحراف 
  املعيارى 

  قيمة ف
القيمة  

  االحتمالية 
الداللة 

  اإلحصائية 

  0.9292  1.8367  منخفض
  0.6520  2.0757  متوسط   دالة إحصائًيا   0.000  71.302

  0.4494  2.7232  مرتفع 
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االجتاه، ومنه نستنتج وجـود فـروق ذات   يوضح اجلدول السابق نتائج حتليل التباين أحادى
داللة إحصائية بـني فتيـات اجلامعـة يف مسـتوى مشـاركتهن السياسـية؛ حيـث جـاءت قيمـة 

  صائًيا.، أي أنها دالة إح0.05أصغر من  0.000بقيمة احتمالية   71.302(ف)  
كما يوضـح اجلـدول السـابق ارتفـاع قيمـة املتوسـطات للمسـتويات االقتصـادية األعلـى عـن 

ملستويات االقتصادية األقل؛ حيث كانـت أعلـى الفئـات يف املشـاركة السياسـية مـن نصـيب ا
  .2.7الفتيات ذوي املستوى االقتصادي االجتماعي املرتفع بقيمة متوسط  

  ).Scheffeاملقارنات البعدية (وملعرفة سبب الفروق مت اختبار 

  ) 34جدول رقم (

  ) Scheffeنتائج اختبار املقارنات البعدية شيفيه(

ا  عــً مســتوى املشــاركة السياســية للفتيــات تب

  للمستوى االقتصادي االجتماعي

ــى  ــرق فـــــ الفـــــ

  املتوسطات 

ــة  القيمـــــــــــــــــــ

  االحتمالية  

  الداللة اإلحصائية  

  دالة إحصائيا  0.002  0.2389  متوسط منخفض

  دالة إحصائيا  0.000  0.6475  مرتفع متوسط

  إحصائيادالة   0.000  0.8864  مرتفعمنخفض

يتضح من اجلدول السابق أن سبب الفروق يف مستوى املشاركة السياسية لفتيات اجلامعة 
وفًقا للمستوى االقتصادي االجتماعي يعود إلى الفرق بني املستوى االقتصادي االجتمـاعي 

عــن املســتوى  0.6475االقتصــادية االجتماعيــة األقــل بفــارق معنــوي املرتفــع واملســتويات 
ــاعي  ــادي االجتمـ ــوي االقتصـ ــارق معنـ ــادي  0.8864املتوســـط، وفـ ــتوى االقتصـ ــن املسـ عـ

، وكــان الفــارق  0.05أقــل مــن  0.000االجتمــاعي املنخفض،وجــاءت القيمــة االحتماليــة 
توى االقتصـادي االجتمـاعي املعنوي بني املستوى االقتصادي االجتماعي املتوسط عـن املسـ

  .0.05أقل من 0.002بقيمة احتمالية   0.2389املنخفض  
علــى ذلــك، مت ثبــوت صــحة الفــرض القائــل بوجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني وبنــاء 

ا للمســتوى االقتصــادي االجتمــاعي  ــً ــات اجلامعــة يف مســتوى املشــاركة السياســية وفق فتي
رتفـع.، وتفسـر الباحثـة ذلـك بـأن القتيـات األقـل لصالح املستوى االقتصادي االجتماعي امل
لهم املتطلبات املعيشـية وأحـوالهم االجتماعيـة عـن فى املستوى االقتصادى االجتماعى تشغ

متابعــة األمــور السياســية واملشــاركة فيهــا ، وتختلــف تلــك النتيجــة مــع نتــائج دراســة آيــات 
  . 2018أحمد رمضان  
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  الفرض السادس:

حصائية بني الفتيات يف مستوى مشاركتهن السياسة وفًقا لطبيعـة توجد فروق ذات داللة إ
  ).عملي –التعليم (نظري  

ــار ( ــار صــحة الفــرض مت اســتخدام اختب ــائج t-testالختب ــت النت ــات املســتقلة وكان ) للعين
  اآلتية:

  ) 35جدول رقم ( 

  الفروق بني الفتيات يف مستوى مشاركتهن السياسية وفًقا لطبيعة التعليم 

طبيعة 
  لتعليم ا

  ن
مستوى املشاركة 

  السياسية 
  قيمة ت

القيمة  
  االحتمالية 

  الداللة اإلحصائية

  2.152  223  نظري
  غير دالة  0.515  0.227

  2.167  221  عملي

مــن البيانــات اإلحصــائية للجــدول الســابق يتضــح أن متوســط مســتوى املشــاركة السياســية 
متوســـط مســـتوى املشـــاركة السياســـية )، وبلـــغ 2.152لطالبـــات الكليـــات النظريـــة بلـــغ (

ــا جـــاءت قيمـــة ت(2.167لطالبـــات الكليـــات العمليـــة ( ) بقيمـــة احتماليـــة 0.227)، كمـ
ليه لم تثبت صحة الفـرض القائـل بوجـود ، وع0.005)، أكبرمن مستوى الداللة  0.515(

ــة  ا لطبيع ــً ــات يف مســتوى مشــاركتهن السياســة وفق ــني الفتي ــة إحصــائية ب فــروق ذات دالل
عملي) ويعزى السبب فى ذلـك إلـى أن نـوع الدراسـة ال يعـد مـن العوامـل   –(نظرى    التعليم

املشــاركة  املــؤثرة فــى دافعيــة الفتــاة اجلامعيــة للمشــاركة السياســية وبالتــالى فــى مســتوى
  السياسية .

  مناقشة النتائج:
تـــرى الغالبيـــة مـــن الفتيـــات عينـــة الدراســـة أن بـــرامج املـــرأة تهـــتم مبفهـــوم باملســـئولية  -
ــبة ا ــك نسـ ــة وذلـ ــبة 56.1الجتماعيـ ــرى نسـ ــا تـ ــئولية 52.0%، كمـ ــد املسـ ــنهن أن بعـ % مـ

املجتمعيــةيأتي يف مقدمــة أبعــاد املســئولية االجتماعيــة التــي تهــتم بهــا بــرامج املــرأة، وتــرى 
هميـة املسـئولية املجتمعيـة إال أن املسـئولية الوطنيـة يجـب أن الباحثة أنه على الـرغم مـن أ

ا علـى الدولـة توجيـه القـائمني تأتي يف مقدمة أبعاد امل سئولية االجتماعيـة،ورمبا كـان الزمـً
على تلك البرامج بضرورة التركيز وتوعية اجلمهـور مبفهـوم املسـئولية الوطنيـة ملـا لهـا مـن 

نني، خاصة املرأة يف احليـاة السياسـة؛ حيـث يعـد ذلـك آثار ايجابية يف دعم مشاركة املواط
شرايني النظام السياسـي للـوطن واملسـاهمة يف حركـة   املدخل احلقيقي لتجديد الدماء يف

  التنمية.



               4829 

لم حتظ املسئولية الدينيـة األخالقيـة، واملسـئولية نحـو األسـرة، وأيًضااملسـئولية الذاتيـة، -
ا ــة  مبســتوى اهتمــام عــال ببــرامج املرأةوفقــً لــرأي (عينــة الدراســة )، وتــرى الباحثــة أن قل
ليها على الرغم من أهميتهـا يعـد نقطـة ضـعف يف االهتمام بتلك اجلوانب وعدم التركيز ع

ــا املصــري مــن  ــرامج، يجــب االلتفــات لهاخاصــة مــع مــا نالحظــه اآلن يف مجتمعن ــك الب تل
ملؤسسـات التربويـة انتشار بعض الظواهر الغريبة، تستطيع وسائل اإلعالم مع غيرها مـن ا

  واالجتماعية معاجلتها.
ى إدراك متوسط لبعد املسـئولية الوطنيـة؛حيث أن الغالبية من أفراد العينة لديهن مستو  -

%، ويرجــع الســبب يف ذلــك إلــى أن بعــد املســئولية الوطنيــة لــم يــأت 44.1بلغــت نســبتهن 
ــ ــم ته ــرامج ل ــى أن الب ــة، إضــافة إل ــاد املســئولية االجتماعي ــد النشــاط فيمقدمــة أبع تم ببع

لتركيـز اإلعـالم   السياسي، ورّكزت على بعد االهتمام السياسـي، يف حـني أننـا بحاجـة اآلن
علــى بعــد النشــاط السياســي، لتحقيــق التمكــني السياســي للمــرأة، وهــو مــا تســعى الدولــة 
املصــرية اآلن لتحقيقــه لالســتفادة مــن هــذه الفئــة التــي متثــل الشــريحة األكبــر يف املجتمــع 

    املصري.
% مـن فتيـات اجلامعـة (عينـة الدراسـة) مهتمـات   50يتضح مـن نتـائج الدراسـة أننسـبة    -
% منهمن مهتمات إلـى حـد مـا،ويعزى السـبب 35.1ملشاركة السياسية، يف حني أن نسبة با

يف ذلك من وجهة نظر الباحثة إلى حالة احلراك السياسي التـي متـر بهـا الدولـة املصـرية 
ونيـــو، ورصـــد الفتيـــات للـــدور املهـــم للمـــواطن املصـــري يف ي 30ينـــاير و 25منـــذ ثـــورتي 

ومناشــدة بعــض املنصــات اإلعالميــة املــواطنني بأهميــة  املســاهمة يف التغيــرات السياســية،
  وضرورة املشاركة.

تعددت املعوقات التي تواجـه الفتـاة وتقلـل مـن مسـتوى مشـاركتها السياسـية، وكـان علـى   -
السائدة والنظرة السلبية لعمل املرأة بالسياسـة، وذلـك   رأسها وفًقا لنتائج الدراسة،الثقافة

ــأتي النظــام اال30.4بنســبة  ــائج 18.2نتخــابي بنســبة %،وي %، وتتفــق تلــك النتيجــة مــع نت
)، التـي أوضـحت أن النظـام االنتخـابي أحـد أهـم 201748دراسة (مصطفى محمـد سـعد

  أسباب تراجع مستوى املشاركة السياسية للمرأة.
ملشــاركة السياســية للفتــاة اجلامعيــة، وكــان يف مقــدمتها التصــويت يف اختلفــت أســاليب ا-

ــات الرئاســية ــات 26.8بنســبة  االنتخاب ــى أن االنتخاب ــك إل %، ورمبــا يرجــع الســبب يف ذل
الرئاسية تعد من أهم األحداث السياسـية التـي متـر بهـا الـبالد، ورمبـا دفـع ذلـك الفتيـات 

ختيار رئيس الدولة، وبناء على تلـك النتيجـة لضرورة املشاركة يف حتديد مستقبل الوطن با
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تاج إلى احلافز الذي يشجعها علـى املشـاركة يف ترى الباحثة أن الفتاة املصرية ما زالت حت
 العمل السياسي، حتى تصبح عنصًرافاعًال يف احلياة السياسية يف مصر.

امج املـرأة أكدت نتائج الدراسة وجود عالقة دالـة إحصـائًيا بـني مـدى تعـرض الفتيـات لبـر
إلــى ضــرورة ومســتوى إدراكهــن ملفهــوم املســئولية االجتماعيــة، ورمبــا ترشــدنا تلــك النتيجــة 

اهتمام برامج املرأة وتركيزهـا علـى مفهـوم املسـئولية الوطنيـة؛ حيـث يـؤدي ذلـك إلـى دعـم 
ــر بعــض  مشــاركة املرأةومتكينهــا سياســًيا للمســاهمة يف صــناعة القــرارات، وضــرورة تغيي

  .ة جتاه مكانة املرأة وحقوقها يف املجتمعالقيم السلبي
دالــة إحصــائًيا بــني إدراك الفتيــات ملفهــوم أكــدت نتــائج الدراســة وجــود عالقــة ارتباطيــة -

املســئولية االجتماعيــة املقــدم ببــرامج املــرأة ومســتويات املشــاركة السياســية، وتوجهنــا تلــك 
بويـة بـدعم مفهـوم املسـئولية النتيجة إلى ضرورةقيام املجتمع مبؤسسـاته االجتماعيـة والتر
بيـة نحـو املشـاركة السياسـية، االجتماعية لدى الفتاة؛ مما ينـتج عنـه تكـوين اجتاهـات إيجا

 ويعد ذلك مكتسًبامهًما للحياة السياسية يف مصر.
  التوصيات:

ــر املــؤمترات  - ــام عب ــوعي الع ــث ال ــة ب ــة بأهمي ــائج الدراســة، توصــي الباحث مــن خــالل نت
الم وورش العمـــل، مـــن خـــالل خطـــاب إعالمـــي يركـــز علـــى أهميـــة والندواتووســـائل اإلعـــ

ــى املســئولية االجتماعيــة ودورهــا يف  املجتمــع، وتشــجيع مختلــف القطاعــات احلكوميــة عل
املشاركة يف تلك الفعاليات، وتركيز وسائل اإلعالم، خاصة اإلعالم املوجه للمرأة،ويف هـذه 

  يف احلياة السياسية. املرحلة حتديًدا، لتشجيعها على القيام بدور فاعل
تقـــف حـــائًال دون ضـــرورة تـــذليل الصـــعوبات والعقبـــات التـــي تواجـــه الفتـــاة اجلامعيـــة و-

مشاركتها أو تقلل من مستوى املشاركة، التي كان من أبرزها وفًقا لنتـائج الدراسـة الثقافـة 
لـة والنظرة السائدة ملشاركة املرأة باحلياة السياسـية، حيـث نحتـاج لتكـاتف مؤسسـات الدو

 صـنع املعنية باألمر، والعمل على تغيير عديد من املفاهيم للمسـاهمة يف مشـاركة املـرأة يف
ا بعمليــة التحــول الــدميقراطي واحتــرام  ا وثيقــً القــرار؛ حيثــإن هــذا التغييــر مــرتبط ارتباطــً
حقــوق اإلنســان واملفهــوم الصــحيح للمواطنــة، مــع ضــرورة تعــديل النظــام االنتخــابي، الــذي 

ة أنه يأتي يف مقدمـة املعوقـات؛ لـذلك نحـن بحاجـة إلـى قـوانني انتخابيـة أوضحت الدراس
  حتيًزا. أكثر عدًال وأقل

ــة  - ــر ثقافـ ــة لنشـ ــية بالدولـ ــة والسياسـ ــة واالجتماعيـ ــات التربويـ ــاتف املؤسسـ ــة تكـ أهميـ
 الدميقراطية،وترسيخ مبادئها يف أذهان املواطنني.

لن يكون التمكني السياسـي للمـرأة بالصـورة التـي نطمـح إليهـا دون تفعيـل مشـاركتها يف   -
صــدد يف شــحذ الهمــم ورفــع الــروح احليــاة السياســية، وتفعيــل الــدور اإلعالمــي يف هــذا ال
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املعنوية لها، وتعزيز ثقتها بذاتها وبقدرتها علـى العمـل يف املجـال السياسـي، واالبتعـاد عـن 
ســلبية للمــرأة املصــرية تقلــل مــن شــأنها ومــن قــدرتها علــى املشــاركة  تقــدمي صــور ومنــاذج

  السياسية.
ركة السياسـية،وحتثهم تنظيم نـدوات وورش عمـل باجلامعـات تبـني للطلبـة أهميـة املشـا  - 

عليهــا، وتــوعيتهم باألســاليب املختلفــة والســبل املشــروعة التــي متكــنهم مــن إدراك الواقــع 
ياسـية وبأهميـة دورهـا لـدعم احليـاة الدميقراطيـة يف السياسي، والتعريـف بـاألحزاب الس

املجتمــع، مــع إعطــاء منــاذج ناجحــة ألحــزاب سياســة اســتطاعت أن تغيــر الواقــع السياســي 
  .لألفضل

ضرورة إطالع القائمني على البرامج التليفزيونية، ومن ضـمنها بـرامج املـرأة، علـى نتـائج -
عيــة مــن البــرامج بالبحــث والدراســة، البحــوث والدراســات العلميــة التــي تتنــاول هــذه النو

وذلــك لالســتفادة منهــا يف تفعيــل دورهــا يف خدمــة املجتمــع، وضــرورةاالطالع علــى وســائل 
رها يف دعم احلياة السياسية لالستفادة من التجارب الناجحة يف هذا اإلعالم الغربية ودو

  الصدد.
ــات أهــدافها  - ــرامج املوجهــة للمــرأة مــن أولوي ــا بعــرض منــاذج للمــرأة أن تضــع الب قيامه

املصرية الناجحة يف مجال العمـل السياسـي، حيـث يعـد ذلـك مبثابـة منـاذج قـدوة للفتيـات 
  للمشاركة يف احلياة السياسية.
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 . 2015ى عجالن، مرجع سابق، مي محی)44



 

 
4836 4836 

، (القاھرة: الدار  1رؤیة تحلیلیة واستشرافیة، ط اإلعالم والمشاركة السیاسیة للمرأة،  ) عادل عبد الغفار، 45
  .109)، ص  2009یة،  المصریة اللبنان

46)Yob&Ferraro. Political Engagement in Higher Education Curricula,Journal of 
Socil Change,Volume5, Issue1,pp1-10,2013 

وعالقتھا بالمسئولیة االجتماعیة وتأثیر األقران )االتجاھوالممارسة(یاسر علي محمد عودة،المشاركةالسیاسیة )47
  . 2014، الجامعة اإلسالمیة، غزة، رسالة ماجستیرلدى طلبة جامعة القدس المفتوحة،

  .2017مصطفى محمد سعد، مرجع سابق،)48

  فھوم المسئولیة االجتماعیة باستمارة االستبیان.*تم توضیح المقصود بم
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