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 مصادر المعلومات لدى انترنت كمصدر منمدى استخدام  استھدف ھذا البحث بصفة رئيسية التعرف على :الملخص
وقد أجرى ھذا ، )بيوت خبره اجتماعية رسمية(اعية  نظم خبيرة اجتمإنشاءبھدف ، المرأة الريفية المتعلمة بمحافظة الغربية

قة عشوائية، وأسفر اختيار عن مركز المحلة الكبرى، وتم البحث فى محافظة الغربية، حيث تم اختيار مركز إدارى بطري
 ريفية متعلمة، ولتحديد عينة 923 في تمثلت شاملة البحث ،، وأسفر اختيار عن قرية بلقيناُ                            تيار قرية من المركز عشوائيااخ

وتم جمع البيانات  ريفية متعلمة، 274ً                             ، ووفقا لذلك بلغ حجم العينة Krejgie and Morganالبحث تم تطبيق معادلة 
، م2017ذلك خdل شھر ديسمبر ً                              م إعدادھا وفقا bھداف البحث، وباستخدام استمارة استبيان بأسلوب المقابلة الشخصية ت

وتم ترميز البيانات، وتفريقھا، وقد تم استخدام أساليب التحليل الوصفى فى عرض البيانات مثل التكرارات والنسب المئوية، 
، فى تحليل بيانات ھذه الدراسةومربع كاى  ،معامل ارتباط البسيطكما استخدم ً                  ومعامل ثبات ألفا والمتوسط الحسابى، 

أنه من بين ثdثة وثdثون عبارة وقع منوال إجابات المبحوثات على :  التى تم التوصل إليھا كما يلىوجاءت أھم النتائج
قع منوال إجابات المبحوثات على سبعة عبارات في فئة خمسة عشر عبارة في فئة انترنت كمصدر للمعلومات، بينما و

 أن ،اbھل واbصدقاء كمصدر للمعلوماتالتليفزيون كمصدر للمعلومات، في حين وقع منوال أحدى عشرة عبارة في فئة 
، في  موافقتھن على اقتراح الثانىينمنھن أبد% 89ن موافقتھن على اقتراح اbول، بينما يمن المبحوثات أبد% 98.1

درجة، وانحراف معياري % 7.72، بمتوسط حسابي %94.9ن موافقتھن على اقتراح الثالث يحين بلغت نسبة الdتي أبد
 أوضحت ،يوت خبرة إلكترونية تابعة للدولة بإنشاء ومن ثم يمكن القول بموافقة أغلبية المبحوثات على اقتراح ،1.52قدره 
من مستوى بناء، وكل ، وعدد اbسن المبحوثة  كل منكسى عالى المعنوية بينن ھناك ارتباط ع أ ارتباطل معامنتائج

 مواقع رسمية خاصة بالمرأة وكذلك إنشاءالتى تعرفھا المبحوثة ورغبه المرأة فى  استخدام انترنت وعدد مواقع انترنت
 طردى عالى المعنوية بين التعليم فى حين انه يوجد ارتباط، مواقع خاصة بالمقبdت على الزواجمواقع خاصة بالمشكdت و

 مواقع رسمية إنشاءوكل من مستوى استخدام انترنت وعدد مواقع انترنت التى تعرفھا المبحوثة ورغبه المرأة فى 
 .خاصة بالمرأة وكذلك مواقع خاصة بالمشكdت ومواقع خاصة بالمقبdت على الزواج

 . انترنت، مصادر المعلومات،المعلومات، لغربية محافظة ا،المرأة الريفية :اWسترشاديةالكلمات 

 لمقدمة والمشكلة البحثيةا

ً دورا ھام||ا ف||ي تش||كيل           المختلف||ة               ت||ؤدي ط||رق اتص||ال ً                    ً ً
                   مج|ات الحي|اة، وق|د      ش|تى   في           لدى المرأة                السلوك المعرفي 

        اbخي||رة    ون||ة                            ه الوس||ائل بس||رعة كبي||رة ف||ى ا�    ھ||ذ ت    تط||ور
  ،               ع|ن المعلوم|ات                  ى تبحث فيھا المرأة             المجات الت ت     وتنوع

                                     مج||||ال الغ||||ذاء الص||||حي المت||||وازن والمتن||||وع،       وخاص||||ة 
                                                  والصحة، واbطف|ال، والعناي|ة الشخص|ية، والعم|ل، وال|دين 

  ،                               وم||ات العام||ة، وغيرھ||ا م||ن المج||ات              واbخ||dق، والمعل
                       الحص|ول عل|ى المعلوم|ات         الم|رأة ى             من الس|ھل عل|   صبح أ و

            وس||||ائل عدي||||دة                              الت|||ى ترغ||||ب ف||||ى الحص||||ول عليھ||||ا م||||ن 
                            دور ھ||ام ج||دا ف||ى تك||وين البن||اء              لھ||ذه الوس||ائل           ومتنوع||ة، و

ً                                    ً ب||دءا م||ن إض||افة المعلوم||ة حت||ى التغيي||ر               المعرف||ى للم||رأة

                                      المعرف|ي والت|أثير عل|ى س|لوك الريفي|ات،    ن|اء             الشامل في الب
                                                 bن المعرفة  تعنى ال|وعي فق|ط بوج|ود معلوم|ة م|ا ولك|ن 
                                                 تعن||ى الكيفي||ة أي معرف||ة المعلوم||ات الض||رورية س||تخدام 

   .      الشيء

        ك||ل م||ن         نق||d ع||ن )    2007   (    خ]]رون آ       الس]]يد و         ق||د أش||ار و
Rogers and shoemaker  ث||ة أن||واعdإل||ى وج||ود ث                        

  ، wareness knowledge               الوعي بالمعرفة   :           للمعرفة ھي
  ، how to do knowledge                      والمعرف||ة بكيفي||ة اbداء 

        ، فكمي|||ة principles knowledge                  والمعرف|||ة بالقواع|||د 
              يم|||ثdن المفت|||اح                                  المعلوم|||ات المتاح|||ة وس|||رعة انتش|||ارھا 

                                                 الرئيس||ي لس||رعة وانس||ياب التق||دم والتط||ور ف||ي أي مجتم||ع 
                                             عل||ى أس||اس أن م||ن يتلق||ى معلوم||ات كافي||ة ع||ن ش||يء م||ا 
ً                                                  ًسيتصرف عقليا أكثر ممن لم يتلق|ى أي|ة معلوم|ات ع|ن ھ|ذا 
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                                                       الشيء، فالعdقة إيجابية بين كمية ونوع المعلومات المتاحة 
        عل||ى تل||ك               وك الف||رد بن||اء                           ل||دى الف||رد ومص||ادرھا وب||ين س||ل

       نظريات         لى ثdثة  إ  Minsoo (2001)     شار أ     و .         المعلومات
                     معرفة وتقييم النتائج            وعملية ال            دراك المعرفة إ            للمعرفة وھى 

          ن المعرف|ة  أ                             ، واتفق|ت النظري|ات جميعھ|ا عل|ى           عن المعرف|ة
                                                  ھ|||ى تغي|||ر ف|||ى المعلوم|||ات والبيان|||ات الت|||ى يمتلكھ|||ا الف|||رد 

       ينظ|ر                                            وھناك وجھتى نظر لمعنى تغير المعلوم|ات ف|البعض
                         ى تغي||ر ف||ى كمي||ة المعلوم||ات  أ                      ل||ى التغي||ر عل||ى ان||ه كم||ى  إ

  .                                      ليه على انه كيفى اى فى نوعيه المعلومات إ        خر ينظر    وا�

                                      ويختل|||ف المص|||در المعرف|||ي م|||ن ف|||رد �خ|||ر داخ|||ل 
                                                المجتم||||ع الواح||||د، فالت||||أثير ي||||رتبط بكثي||||ر م||||ن العوام||||ل 
                                                الشخص||ية واجتماعي||ة، ول||ذا ف||إن ترتي||ب المص||ادر وفق||ا 

                                    س||بي ينبغ||ي أن يراع||ي في||ه اخ||تdف الظ||روف             لتأثيرھ||ا الن
  ،  )           اختdف مكاني (                                الشخصية واجتماعية من مجتمع �خر 

                                               كما أن الظ|روف الشخص|ية واجتماعي|ة ف|ي تغي|ر مس|تمر 
   ).    2007  ،      السيد      عبده و   ( )           اختdف زماني (

                                            وھذا يعني أن اتصال يختل|ف ب|اختdف ال|زمن وم|دى 
          التقليدي||ة                                      التط||ور، فك||ان اتص||ال ي||تم م||ن خ||dل الط||رق 

                            ك||||الراديو والتليفزي||||ون والص||||حف   )                   الوس||||ائل التقليدي||||ة  (
                                              والمج|||dت واللق|||اءات المباش|||رة، وبع|||د أن أص|||بح ھن|||اك 
                                           تكنولوجي|||ا حديث|||ة، س|||ھلت م|||ن خdلھ|||ا ط|||رق اتص|||ال، 
                                                ويستطيع من خdلھا الشخص التواصل في أي وقت وكيفما 
                                                     شاء، كالھاتف، والموبايل، الكمبي|وتر، انترن|ت، واbقم|ار 

                     ، فالعص|ر الح|الي يع|رف  )Mawdoo, 2018 (        لصناعية  ا
      ھن||اك                                كنولوجي||ا المعلوماتي||ة، حي||ث أص||بح             بعص||ر ث||ورة الت

      ھ|ى م|ا                   ، فلم تعد المعرف|ة                               عصر جديد اختلفـت فيه المعرفة
     ب|||ل    ،                                     دراك||ه م|||ن خ||dل حواس|||نا ف||ى البيئ|||ة المحيط||ة إ   ت||م 

                                                     انفتحت أمامھا ا�ن أبعاد جديدة مستمدة من شبكة انترن|ت 
   ).    1999      مسلم،    (    لعقل      عديد ل        ى وظائف         التي تؤد

                                             فش||بكة انترن||ت الت||ي ت||ربط ب||ين مdي||ين م||ن البش||ر 
                                                 غيرت في سنوات قليلة نم|ط الحي|اة العص|رية، واس|تخدمت 
                                                     مفاھيم جديدة لم تكن متوقعة من قبل، وأص|بح البش|ر ال|ذين 
                                                 يستخدمون شبكة انترنت كأنھم مجتمع|ين ف|ي مك|ان واح|د 

                    ون ا�راء والمعلوم||||||ات  ل                        يتح||||||دثون ويتنافس||||||ون ويتب||||||اد
   ).    2013      أحمد،    (         والثقافات

ًونظرا bن تق|دم وتط|ور أي مجتم|ع يعتم|د أساس|ا ً                                         ً       عل|ى ً
ًكل عنصرا ھاما ف|ي             ، فالمرأة تشً                       ًالفرد سواء رجd أو امرأة ً                 ً ً

                                     ، ف||المرأة عل||ى م||ر العص||ور كان||ت ومازال||ت             بن||اء المجتم||ع
       برك]]ات،  (                                عملھ||ا س||واء داخ||ل أو خ||ارج المن||زل         منتج||ة ف||ي 

2009    .(   

ب|د وان يك|ون ل|ديھا م|ن المعرف|ة م|ا يؤھلھ|ا للقي|ام    لذا                                                 
                                     بش||كل س||ليم وھن||اك كم||ا س||بق وذكرن||ا مص||ادر          بأدوارھ||ا 

       ولكن  ،                                            عديدة للحصول على المعرفة فى المجات المختلفة
                                                     ھ||ل الم||رأة الريفي||ة ل||ديھا المعرف||ة بتل||ك المص||ادر الحديث||ة 
                                                   وخاصة مواقع انترنت ؟ وھل لديھا الق|درة عل|ى اس|تخدام 

       ذا ك|||ان  إ     ؟ ف|||      الdزم|||ة                         ترن|||ت والبح|||ث ع|||ن المعلوم|||ات    ان

                                                    انترن||ت ق||د انتش||ر ب||القرى بالش||كل الكبي||ر فلم||اذا  يك||ون 
                                                   ھناك نظم خبيرة فى المجات التى تبح|ث فيھ|ا الم|رأة ع|ن 
                                                   المعلوم|||ات لي|||تم توص|||يلھا اليھ|||ا بالش|||كل الس|||ليم ؟ وك|||ذلك 

               وتق|||ديم النص|||ح     س|||رية                  ف|||ى ح|||ل المش|||كdت اb ة       المس|||اعد
      ل||ك ف||ى  ذ                               ھ||ا م||ن خ||dل خب||راء اجتم||اعيين وي||تم          وارش||اد ل

                                             س||رية تام||ة مم||ا يس||اعد عل||ى ح||ل الكثي||ر م||ن المش||كdت 
bق ف|ى                والح|د م|ن ارتف|اع               ومنع تفاقمھا     سرية  اd|نس|ب الط               

                                        وك||||ذلك تق||||ديم المعلوم||||ات الdزم||||ة والص||||حيحة  .     الق||||رى
              مص|ادر موث|وق                                     للمقبلين على الزواج وخاص|ة للفتي|ات م|ن

     بمك||ن      وحت||ى         س||ليمة،    س||س أ                      ولك||ى يتخ||ذ الق||رار عل||ى  ،    بھ||ا
                                               نظ||م خبي||رة اجتماعي||ة او بي||وت خب||رة الكتروني||ة ف||ى      إنش||اء

           و عل|||ى بع|||ض  أ           م|||ن الوق|||وف                    المج|||ال اجتم|||اعى ب|||د 
                                                    المعلومات الخاصة بانترنت لدى المرأة الريفية م|ن حي|ث 
                                            مس||||توى اس||||تخدام انترن||||ت ومعرفتھ||||ا ب||||بعض المواق||||ع 

           والت||ى م||ن                                       الكتروني||ة وغيرھ||ا م||ن المعلوم||ات اساس||ية
     وك|ان    .                                        التنبؤ بإمكانية نجاح تلك النظم الخبي|رة      يمكن     خdلھا

     ھمي||ة  أ               للوق||وف عل|ى م||دى                  ج||راء ھ|ذه الدراس||ة           ذل|ك س||ببا �
 ً   ًا                                                  انترنت كمصدر للمعلوم|ات ل|دى الم|رأة الريفي|ة اس|تعداد

  .                              لتطبيق النظم الخبيرة اجتماعية

            أھداف البحث

                                        يس|||تھدف ھ|||ذا البح|||ث بص|||فة رئيس|||ية التع|||رف عل|||ى 
                                                   صادر المعلومات ل|دى الم|رأة الريفي|ة المتعلم|ة وذل|ك م|ن  م

  :                          خdل اbھداف الفرعية التالية

   ول        الھدف ا|

                                         التع||رف عل||ى الص||فات الشخص||ية للمبحوث||ات وم||دى 
  .                 استخدامھن لdنترنت

             الھدف الثانى

                                                التعرف على اbھمية النسبية لمص|ادر المعلوم|ات الت|ي 
             الص||حة، ال||دين                                         تس|تقى منھ||ا الريفي||ات معلوم||اتھن المتعلق||ة ب

                                                واbخ||dق، العناي||ة الشخص||ية، الغ||ذاء، اbطف||ال، العم||ل، 
  .                                   والمعلومات العامة، المشكdت الحياتية

             الھدف الثالث

                      بي|وت خب||رة الكتروني||ة      إنش||اء                       تحدي|د آراء الريفي||ات ف|ي 
                                                  تح||ت رعاي||ة الدول||ة لتق||ديم المعلوم||ات الت||ي يحت||اجھن ف||ي 

         الزوجي||ة،                                          حي||اتھن، أو لتق||ديم المش||ورة لھ||ن ف||ي المش||كdت 
                                                     ولتقديم المعلومات الصحيحة للفتيات المقبdت على الزواج 

  .                                    من خdل ا�جابة على أسئلة ھؤء الفتيات

Wطار النظرى  ا           

            بكة ا)نترنت ش

                                            ھي شبكة عالمي|ة ض|خمة ت|ربط ب|ين مdي|ين الحاس|بات 
                                                 الموج||ودة ف||ي من||اطق مختلف||ة م||ن الع||الم، وھ||ي تت||ألف م||ن 

                 ربط ب||ين الجامع||ات                              آف م||ن ش||بكات المعلوم||ات الت||ي ت||
                                                  ومراكز اbبحاث العلمية والمؤسسات الحكومية والش|ركات 
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   . ) 9 9  19        نجيب،  (                                     التجارية الضخمة في مختلف دول العالم
                                                ويك|ون ھ||ذا ال||ربط إم|ا ع||ن طري||ق وس|ائط نق||ل المعلوم||ات 
                                            المختلف|||||ة ك|||||الخطوط الھاتفي|||||ة أو ع|||||ن طري|||||ق اbقم|||||ار 

   خم                                             الصناعية، وتمكن مستخدميھا م|ن الوص|ول إل|ى ك|م ض|
                                                    م|ن المعلوم||ات بش||تى أنواعھ|ا الرقمي||ة والمرئي||ة والس||معية 
                                                    بسرعات كبيرة، وتقدم خدمات عدي|دة كالبري|د ا�لكترون|ي،

   ).    1999       مسلم، (                    والتصفح، الفيس بوك

                                           ويطل|ق عل||ى ش||بكة انترن|ت مص||طلحات متع||ددة منھ||ا 
ً                           ً ، وتس|||||مى أيض|||||ا ش|||||بكة الش|||||بكات Internet       انترن|||||ت 

Network Of Networkبع||ض الجھ||ات            ، بينم||ا ت||رى             
  ،                                           اbكاديمي||||ة أن مص||||طلح الطري||||ق الس||||ريع للمعلوم||||ات

Information Super Highway نترن|||ت                وش|||بكة ا
   ).    1999      مسلم،  (         مترادفات 

                            أن كلم||ة انترن||ت م||أخوذة م||ن  )    2001 (      الف]]رم      وي||رى 
                  وتعن||ى رب||ط ش||يئين  Inter connection          كلمت||ين وھ||ى

  .              وتعنى الشبكةNetwork              بعضھما، وكلمة  ب

                     استخدام شبكة ا)نترنت      مجا)ت 

                                              يمت||د ت||أثير ش||بكة انترن||ت إل||ى جمي||ع مج||ات الحي||اة 
                                              المختلف||ة، و تقتص||ر فوائ||دھا عل||ى اختص||اص أو مج||ال 
                                             مع||ين، فھ||ي تحت||وى عل||ى معلوم||ات وفي||رة تفي||د مختل||ف 
                                                الفئات والمجات، وذلك عن طريق اس|تفادة م|ن خ|دمات 

          تق|دم كاف|ة                                            انترنت وموارده المختلف|ة، فف|ي مج|ال التج|ارة 
                                              البيان||||ات عل||||ى الش||||ركات والتج||||ار وس||||لعھم ومنتج||||اتھم 

  .        وأسعارھم

ً                ً ث فھ|||ي تش|||كل مص|||درا                        أم|||ا ف|||ي مج|||ال العل|||م والبح|||
                                    المعلوم||ات والكت||ب واbبح||اث ف||ي مختل||ف           للحص||ول عل||ى

                                                     التخصصات، أما في المجال الثقافي فانترنت وسيلة فعالة 
                           التواص||ل ب||ين اbف||راد داخ||ل                      نتش||ار الثقاف||ات م||ن خ||dل

                                           المجتم|||ع الواح|||دة أو م|||ن مجتمع|||ات ذات ثقاف|||ات      ش|||رائح
                                                      مختلفة، ھذا با�ضافة إل|ى أھمي|ة ال|دور الكبي|ر ال|ذي تلعب|ه 
                                                  شبكة انترن|ت لنق|ل اbخب|ار م|ن أي مك|ان ف|ي الع|الم، ف|ي 
                                                 حين أنه في المجال ا�عdمي فھ|ي وس|يلة إعdمي|ة متع|ددة 
                                                  الوظ||ائف، ف||دورھا  يقتص||ر عل||ى التلق||ي الس||لبي للم||ادة
                                                     ا�عdمية المنشورة فبإمكانه أن يتحاور معھا ويح|دد بنفس|ه 
                                                 ما يريده من معلومات ويطرح وجھه نظ|رة أم|ام ا�خ|رين، 
                                            كم||||ا أنھ||||ا وس||||يلة جي||||دة لتحس||||ين الخ||||دمات الحكومي||||ة 

   ).    2001         الدنانى،  (                    والمشاركة السياسية

                   خصائص شبكة ا)نترنت

         الص]]]رامى،  (         خص|||ائص ة      ن|||ت بع|||د                تتمي|||ز ش|||بكة انتر
   )    2004           العويض]]]]]ى،  ؛    2001  ،  ف        وكينك]]]]]و )     ؛ ج]]]]]را    1999

  :               وھذه الخصائص ھي

                                             غير خاضعة �ي جھة رسمية، اbمر الذي يتيح مساحة   ) 1
                                            واس||عة م||ن الحري||ة س||واء لط||رح المواض||يع أو البح||ث 

  .    عنھا

                                               يمك||ن للف||رد اس||تخدامھا ف||ي الوق||ت ال||ذي يري||ده ولم||دة   ) 2
  .ً                        ًتطول أو يقصر وفقا لرغبته

       ة أط||ول                                   يمك||ن اتص||ال ب||أي ش||خص والح||ديث مع||ه م||د  ) 3
  .           وبتكلفة أقل

                                                  توفير الحاجات والرغبات المختلفة كاbفراد بشكل أكثر   ) 4
  .                               سھولة ومرونة وسرعة وتكلفة محددة

                                           من خdل|ه يس|تطيع الف|رد ا�ط|dع والبح|ث ع|ن ك|ل م|ا   ) 5
                               م|||ا يتعل|||ق بال|||دين واbخ|||dق، والص|||حة  ي           يش|||غل بال|||ة ف

                                     ، كما  أنه يستطيع التفاعل واتص|ال م|ع      ....           والتغذية، 
                                      ن والخبراء في مختلف مجات الحياة، مما         المتخصصي

  .                            يمنحه فرصة كبيرة لتنمية فكرة

                 ايجابيات ا)نترنت

  :                                    يمكن تحديد إيجابيات انترنت فيما يلي

              ان مجالھ|ا، أو                                    توفير المعلومات بسھولة وسرعة مھم|ا ك|  ) 1
                  مصدرھا، أو لغتھا 

                                                  توفير التفاعل والتقاء واتصال اجتماعي ب|ين أف|راد   ) 2
                                  ف الكيل|||و مت|||رات، أس|||لوب جدي|||د لتحقي|||ق          تفص|||لھم أ

                                      المزي||||د م||||ن ص||||لة ال||||رحم والس||||ؤال ع||||ن اbق||||ارب 
   ).    1999  ،        الصرامي (         واbصدقاء 

                           اbدوات الثقافي||ة الت||ي تس||اعد  و                      الناق||ل الرئيس||ي ل¨فك||ار   ) 3
                                               عل||ى دع||م المواق||ف، والت||أثير عليھ||ا، وتش||كيل اbنم||اط 

   ).    2001         الدنانى،  (                         السلوكية وتعزيزھا ونشرھا 

   ).    2000      حكيم،  (     لجھد               توفير الوقت وا  ) 4

          المعلومات

                                          ھ||ي عملي||ة توص||يل حق||ائق ومف||اھيم م||ن أج||ل زي||ادة 
            ذل||ك الش||يء         عل||ى انھ||ا          المعلوم||ات          ع||رف قاس||م           المعرف||ة وي

                  الق|ارئ أو المش|اھد  (                                     الذي يغير من الحالة المعرفية للمتلق|ي 
        عملي|ة                    لتي يتم بھا المتلق|يً                    ًأو أيا كانت الحاسة ا  )           أو المستمع

  . )    1997   ،    نيمى غ (               في موضوع ما       التواصل

                        ن المعلوم|ات لھ|ا العدي||د أ  Andrew (2000)          كم|ا ي|ذكر
         المختلف|ة                                          من التعريفات والتى تختلف حسب وجھات النظ|ر 

                        المعرف|ة وال|بعض يعرفھ|ا     تمث|ل    نھ|ا أ                  فالبعض يعرفھ|ا عل|ى 
   ل||ى  إ     ينظ||ر    خ||ر                            نھ||ا ج||زء م||ن عملي||ة اتص||ال وا� أ    عل||ى 
  .                    ساس التواصل المجتمعى   أ   نھا أ    على    ة      المعرف

  "     نبي|ل   "ً       ً نق|d ع|ن )    2011 (    ب]اء    الھ   و     لجليل ا   عبد      ويوضح 
                                                   أن للمعلوم||ات أھمي||ة كبي||رة ف||ي تزوي||د ا�نس||ان بم||ا يحت||اج 
                                                    إليه من مع|ارف يس|تمد منھ|ا تقديرات|ه وتص|وراته، أي أنھ|ا 
                                                 تس||اھم ف||ي توس||يع المعرف||ة ا�نس||انية وتنمي||ة وع||ى الف||رد 
                                                  وإدراكه لما يح|يط ب|ه م|ن ظ|واھر ومتغي|رات مختلف|ة، كم|ا 

                               نق||ل الخب||رات ل»خ||رين وح||ل المش||كdت                أنھ||ا تس||اعده ف||ي 
                                                      التي تواجھھم، وعلى استفادة من المعرف|ة المتاح|ة بالفع|ل 
                                               وبالت|||الي تحس|||ين اbنش|||طة الت|||ي يق|||وم بھ|||ا وعل|||ى اتخ|||اذ 
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                                         الق|||رارات بش|||كل أفض|||ل ف|||ي ك|||ل المج|||ات وعل|||ى ك|||ل 
                                            المس|||تويات، اbم|||ر ال|||ذي يمك|||ن ا�نس|||ان م|||ن أن يط|||ور 

  .   عية                              مھاراته وقدراته اbدائية وا�بدا

 بيانات والطريقة البحثيةصادر الم

                                                 ھ||ي المص||ادر المختلف||ة الت||ي تلج||أ إليھ||ا وتعتم||د عليھ||ا 
                                                الريفي|ات للحص|ول عل|ى المعلوم||ات المختلف|ة ف|ي مج||ات 
                                                  الص||حة، والغ||ذاء، واbطف||ال، والعناي||ة الشخص||ية، وال||دين 
                                                  واbخdق، والعمل، والمعلومات العامة، أو لحل المشكdت 

  .    اتھن                 التي تواجھن في حي

       علومات               تصنيف مصادر الم

                      مص||ادر المعلوم||ات إل||ى  ) ت . ب (           عب]]د الظ]]اھر      يص||نف 
                                               مصادر رس|مية وتعن|ى أن المس|ئول ع|ن اتص|ال يق|وم ب|ه 
                                                بحك||م دوره أو مس||ئوليته الرس||مية، ومص||ادر غي||ر رس||مية 
                                                 وي|||تم بھ|||ا القي|||ام باتص|||ال والت|||أثير عل|||ى أداء ومواق|||ف 

         والتفاع||ل                                       واتجاھ||ات ا�خ||رين م||ن خ||dل التعام||ل الي||ومي 
  .                                             الطبيعي بين اbفراد دون وجود دور رسمي محدد لھا

   ل|ى  إ                  مص|ادر المعلوم|ات  )    1990      ص]الح،    (          بينما يصنف
             ، ومص|ادر غي|ر  )                       الخبرة الشخصية المكتسبة (            مصادر ذاتية 

  :                                            ذاتية، وتصنف مصادر المعلومات غير الذاتية إلى

            مث|||ل الرادي|||و   )           الجماھيري|||ة (                    وس|||ائل اتص|||ال المتس|||ع   ) 1
  .                           الصحف والمجdت والكتب وغيرھا             والتليفزيون و

                                              ھيئات ومؤسسات بحثية مثل كلي|ات الزراع|ة، ومراك|ز   ) 2
  .                                             البحوث الزراعية، والجمعيات التعاونية الزراعية

  .                                         مصادر تجارية مثل الشركات المختلفة والتجار  ) 3

                            مثل جماعات اbصدقاء والجيران   :                مصادر غير رسمية  ) 4
  .              واbقارب وغيرھا

  : ى                           كما تصنف مصادر المعلومات إل

  .                                            مصادر معلومات مكتوبة كالصحف، والمجdت، والكتب - 1

  ،                                                  مصادر معلومات مرئي|ة ومس|موعة ك|الراديو، والتليفزي|ون - 2
  .(Mawdoo, 2018)         وانترنت 

                 الدراسات السابقة

               بعن||||وان مص||||ادر  )    2007 (             الس]]]]يد وآخ]]]]رون       دراس||||ة 
                                              المعلوم|||ات الت|||ي تس|||تقى منھ|||ا الريفي|||ات مع|||ارفھن ع|||ن 

                          بمنطقة برج العرب محافظة                            أدوارھن المنزلية والمز رعية
  .         ا�سكندرية

                                                استھدفت ھذه الدراس|ة تحدي|د اbھمي|ة النس|بية لمص|ادر 
                                                     المعلومات التي تستقى منھا الريفي|ات المبحوث|ات مع|ارفھن 
                                                  عن أدوارھن المنزلية والمز رعية في مركز برج الع|رب، 

     192                                               وق|د ت|م جم||ع البيان|ات م||ن عين|ة عش||وائية بل|غ قوامھ||ا 

                                 الم|زارعين ومرب|ى اbغن|ام بالمنطق|ة،                 مبحوثة من زوجات 
                                                   وذلك باس|تخدام اس|تبيان بالمقابل|ة الشخص|ية، واس|تخدمت 

  .                                          النسب المئوية والتكرارات لعرض بيانات البحث

                        ق|د ج|اء ف|ي المرتب|ة اbول|ى     أن|ه    ل|ى  إ              وخلصت الدراس|ة 
                                                       اbھل واbقارب، يليھا اbصدقاء، فالبرامج التليفزيونية، ث|م 

                               لزائرات الص|حيات، يليھ|ا الن|دوات                      المرشدات الريفي|ات، ف|ا
ً                                                     ًا�رشادية، وأخيرا البرامج ا�ذاعية وذل|ك بالنس|بة ل¨ھمي|ة 

  .                        النسبية لمصادر المعلومات

                              بعنوان مشاركة الم|رأة الريفي|ة  )     2009 (     يوسف       دراسة 
                                                 بعض اbنشطة ا�نتاجية والمز رعية بق|ريتين بمحافظ|ة   في

  .         القليوبية

                ھم المصادر الت|ي                                 استھدفت ھذه الدراسة التعرف على أ
                                              تلج|||أ إليھ|||ا المبحوث|||ات للحص|||ول عل|||ى معلوم|||ات تتعل|||ق 
                                                   بالمشاركة في بعض اbنشطة ا�نتاجية المز رعية، وق|د ت|م 
                                                  جم||ع البيان||ات م||ن عين||ة عش||وائية م||ن الريفي||ات بل||غ حجھ||ا 

                                                   مبحوثة بالطريقة العشوائية المنتظمة من ق|ريتين ھم|ا    145
             بمرك|ز ش|بين                                       قرية كفر موسى بمركز بنھا، وقرية القش|يش

                                                  القن|||اطر بمحافظ|||ة القليوبي|||ة، وذل|||ك باس|||تخدام اس|||تبيان 
                                           بالمقابل|||||ة الشخص|||||ية، واس|||||تخدام الع|||||رض الج|||||د ول|||||ى 
                                                   ب||التكرارات، والنس||ب المئوي||ة، ومعام||ل ارتب||اط البس||يط، 

  .                                                وتحليل انحدار المرحلي المتعدد لعرض بيانات البحث

                         الخب|رة الشخص|ية كان|ت م|ن       إل|ى أن              وخلصت الدراسة 
                                                  المص||ادر الت||ي تلج||أ إليھ||ا المبحوث||ات عن||د الرغب||ة ف||ي    أھ||م

                                        الحص||||ول عل||||ى معلوم||||ات للمش||||اركة ب||||بعض اbنش||||طة 
                                                      ا�نتاجية المز رعية، تليھا الجيران واbصدقاء ف|ي المرتب|ة 

                              ة الثالثة، واbق|ارب ف|ي المرتب|ة   تب                         الثانية، ثم الزوج في المر
   ب||ة                                                    الرابع||ة، واحتل||ت الب||رامج التليفزيوني||ة وا�ذاعي||ة المرت

                                                    الخامس||ة، وج||اء اbبن||اء ف||ي المرتب||ة السادس||ة، ث||م المرش||دة 
                                                     الزراعية التي احتلت المرتبة السابعة، وجاءت المطبوعات 
                                                  من الصحف والنشرات ف|ي المرتب|ة الثامن|ة واbخي|رة، وق|د 

  .                                      يرجع ذلك إلى انتشار اbمية بين الريفيات

                         بعن||وان اس||تخدام رب||ة اbس||رة   )     2013 (       أحم]]د      دراس||ة
                        وعdقت|||ه بقيامھ|||ا بأدوارھ|||ا              اص|||ل اجتم|||اعي           مواق|||ع التو ل

  .        المختلفة

                                                  وقد استھدفت الدراسة التعرف على طبيعة العdقة بين 
                                              اس||تخدام رب||ة اbس||رة لمواق||ع التواص||ل وبع||ض متغي||رات 
                                                المس||توى اجتم||اعي اقتص||ادي ل¨س||رة، ولق||د ت||م اختي||ار 

                    رب|||ة أس|||رة م|||ن مس|||تويات   )    400 (                  عين|||ة عش|||وائية تبل|||غ 
                                   دية وتعليمي|||ة مختلف|||ة، وذل|||ك باس|||تخدام                اجتماعي|||ة واقتص|||ا

                                                    اس||تبيان بالمقابل||ة الشخص||ية، واس||تخدمت النس||بة المئوي||ة 
                                              والتك|||رارات، ومعام|||ل ارتب|||اط البس|||يط لع|||رض بيان|||ات 

  .     البحث
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  :   تية             لى النتائج ا� إ              وخلصت الدراسة 

                         رب|||||ات اbس|||||ر تس|||||تخدم وس|||||ائل     م|||||ن   %  25.  41   أن   ) 1
  .  ات                                        التواصل اجتماعي كتساب المعارف والمعلوم

                                 من ربات اbسرة ت|ذكر أن اش|تراكي ف|ي     %   75.  50   أن   ) 2
                                             وسائل التواصل اجتماعي يزيد من رصيدي المعرف|ي 
                                            وتب|ادل المعلوم|ات وا�راء وس||رعة الحص|ول عل||ى أي 

  .                             معلومة ومن أي مكان وفى أي وقت

      ب|ين     0.05                                   وجود فروق معنوي|ة إحص|ائية عن|د مس|توى   ) 3
        مواق|ع                                        درجة استجابة ربات اbسر في كd م|ن اس|تخدام

ً                                               ً التواص|||ل اجتم|||اعي والقي|||ام بأدوارھ|||ا المختلف|||ة تبع|||ا 
                                            لمتغير عمل ربة اbسرة وحجم اbس|رة لص|الح ص|غيرة 
                                             الحجم، ومتغير سن ربة اbس|رة لص|الح ص|غيرة الس|ن، 
                                                 ومتغير المستوى التعليمي لربة اbسرة لصالح المستوى 
                                              التعليمي المرتف|ع ومتغي|ر دخ|ل اbس|رة لص|الح مس|توى 

  .   تفع          الدخل المر

                                              وجود عdقة ارتباطيه موج|ة ب|ين اس|تخدام رب|ة اbس|رة   ) 4
                                                لمواقع التواص|ل اجتم|اعي وعdقت|ه بقيامھ|ا بأدوارھ|ا 

  .        المختلفة

                    بعن||||وان بع||||ض التغي||||رات    )    2016 (          بازين]]]]ة     دراس||||ة
                                استخدام اbسرة الريفية لdنترن|ت  ى    عل          المترتبة         اجتماعية

  .               بمحافظة الغربية

               طبيع||ة وأس||باب                               وق||د اس||تھدفت الدراس||ة التع||رف عل||ى
                                                     استخدام أرباب اbسر الريفية وأبنائھم لdنترنت، والتع|رف 
                                            عل|||ي التغي|||رات اجتماعي|||ة الت|||ي ح|||دثت ف|||ي العdق|||ات 
                                                       اجتماعية الداخلية والخارجية ل¨سر الريفية المترتبة علي 
                                                    استخدام انترنت، ولق|د ت|م اختي|ار عين|ة عش|وائية منتظم|ة 

           جم|||الي اbس|||ر     م|||ن إ  %   20                رب|||ة أس|||رة تمث|||ل    134     تبل|||غ 
  )               الوص||||dت الثابت||||ة (                          المش||||تركين ف||||ي خدم||||ة ا�نترن||||ت 

                                                والمس|||تخدمين لdنترن|||ت وال|||ذين ل|||ديھن أبن|||اء يس|||تخدمون 
                                                      ا�نترنت بقرية الش|ين، وذل|ك باس|تخدام اس|تبيان بالمقابل|ة 
                                                الشخصية، واستخدمت التكرارات والنسب المئوي|ة لع|رض 

  .           نتائج البحث

          ب اس||تخدام                أن أح||د أھ||م أس||با    إل||ى               وخلص||ت الدراس||ة 
                                         اbس||||ر الريفي||||ة لنترن||||ت ھ||||و س||||ھولة الحص||||ول عل||||ي 

   %.    64.2         بنسبة                               المعلومات من مختلف إنحاء العالم

                       الطرق وا|ساليب البحثية

اشتمل ھذا الجزء على الطرق واbساليب البحثية التي 
شاملة البحث والعينة، قياس وھى اتبعت في ھذا البحث، 

 التحليل ا�حصائى المتغيرات البحثية المستقلة والتابعة
 .واbساليب ا�حصائية المستخدمة في ھذا البحث

 شاملة البحث والعينة

تم إجراء ھذا البحث بمحافظة الغربية، وتم اختيار 
مركز إداري بطريقة عشوائية، وأسفر اختيار عن مركز 

ً                                                   المحلة الكبرى، وتم اختيار قرية من المركز عشوائيا، 
ينا، وتمثلت شاملة البحث في وأسفر اختيار عن قرية بلق

 ريفية متعلمة، ولتحديد عينة البحث تم تطبيق معادلة 923
Krejgie and Morgan  2017(العزبى   التي ذكرھا( . 

 ريفية متعلمة كما ھو 274ً                           ووفقا لذلك بلغ حجم العينة 
 وتم ،بطريقة عشوائية، وتم اختيارھن 4موضح بجدول 

استبيان باستخدام أسلوب جمع البيانات باستخدام استمارة 
 .م2017المقابلة الشخصية، وذلك خdل شھر ديسمبر 

 قياس المتغيرات البحثية

ً                                              تم قياس متغيرات الدراسة ومعالجتھا كميا bغراض 
 : التاليالتحليل ا�حصائي على النحو

                        قياس المتغيرات المستقلة

              سن المبحوثة

       م|يdد                                             تم قياسه من خdل الرقم الخام لعدد السنوات من|ذ
  .                                            المبحوثة حتى وقت إجراء البحث bقرب سنة ميdدية

               تعليم المبحوثة

                                             وت||م قياس||ه بس||ؤال المبحوث||ة ع||ن آخ||ر ش||ھادة دراس||ية 
      ذل||ك  .                                         رس|مية حص||لت عليھ|ا المبحوث||ة وق|ت إج||راء البح|ث

                 ابت|دائي، إع|دادي،   :        ب|ات وھ|ى                       باختيار من ب|ين خم|س إجا
                                        ، ج||امعي، ف||وق ج||امعي، وأعطي||ت تل||ك ا�جاب||ات     ث||انوي

  .             على الترتيب 5   ؛   4    ،  3    ،  2    ،  1        اbوزان

             عمل المبحوثة

                                               تم قياسه أن طلب من المبحوث|ة أن توض|ح رأيھ|ا وذل|ك 
                                                  باختيار من بين أربع إجابات وھى رب|ة من|زل، تعم|ل ف|ي 
ـ|||ـاع الخ|||اص، تعم|||ل ف|||ي القط|||اع الحك|||ومي، ت|||دير                                                 القطــ

    ،  1     وزان              ل||ك ا�جاب||ات اb ت                      مش||روع خ||اص بھ||ا، وأعطي||ت 
  .         ى الترتيب    عل 4    ،  3  ،  2

                الحالة الزواجية

                                             ت||م قياس||ه بس||ؤال المبحوث||ة وذل||ك باختي||ار م||ن ب||ين 
  –        مطلق|ة –     رمل|ة  أ (                               جابتان متزوجة وغير متزوجة وتض|م  إ

                            ل|ك ا�جاب|ات اbرق|ام الترميزي|ة  ت         ، وأعطي|ت  )          غير متزوجة
  .             على الترتيب 2  ،  1

   اء   نــ     ا|ب   عدد

               المبحوثة عدد     تذكر    بان                               تم قياسه بسؤال المبحوثة وذلك
bا  bصفر    جابة            بناء كانت ا�                              بناء لديھا وفى حال عدم وجود ا     .  

       اWقامة

                                                  تم قياسه بسؤال المبحوثة وذلك باختيار من ب|ين أرب|ع 
               ، تق|يم م|ع أس|رة  )        اbب واbم (                         إجابات وھي تقيم م|ع اbس|رة 

  ،  )        مس|تقلة ة   قام| إ (                                        الزوج، تقيم مع الزوج واbبناء فق|ط، تق|يم
   ى    عل|||| 4    ،  3    ،  2     ، 1                           وأعطي||||ت تل||||ك ا�جاب||||ات اbوزان

  .       الترتيب
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                          امتHك تليفزيون متصل بالدش

              وج|ود تليفزي|ون                                 وتم قياس|ه بس|ؤال المبحوث|ة ع|ن م|دى 
                                جابات المبحوثات باختيار م|ن ب|ين  إ                 متصل بالدش وكانت 

  . 1    ،  2     وزان  أ  ت    ابا ج       عطيت ا� أ           نعم و  و       إجابتين

             وجود ا)نترنت

                                  ة بس||ؤال المبحوث||ة ع||ن م||دى وج||ود جھ||از  ي        وت||م قياس||
       تابل|ت،    ،        ، ب ت|وب       كمبي|وتر (                  بانترنت سواء ك|ان      متصل 

                         ى جھ|||از تس|||تطيع ال|||دخول عل|||ى  أ     أول  ،             تليف|||ون محم|||ول
         باختي|ار                        وكانت اجاب|ات المبحوث|ات   )      خdله            انترنت من 

  . 1    ،  2     وزان  أ  ت     جابا                   نعم و  وأعطيت ا�              من بين إجابتين

                  حساب على ا)نترنت       امتHك 

      عل|||ى                                    وت|||م بس|||ؤال المبحوث|||ة ع|||ن وج|||ود حس|||اب لھ|||ا
      وكان|ت   )       اخ|رى–           انستجرام -       تويتر–       يس بوك  ف (        انترنت 

                                             ات المبحوث||ات باختي||ار م||ن ب||ين إج||ابتين نع||م و      إجاب||
  . 1    ،  2     وزان  أ  ت  ا   جاب       عطيت ا� أ و

                                 ا)شتراك فى المنتديات على ا)نترنت

                                     بس||ؤال المبحوث||ة ع||ن م||دى اش||تراكھا ب||اى  ه        وت||م قياس||
         باختي|ار                  جاب|ات المبحوث|ات إ    انت                     منتدى على انترنت وك

  . 1     ، 2     وزان  أ  ت   با ا ج       عطيت ا� أ                        من بين إجابتين نعم و  و

          خاص بھا                  حساب بريد الكترونى     وجود 

        ود بري|||د                           بس|||ؤال المبحوث|||ة ع|||ن م|||دى وج||| ه        وت|||م قياس|||
           باختي|ار                 جاب|ات المبحوث|ات  إ                       الكترونى خاص بھا وكان|ت 

  . 1    ،  2     وزان  أ  ت  ا   جاب       عطيت ا� أ    و                    من بين إجابتين نعم و

   نت             ا)تصال با)نتر

                                              ت||م قياس||ه بس||ؤال المبحوث||ة، وذل||ك باختي||ار م||ن ب||ين 
                                            إج||ابتين وھم|||ا اتص|||ال بص||فه مس|||تمرة، اتص|||ال عل|||ي 

   1    ،  2                                        فت||رات منفص||لة، وأعطي||ت تل||ك ا�جاب||ات اbوزان 
   .          الترتيب ى  عل

                  استخدام اWنترنت ى    مستو

                                                تم قياسه بسؤال المبحوثة ع|ن درج|ه إجادتھ|ا س|تخدام 
           إجاب||ات وھ|||ي           ب||ين ث|||dث                         انترن||ت وذل||ك باختي|||ار م||ن

  ،  1                                        ، جيد، محترف، وأعطيت تلك ا�جاب|ات اbوزان      مبتدئ
  .         الترتيب ى    عل 3  ،  2

                  عدد مواقع ا)نترنت

                                           ت||م قياس||ه بمقي||اس مجم||ع م||ن س||بعة بن||ود، وطل||ب م||ن 
                                                     المبحوثة أن توضح رأيھا في كل بند من ھذه البن|ود، وذل|ك 
                                           باختي|||ار م|||ن ب|||ين إج|||ابتين وھم|||ا أع|||رف،  أع|||رف، 

                 ص|فر عل|ى الترتي|ب،     ،  1                   تل|ك ا�جاب|ات اbوزان        وأعطيت 
  .                                                  وجمعت درجات البنود لتعب|ر ع|ن الدرج|ة الكلي|ة للمقي|اس

                                                  وق||درت درج||ة ثب||ات المقي||اس باس||تخدام معام||ل ثب||ات ألف||ا، 
    مم||ا        حص||ائيا  إ       مقبول||ة            ، وھ||ي قيم||ة     0.63                حي||ث بلغ||ت قيمت||ه

                                              يدل علي صdحية المقياس لdستخدام ف|ي أغ|راض البح|ث 
  .      العلمي

            تغير التابع        قياس الم

                                                  يتمثل المتغير التابع للبحث في مصادر المعلومات ل|دى 
                                              الم||||رأة الريفي||||ة المتعلم||||ة، وت||||م قي||||اس متغي||||ر مص||||ادر 

ً                        ً بن|دا تغط|ي ثماني|ة أبع|اد   33                         المعلومات بمقي|اس مك|ون م|ن 
                             الص|||||حة، ال|||||دين واbخ|||||dق، العناي|||||ة    :  ھ|||||ي  )      مج|||||ات (

                                                  الشخص||ية، الغ||ذاء، اbطف||ال، العم||ل، المعلوم||ات العام||ة، 
                                                لمشكdت الحياتية، ولتحديد مص|ادر معلوم|اتھن طل|ب م|ن  ا

                                                المبحوث||ة أن توض||ح رأيھ||ا ف||ي ك||ل بن||د م||ن ھ||ذه البن||ود، 
          للمص||||||ادر  4    ،  3    ،  2    ،  1                      وأعطي|||||ت ا�جاب||||||ات اbوزان 

               اbھ|||ل واbص|||دقاء،               و المطبوع|||ات ،  أ              الكت|||ب والمج|||dت 
              ش|بكات التواص|ل   (                                  التليفزيون ووس|ائل ا�ع|dم، انترن|ت 

        ، وجمع||ت  )                      ح||رك البح||ث، عل||ى الترتي||ب             اجتم||اعي أو م
                                                 درج||ات البن||ود لتعب||ر ع||ن الدرج||ة الكلي||ة لمقي||اس مص||ادر 
                                                  المعلوم||ات ل||دى الم||رأة الريفي||ة المتعلم||ة، وق||درت درج||ة 

                                  معامل ثبات ألفا، حي|ث بلغ|ت قيمت|ه                      ثبات المقياس باستخدام
              مم||||ا ي|||دل عل||||ي       حص|||ائيا إ       مقبول||||ة              ، وھ|||ي قيم|||ة      0.737

  .                  أغراض البحث العلمي                          صdحية المقياس لdستخدام في 

          بي]]]]وت خب]]]]رة    (     إنش]]]]اء   ب  ات ث]]]]                    أراء الريفي]]]]ات المبحو
  )         الكترونية

             مواق||ع خاص||ة      إنش||اء                           ت||م استقص||اء رأى الريفي||ات ع||ن 
                        تح|ت رعاي|ة الدول|ة لتق|ديم   )                    بيوت خبرة الكتروني|ة (        بالمرأة 

                                                     المعلومات التي تحتاجھا الم|رأة ف|ي حياتھ|ا، أو بالمش|كdت 
                     بالفتي||ات المق||بdت عل||ى                                الزوجي||ة لتق||ديم المش||ورة لھ||ا، أو 

                                                  الزواج لتقديم المعلومات الصحيحة لھن م|ن خ|dل ا�جاب|ة 
                                                عل||ى أس||ئلة ھ||ؤء الفتي||ات وذل||ك باختي||ار م||ن ب||ين ث||dث 
                                                إجاب||ات وھ||ى أواف||ق بش||دة، وأواف||ق لح||د م||ا، و أواف||ق، 

  .             على الترتيب 1    ،  2    ،  3                          وأعطيت تلك ا�جابات اbوزان 

        البحث                             ا|ساليب اWحصائية المستخدمة في

                                                بع||د جم||ع البيان||ات ت||م ترميزھ||ا، وتفريغھ||ا، وج||دولتھا 
ً                                                   ًوفق||ا ل¨ھ||داف البحثي||ة، وت||م إدخ||ال البيان||ات إل||ى الحاس||ب 

                                                    ا�لي لتحليلھا، وذلك باس|تخدام برن|امج الحزم|ة ا�حص|ائية 
SPSS ،ا�ص||دار العش||رون، وق||د ت||م حس||اب التك||رارات                                         

                            ، والمتوس|||||ط الحس|||||ابي وانح|||||راف               والنس|||||ب المئوي|||||ة
  .           ، ومربع كاى                     ومعامل ارتباط البسيط .  ري      المعيا

               وصف عينه البحث

            سن المبحوثة

             م|||ن المبحوث|||ات   %     46.7                       تب|||ين م|||ن نت|||ائج البح|||ث أن 
                  س||نة، بينھ||ا نس||بة   32      إل||ى   18                      تت||راوح أعم||ارھن م||ا ب||ين 

    47      إل||ى   33                                      المبحوث||ات الdت||ي تت||راوح أعم||ارھن م||ا ب||ين 
                                 ، ف||ي ح||ين أن نس||بة المبحوث||ات الdت||ي  %    43.1         س||نة كان||ت 

  ،  % 2.  10           س|نة كان|ت   62      إل|ى   48                  وح أعمارھن ما بين     تترا
      س||||نة      33.78                                  وك||||ان المتوس||||ط الحس||||ابي لس||||ن المبحوث||||ة 

  . ) 1     جدول    (   سنة  10  .      101                    بانحراف معياري قدره 
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               تعليم المبحوثة

             م||||ن المبحوث||||ات   %  1. 1                 نت||||ائج البح||||ث أن      أوض||||حت
                                          حاص|||||dت عل|||||ى ابتدائي|||||ة، بينم|||||ا نس|||||بة المبحوث|||||ات 

            ، ف||ي ح||ين أن    %  10   . 6                          الحاص||dت عل||ى ا�عدادي||ة كان||ت 
                                                  نسبة المبحوثات الحاصdت على مؤھل متوسط أو الثانوي|ة 

ً                                   ً، وأيض|ا نس|بة المبحوث|ات الحاص|dت عل|ى  % 9.  44     كانت 
ً                        ً، وأخي||را نس||بة المبحوث||ات  %    42.7                  ش||ھادة جامعي||ة كان||ت 

       ، وك|ان  % 7. 0                                  الحاصdت على ش|ھادة ف|وق جامعي|ة كان|ت 
     حراف           درج||ة ب||ان31. 3                                 المتوس||ط الحس||ابي لتعل||يم المبحوث||ة

   ). 1     جدول    (   714. 0            معياري قدره 

             عمل المبحوثة

               م||ن المبحوث||ات    %  6.  45                 نت||ائج البح||ث أن      أوض||حت
                                بينم||ا كان||ت نس||بة المبحوث||ات الdت||ي   )         رب||ة من||زل (      يعمل||ن 

                 ، ف||ي ح||ين أن نس|||بة  % 9.  13                      يعمل||ن ف||ي القط||اع الخ||اص 
                                             المبحوث|||ات الdت|||ي يعمل|||ن ف|||ي القط|||اع الحك|||ومي كان|||ت 

                    مبحوث|||ات الdت|||ي ل|||ديھن ً                     ً، وأخي|||را كان|||ت نس|||بة ال % 5.  36
                            ، وك|ان المتوس||ط الحس|ابي لعم||ل  % 4              مش|روع خ|اص بھ||ن 

     993. 0                           درج|||ة ب|||انحراف معي|||اري ق|||دره   99. 1         المبحوث|||ة 
   ). 1     جدول  (

                الحالة الزواجية

             م|||||ن المبحوث|||||ات   %  9.  79                    تش|||||ير نت|||||ائج البح|||||ث أن 
                                                 متزوج|ات، بينم|ا كان|ت نس|بة المبحوث|ات غي|ر المتزوج||ات 

            ل||||ة الزواجي||||ة                          وك||||ان المتوس||||ط الحس||||ابى للحا   %     20.15
   ). 1     جدول    (     0.401                         درجة بانحراف معيارى قدرة    1.2

           عدد ا|بناء

                   من المبحوث|ات ل|ديھن   %   85                      أو ضحت نتائج البحث أن 
    ). 1     ج|دول    (                    م|نھن ل|يس ل|ديھن أبن|اء  %   15                 أبناء، ف|ي ح|ين أن 

           بن||||اء وك||||ذلك        م||||ن اb 2  و  أ   1           م||||نھن ل||||ديھن   %     40.8  ن  أ و
   5     من    كثر أ      لديھن   %    3.4     ينما       بناء ب أ   4  و  أ   3      لديھن   %     40.8

                 ب|انحراف معي||ارى     2.25     بن|اء                  وك|ان متوس|ط ع||دد اb   .    بن|اء أ
  .       درجة     1.32     قدره 

       اWقامة

                  من المبحوث|ات يقم|ن   %  8.  12                       تبين من نتائج البحث أن 
            المبحوث|ات             ، بينم|ا نس|بة )             مع أھ|ل الزوج|ة  (             مع اbب واbم 

            ، ف|ي ح|ين أن  % 2.  44           ال|زوج كان|ت                    الdتي يقمن م|ع أس|رة 
                           مع الزوج واbبناء فق|ط كان|ت                          نسبة المبحوثات الdتي يقمن 

ً                                          ً، وأخي||را نس||بة المبحوث||ات الdت||ي يعيش||ن معيش||ة  %    32.1
                              ، وك||ان المتوس||ط الحس||ابي لقام||ة   %     10.9             مس||تقلة كان||ت

  ) 1     جدول    (   848. 0                            درجة، بانحراف معياري قدره   41. 2

                         وجود تليفزيون متصل بالدش

   م|ن   %    100                مبحوث|ة بنس|بة   274  ن  أ                 تشير نتائج البح|ث 
  . ) 1     جدول  (                            جھاز تليفزيون متصل بالدش               المبحوثات لديھن

Wنترنت                  وجود جھاز متصل با      

   م||ن   %    100               مبحوث||ة بنس||بة    274  ن  أ          النت||ائج      أوض||حت
bق||ل ب||المنزل متص||ل                                 المبحوث||ات ل||ديھا جھ||از واح||د عل||ى ا                

  . ) 1     جدول  (         بانترنت 

                      وجود حساب على ا)نترنت

                 م|||ن المبحوث|||ات ل|||يس   %     14.5  ن  أ          النت|||ائج      أوض|||حت
           و انس|تجرام  أ      س ب|وك           نت س|واء ف|ي                    لديھن حساب على انتر

                منھن ل|ديھن حس|اب   % 5.  85  ن  أ                      و تويتر وغيرھا فى حين  أ
bوانحراف معيارى     1.85                 قل  بمتوسط حسابى            واحد على ا                 

  . ) 1     جدول  (       درجة      0.354     قدره 

Wنترنت                           ا)شتراك فى المنتديات على ا      

               م||||||ن المبحوث||||||ات    %     91.6  ن  أ          النت||||||ائج      أوض||||||حت
  %    8.4  ن  أ         ف|ى ح|ين                       ى اى منت|دى عل|ى انترن|ت        يشتركن ف

bل|ى  إ                قل وقد يرجع ذل|ك                               منھن يشتركن بمنتدى واحد على ا   
      نھ|ا   أ                              لى انترنت ليست موثوق بھ|ا حي|ث              ن المنتديات ع أ

b حيث بلغ المتوسط الحس|ابى  ة  جھ   أي            ى رقابه من       تخضع                          
  . ) 1      جدول (        درجة       0.278                    وانحراف المعيارى     1.08

                   وجود بريد الكترونى

                 م|||ن المبحوث|||ات ل|||يس   %     90.5             النت|||ائج ان      أوض|||حت
                   م||ن المبحوث||ات ل||ديھن   %    9.5                          ل||ديھن بري||د الكترون||ى بينم||ا 

                                                 بري||د الكترون||ى وق||د يرج||ع ذل||ك لع||دم احتي||اج المبحوث||ات 
   ). 1     جدول  (                            لوجود بريد الكترونى للتواصل 

 النتائج ومناقشتھا

                        محاور المتغير التابع 

Wنترنت          ا)تصال با      

                منھن يتصلن بص|فة   %  5. 2 3                        تشير نتائج البحث إلى أن 
                       من المبحوثات يتص|لن عل|ى   %  5.55                  مستمرة، في حين أن 

      1.09                     وبل||غ المتوس||ط الحس||ابى  .                     فت||رات منفص||لة بانترن||ت
   ). 1     جدول  (       درجة      0.294               نحراف المعيارى    وا�

Wنترنت                مستوى استخدام ا      

             م|||ن المبحوث|||ات   %  8.  24                        تش|||ير نت|||ائج البح|||ث إل|||ى أن 
                رن||ت، بينم||ا نس||بة                                 ذوات مس||توى مبت||دئ ف||ي اس||تخدام انت

                                                 المبحوثات ذوات مستوى جيد في اس|تخدام انترن|ت كان|ت 
                                      ، ف|||ي ح|||ين أن نس|||بة المبحوث|||ات ذوات مس|||توى   %  4.  47

     وك|||ان    %.  7.  15                              محت|||رف ف|||ي اس|||تخدام انترن|||ت كان|||ت 
                                                المتوس||ط الحس||ابي لمس||توى اس||تخدام المبحوث||ة لdنترن||ت 

   ). 1     جدول    (    8835. 0                      بانحراف معياري قدره   67. 1

      نترنت            عدد مواقع ا)

             م|||ن المبحوث|||ات   %     27.4                 نت|||ائج البح|||ث أن      أوض|||حت
                   ق||ل بانترن||ت، بينم||ا       عل||ى اb   ن      و اثن||ا أ                 يع||رفن موق||ع واح||د

      مواق||||ع    4   ل||||ى  إ   3   م||||ن                    م||||ن المبحوث||||ات يع||||رفن    %    56.1
                   م||ن المبحوث||ات يع||رفن   %     16.9   ، و   ق||ل         عل||ى اb        بانترن||ت

                                           مواقع بانترنت، كان المتوسط الحسابي لع|دد  7   لى  إ   5   من 
                            درج|||ة ب|||انحراف معي|||اري ق|||دره    2.92               مواق|||ع انترن|||ت

   ). 1     جدول  (       1.618
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  واستخدامھن لHنترنت ً                                        توزيع المبحوثات وفقا لخصائصھن الشخصية.1جدول 

 )%( تكرار الخصائص )%( تكرار الخصائص

 وجود جھاز متصل با)نترنت سن المبحوثة
 100 274 يوجد 46.7 128  سنة32 -18

 0 0 يوجد ) 43.1 118  سنة47 – 33

 وجود حساب على ا)نترنت 10.2 28  سنة62 – 48
 85.5 234 يوجد %100 274 اWجمالي

 14.5 40 ) يوجد التعليم

 ا)شتراك فى المنتديات على ا)نترنت 1.1 3 ابتدائية
 8.4 23 يوجد 10.6 29 داديةـعإ

 91.6 251 ) يوجد 44.9 123 مؤھل متوسط

 كترونىوجود بريد ال 42.7 117 مؤھل جامعي
 9.5 26 يوجد 0.7 2 مؤھل فوق جامعي

 90.5 248 ) يوجد 100 274 المجموع

 ا)نترنتب ا)تصال العمل
 12 33 ) تتصل با)نترنت  45.6 125 ربة منزل

 55.5 152 ا)تصال على فترات منفصلة 13.87 38 تعمل في القطاع الخاص

 32.5 89 ستمرةا)تصال بصفة م 36.5 100 تعمل في القطاع الحكومي

 100 274 المجموع 4.01 11 تدير مشروع خاص بھا

 مستوى استخدام ا)نترنت 100 274 المجموع
 12 33 ) تستخدم ا)نترنت الحالة الزواجية

 24.8 68 مستوى مبتدئ %79.9 219 متزوجة

 47.4 130 يدمستوى ج %20.1 55 غير متزوجة

 15.7 43 مستوى محترف 100 274 المجموع

 100 274 المجموع بناءعدد ا|

 عدد مواقع ا)نترنت التى تعرفھا 15 41 بناءأليس لديھا 
 27.4 66  موقع2 لى إ1 40.8 112 )2-1(بناء ألديھا 

 56.1 135  مواقع4 لىإ 3 من 40.8 112 )4او 3(

 16.9 40  مواقع7لى إ 5 3.4 9 )كثرأو أ 5(

 100 241 المجموع 100 274 المجموع

Wتليفزيون متصل بالدش امةــقنمط ا 
 100 274 يوجد 12.8 35 )ھل الزوجةأ(م ب وا|مع ا|

 0 0 ) يوجد 44.2 121 سرة الزوجأمع 

 %100 274 المجموع 32.1 88 و)دمع الزوج وا|

    10.9 30 ةمعيشة مستقل

    100 274 المجموع
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|ھمية النسبية توزيع إجابات المبحوثات على بنود ا
 صادر المعلوماتلم

                                  توزي|ع إجاب|ات المبحوث|ات عل|ى بن|ود  2          يعرض جدول 
                                                  اbھمي||ة النس||بية لمص||ادر المعلوم||ات وم||ن بيان||ات الج||دول 
                                                 يتضح أن اbھمية النس|بية لمص|ادر المبحوث|ات تختل|ف م|ن 
                                               عبارة bخرى، ولتوضيح تلك اختdفات فصلت العبارات 

       ويتعل|ق                                             إلى ثمانية مجات، يتعلق المج|ال اbول بالص|حة، 
         الثال||ث         المج||ال                       بال||دين واbخ||dق، ويتعل||ق             المج||ال الث||اني

                الراب||ع بالغ||ذاء،        المج||ال                               بالعناي||ة الشخص||ية، بينم||ا يتعل||ق 
     ث||م  ،               الس|ادس بالعم|ل      المج|ال                   الخ|امس باbطف|ال، و      المج|ال و

       المج||ال ً                                       ًالس||ابع بالمعلوم||ات العام||ة، وأخي||را يتعل||ق        المج||ال 
  .                        الثامن بالمشكdت الحياتية

  "                        المعلوم||ات الخاص||ة بالص||حة "    bول    ا  ال   لمج||         فالنس||بة ل
                                               وق||ع من||وال إجاب||ات المبحوث||ات ف||ى فئ||ة مص||در انترن||ت 

                                  لو عايزة تعرفى معلومات على الغذاء  "         عبارات ھى      bربعة 
            ومعلوم|||ات ع|||ن  "  ،  "                             الص|||حى والمفي|||د بتعرفيھ|||ا م|||ن م|||ين

                              ول|و  ق|در هللا عن|دك م|ريض ب|المنزل  "  ،  "     الصحي       الرجيم 
        ل|ه أو                 ة الغ|ذاء المناس|ب               ايزة تعرفى نوعي            بمرض مزمن وع

                     ا�س|||عافات اbولي|||ة ل|||بعض  "   ، و "                  تطمن|||ى لوص|||فة الطبي|||ب
  ،  %9.  48          وذل||||ك بنس||||ب   "                         الج||||روح والح||||روق المفاجئ||||ة 

             وھ|ذا يعن|ى أن    .           على الترتيب  %  1.  47  ،  3%.  61  ،  % 2.  64
                                             المبحوث|||ات ف|||ى ھ|||ذه العب|||ارات يعتم|||دن عل|||ى انترن|||ت 
                                                 كمص|||در للمعلوم|||ات، بينم|||ا ج|||اء التليفزي|||ون ف|||ى المرتب|||ة 

                                                اني||ة، يل||ى ذل||ك اbھ||ل واbص||دقاء ف||ى المرتب||ة الثالث||ة،    الث
  .ً                                       ًوأخيرا الكتب والمجdت فى المرتبة الرابعة

       مص||در   ئ||ة   ف  ف||ي                                 بينم||ا وق||ع من||وال إجاب||ات المبحوث||ات 
        ع||dج بع||ض  "                                  اbھ||ل واbص||دقاء لعب||ارة واح||دة فق||ط ھ||ى 

     وھ||ذا     %. 6.  72      بنس||بة   "                           اbع||راض البس||يطة لن||زت الب||رد
                          العب||ارة يعتم||دن عل||ى اbھ||ل                         يعن||ى أن المبحوث||ات ف||ى ھ||ذه

                                                  واbصدقاء كمص|در للمعلوم|ات، بينم|ا ج|اء التليفزي|ون ف|ى 
                                                     المرتب||ة الثاني||ة، يل||ى ذل||ك انترن||ت ف||ى المرتب||ة الثالث||ة، 

  .ً                                       ًوأخيرا الكتب والمجdت فى المرتبة الرابعة

                        المعلوم|ات الخاص|ة بال|دين  "  ،       الثاني      مجال              أما بالنسبة لل
           فئ|ة مص|در   ف|ي       بحوث|ات                     وقع من|وال إجاب|ات الم  "       واbخdق

                      ل|و عن|دك س|ؤال ف|ى ال|دين  "                          التليفزيون لثdث عبارات ھ|ى 
       تعرف|||ي         ل|||و ع|||ايزة  "   ، و "             ا�جاب|||ة من|||ين      بتعرف|||ي  )     فت|||وى (

  ،  "                                            معلوم||ات معني||ة خاص||ة بالزك||اة أو الص||وم أو الص||dة
          وذل||||ك بنس||||ب   "                              ومعرف||||ة بداي||||ة ش||||ھر رمض||||ان والعي||||د "

             وھ||ذا يعن||ى أن   .            عل||ى الترتي||ب  %     90.9  ،  %  69  ،  %    76.3
                                         ات ف|||ى ھ|||ذه العب|||ارات يعتم|||دن عل|||ى التليفزي|||ون        المبحوث|||

                                              كمص|||در للمعلوم|||ات، بينم|||ا ج|||اء انترن|||ت ف|||ى المرئي|||ة 
                                                   الثاني||ة، يل||ى ذل||ك اbھ||ل واbص||دقاء ف||ى المرئي||ة الثالث||ة، 

  .                 المرتبة الرابعة  فيً                     ًوأخيرا الكتب والمجdت 

                                             بينم||ا وق||ع من||وال إجاب||ات المبحوث||ات ف||ى فئ||ة مص||در 
             س|||معتى معلوم|||ة   "     ھ|||ى                لعب|||ارة واح|||ده فق|||ط  "        انترن|||ت "

             وھ|||ذا يعن|||ى أن    %.     50.7      بنس|||بة   "                   وع|||ايزة تتأك|||دى منھ|||ا
                                                   المبحوثات فى ھذه العبارة يعتمدن على انترنت  كمص|در 
                                                       للمعلومات، بينما جاء اbھل واbصدقاء فى المرتبة الثانية، 
ً                                                    ًيل||ى ذل||ك التليفزي||ون ف||ى المرتب||ة الثالث||ة، وأخي||را الكت||ب 

  .                 المرتبة الرابعة  في        والمجdت 

                          المعلوم||ات الخاص||ة بالعناي||ة  "         الثال||ث     مج||ال          بالنس||بة لل و
                                       وقع منوال إجاب|ات المبحوث|ات ف|ى فئ|ة مص|در   "        الشخصية

         اbزي|||اء   ف|||ي       الموض|||ة   "                        انترن|||ت ل|||ثdث عب|||ارات ھ|||ى 
                     والبرفان|||ات والزي|||وت           الماكياج|||ات       وأن|||واع  "  ،  "       واbل|||وان

     وذل|||ك   "                          ، والعناي|||ة بالبش|||رة والش|||عر "                 والعناي|||ة الشخص|||ية 
     وھ||ذا    .           عل||ى الترتي||ب  %     72.3 و  %  8.  62  ،   %     67.5     بنس||ب 

                                             يعن|||ى أن المبحوث|||ات ف|||ى ھ|||ذه العب|||ارات يعتم|||دن عل|||ى 
                                                 انترن||ت كمص||در للمعلوم||ات، بينم||ا ج||اء التليفزي||ون ف||ى 
                                                  المرتب||ة الثاني||ة، يل||ى ذل||ك اbھ||ل واbص||دقاء ف||ى المرتب||ة 

  .                 المرتبة الرابعة  فيً                              ًالثالثة، وأخيرا الكتب والمجdت 

                 وث||ات ف||ى فئ||ة مص||در                             بينم||ا وق||ع من||وال إجاب||ات المبح
  "                  أفض|ل أم|اكن للش|راء "             لعبارتين ھم|ا   "              اbھل واbصدقاء "

  "                         وغيرھ|||ا م|||ن اbش|||ياء الشخص|||ية  "             أس|||عار المdب|||س  "   و 
          وھ|ذا يعن|ى   .            عل|ى الترتي|ب  %     92.3  ،  %    90.9          وذلك بنسب 

       اbھ||ل      عل||ي                        ھات||ان العبارت||ان يعتم||دن  ف||ي             أن المبحوث||ات 
  ى                                              واbص||دقاء كمص||در للمعلوم||ات، بينم||ا ج||اء انترن||ت ف||

                                                        المرتب||ة الثاني||ة، يل||ى ذل||ك التليفزي||ون ف||ى المرتب||ة الثالث||ة، 
  .                 المرتبة الرابعة  فيً                     ًوأخيرا الكتب والمجdت 

  "                         المعلوم|ات الخاص|ة بالغ|ذاء "         الراب|ع     مج|ال           وبالنسبة لل
                                                  وق|ع من|وال إجاب|ات المبحوث|ات ف|ى فئ|ة مص|در التليفزي||ون 

      تخ|زين   "    ، و "                       معلومات عن طبخ|ات جدي|دة  "             لعبارتان ھما 
  %     57.7  ،  %    48.5          وذل|||ك بنس|||ب   "            ات والفاكھ|||ة      الخض|||رو

                                وھ||||ذا يعن||||ى أن المبحوث||||ات ف||||ى ھات||||ان   .            عل||||ى الترتي||||ب
                                                 العبارت||ان يعتم||دن عل||ى التليفزي||ون كمص||در للمعلوم||ات، 
                                                   بينم||ا ج||اء انترن||ت ف||ى المرتب||ة الثاني||ة، يل||ى ذل||ك اbھ||ل 
                                                     واbصدقاء فى المرتبة الثالثة، وأخيرا الكتب والمجdت فى 

  .               المرتبة الرابعة

                                            ينم||ا وق||ع من||وال إجاب||ات المبحوث||ات ف||ى فئ||ة مص||در  ب
      أس|||عار  "                    لعب|||ارة واح|||دة فق|||ط ھ|||ى   "              اbھ|||ل واbص|||دقاء "

             وھ||||ذا يعن||||ى أن     %.  85      بنس||||بة   "                  الخض||||روات والفاكھ||||ة
                                                  المبحوثات فى ھذه العبارة يعتم|دن عل|ى اbھ|ل واbص|دقاء 
                                                 كمص|||در للمعلوم|||ات، بينم|||ا ج|||اء التليفزي|||ون ف|||ى المرتب|||ة 

ً                                    ًنت فى المرتبة الثالثة، وأخيرا الكتب                       الثانية، يلى ذلك انتر
  .                 المرتبة الرابعة  في        والمجdت 

  "                        المعلوم||ات الخاص||ة بالعم||ل "                      وبالنس||بة للبع||د الس||ادس 
             مص||در انترن||ت                                   وق||ع من||وال إجاب||ات المبحوث||ات ف||ى فئ||ة 

                           رارات جدي|||دة خاص|||ة بالعم|||ل م|||ن  ق|||         معرف|||ة أى  "       لعب|||ارة 
             بينم|ا وق|ع ف|ى    %.     55.1      بنس|بة   "                     مصدر خارج إطار العمل

           الحص|||ول عل|||ى  "                             ئ|||ة مص|||در اbھ|||ل واbص|||دقاء لعب|||ارة  ف
            وھ||ذا يعن||ى أن    %.    85.4      بنس||بة   "                  معلوم||ات تخ||ص العم||ل
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 )ول للحصول على المعلومةلمصدر ا|ا( توزيع إجابات المبحوثات على بنود ا|ھمية النسبية لمصادر المعلومات .2جدول 

 المجHت والكتب
 و مطبوعاتأ

 عامة

ا|ھل 
 وا|صدقاء

در المعلومات مص
ووسائل اWعHم 

 والتلفزيون

 العبارات م ا)نترنت

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد
من اين يمكنك الحصول على ( المعلومات الخاصة بالصحة أ

 )المعلومات ا)تيه
        

 48.9 134 42.3 116 7.7 21 1.1 3 معلومات عن الغذاء الصحى والمفيد بتعرفيھا من مين 1
 64.2 176 33.2 91 1.5 4 1.1 3  الرجيم الصحىمعلومات عن 2
لو ) قدر هللا عندك مريض بالمنزل بمرض مزمن وعايزة  3

 تعرفى نوعية الغذاء المناسب له أو تطمنى لوصفه الطبيب
 61.3 168 36.5 100 2.2 6 صفر صفر

 13.1 36 14.2 39 72.6 199 صفر صفر عHج بعض ا|عراض  البسيطة لنز)ت البرد 4
 47.1 129 32.5 89 19.7 54 0.7 2 اWسعافات ا|ولية لبعض الجروح والحروق المفاجئة 5
         المعلومات الخاصة بالدين وا|خHق ب
 13.1 36 76.3 209 2.6 7 8 22 ) فتوى(لو عندك سؤال فى الدين  1
 21.9 60 69 189 2.6 7 6.6 18 معلومات معينة خاصة بالزكاة أو الصوم أو الصHة 2
 50.7 139 19 52 27.7 76 2.6 7 سمعتى معلومة وعايزة تتأكدى منھا 3
 6.9 19 90.9 249 2.2 6 صفر صفر معرفة بداية شھر رمضان والعيد 4
         المعلومات الخاصة بالعناية الشخصية ج
 67.5 185 25.9 71 3.6 10 2.9 8 الموضة فى ا|زياء وا|لوان 1
 62.8 172 18.6 51 11.3 31 7.3 20  والبرفانات والزيوت والعناية الشخصيةكياجاتاأنواع الم 2
 72.3 198 25.2 69 2.2 6 0.4 1 العناية بالبشرة والشعر 3
 6.9 19 2.2 6 90.9 249 صفر صفر أفضل أماكن للشراء 4
 5.5 15 1.8 5 92.3 253 0.4 1 أسعار المHبس وغيرھا من ا|شياء الشخصية 5
         مات الخاصة بالغذاءالمعلو د 
 47.8 131 48.5 133 3.6 10 صفر صفر معلومات عن طبخات جديدة 1
 3.3 9 11.7 32 85 233 صفر صفر أسعار الخضروات والفاكھة 2
 38.3 105 57.7 158 4 11 صفر صفر تخزين الخضروات والفاكھة 3
         المعلومات الخاصة با|طفال ه
 54.4 149 28.5 78 17.2 47 صفر صفر ديث الو)دةالعناية بالطفل ح 1
 33.2 91 58.4 160 8.4 23 صفر صفر مشاكل الحمل ومش عايزة تروحى لطبيب 2
 56.9 156 35 96 6.6 18 1.5 4 معلومات عن التغذية السليمة للطفل 3
 50.4 138 23.4 64 25.9 71 0.4 1 معلومات عن بداية إطعام الطفل 4
 49.6 136 20.8 57 28.8 79 0.7 2 طام  الطفلمعلومات عن ف 5
 53.6 147 38.3 105 2.9 8 5.1 14 معلومات عن التربية الصحيحة للطفل 6
         المعلومات الخاصة بالعمل و
 3.6 10 10.9 30 85.4 234 صفر صفر الحصول على المعلومات  تخص العمل 1
 رات جديدة خاصة بالعمل من مصدرمعرفة أى قرا 2

 خارج إطار العمل
 55.1 151 43.8 120 1.1 3 صفر صفر

         المعلومات العامة ز
 9.9 27 89.8 246 0.4 1 صفر صفر ار بوجه عامبالتعرف على ا|خ 1
 55.1 151 43.1 118 1.1 3 0.7 2 المعلومات العامة 2
         المعلومات الخاصة بالمشكHت الحياتية ح
 صفر صفر 0.4 1 99.6 273 صفر صفر ج وعايزة حل ليھا بتسألى مينلديكى مشكلة مع الزو 1
 صفر صفر صفر صفر 100 274 صفر صفر مشكلة مع حماتك وعايزة حل ليھا بتسألى مين 2
 صفر صفر 1.1 3 98.9 271 صفر صفر مشكلة مع أسرتك 3
 صفر صفر 0.4 1 99.6 273 صفر صفر مشكلة مع الجيران 4
 صفر صفر 1.1 3 98.9 271 صفر صفر مشكلة فى العمل 5
 صفر صفر صفر صفر 100 274 صفر صفر مشكلة مع ا|صدقاء 6
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                                              المبحوث|||ات ف|||ى العب|||ارة اbول|||ى يعتم|||دن عل|||ى انترن|||ت 
                                                 كمص|||در للمعلوم|||ات، بينم|||ا ج|||اء التليفزي|||ون ف|||ى المرتب|||ة 
                                                   الثاني||ة، يل||ى ذل||ك اbھ||ل واbص||دقاء ف||ى المرتب||ة الثالث||ة، 

         بينم||ا ف||ى   .                     ف||ى المرتب||ة الرابع||ةً                    ًوأخي||را الكت||ب والمج||dت
                                              العب|||ارة الثاني|||ة يعتم|||دن عل|||ى اbھ|||ل واbص|||دقاء مص|||در 
                                                         للمعلومات، بينما جاء التليفزيون ف|ى المرتب|ة الثاني|ة، وتل|ى 
ً                                                      ًذلك انترنت فى المرتبة  الثالثة، وأخيرا الكتب والمجdت 

  .                  في المرتبة الرابعة

        من|وال    وق|ع  "                 المعلوم|ات العام|ة "                      وبالنسبة للبع|د الس|ابع 
                                            إجاب|||ات المبحوث||||ات ف||||ى فئ|||ة مص||||در انترن||||ت لعب||||ارة 

                     ، بينما وق|ع فئ|ة مص|در  %    55.1      بنسبة   "                 المعلومات العامة "
      بنس|بة   "                           التعرف على اbخبار بوجه ع|ام "                  التليفزيون لعبارة 

                                        وھ|||ذا يعن|||ى أن المبحوث|||ات ف|||ى العب|||ارة اbول|||ى    %.     89.8
                                              يعتم||دن عل|||ى انترن||ت كمص|||در للمعلوم||ات، بينم|||ا ج|||اء 

                اbھ|ل واbص|دقاء                                يون فى المرتب|ة الثاني|ة، يل|ى ذل|ك   يفز    التل
ً                                                   ًف||ى المرتب||ة الثالث||ة، وخي||را الكت||ب والمج||dت ف||ى المرتب||ة 

                                               بينم||ا ف||ى العب||ارة الثاني||ة يعتم||دن عل||ى التليفزي||ون   .        الرابع||ة
                                              كمص|||در للمعلوم|||ات، بينم|||ا ج|||اء انترن|||ت ف|||ى المرتب|||ة 

    ث||ة،                                     ذل||ك اbھ||ل واbص||دقاء ف||ى المرتب||ة الثال ي           الثاني||ة، يل||
  .ً                                       ًوأخيرا الكتب والمجdت فى المرتبة الرابعة

    وق||ع   "                 المش||كdت الحياتي||ة  "                          أم||ا بالنس||بة للبع||د الث||امن 
                                                من||وال إجاب||ات المبحوث||ات عل||ى جمي||ع العب||ارات ف||ى فئ||ة 
                                        مص|||در اbھ|||ل واbص|||دقاء وذل|||ك بنس|||ب تراوح|||ت ب|||ين 

                              وھ|||ذا يعن|||ى أن المبحوث||||ات ف|||ى ھ||||ذه    %.     89.9  ،  %   100
               واbص||||دقاء كمص||||در                          العب||||ارات يعتم||||دن عل||||ى اbھ||||ل 

                                                للمعلومات، عdوة على عدم أخذ أى من المصادر اbخرى 
  .               كمصدر للمعلومات

                                           وھك||ذا يتض||ح م||ن الع||رض الس||ابق أن||ه م||ن ب||ين ثdث||ة 
                                                 وثdثون عبارة وقع منوال إجاب|ات المبحوث|ات عل|ى خمس|ة 
                                                عش||ر عب||ارة ف||ى فئ||ة انترن||ت كمص||در للمعلوم||ات، بينم||ا 

                     س|بعة عب|ارات ف|ى فئ|ة                               وقع منوال إجابات المبحوثات على
                                                  التليفزيون كمصدر للمعلومات، فى حين وقع من|وال أح|دى 
                                                عشرة عبارة فى فئة اbھل واbصدقاء كمصدر للمعلوم|ات 
                                                 وھى غالب|ا العب|ارات الخاص|ة بالمش|كdت وق|د يرج|ع ذل|ك

                     ليھ|ا المبحوث|ة للتع|رف  إ                            لى عدم وجود مواقع خاصة تتج|ه  إ
      ، كما            ى تتعرض لھا     الت ة                               على ما يجب عليھا فعله فى المشكل

                                                    يرجع ذلك الى عدم ثقتھا فى سرية المعلومات الخاص|ة بھ|ا 
       وھ|||و م|||ا   .                             نھ|||ا لج|||أت للمنت|||دى عل|||ى انترن|||ت   أ      ف|||ى ح|||ال

               سرية المعلوم|ات                                   يستدعى وجود مواقع رسمية تحافظ على 
  .                الخاصة بالمبحوثة

                                         العHق]]]ة ب]]]ين بع]]]ض المتغي]]]رات المس]]]تقلة ومح]]]اور 
               المتغير التابع

                          لمتغي]]]]رات المس]]]]تقلة الفتري]]]]ة                 العHق]]]]ة ب]]]]ين بع]]]]ض ا
                       ومحاور المتغير التابع 

                                               وتم اس|تخدام معام|ل ارتب|اط البس|يط لتوض|يح العdق|ة 
                                                  ب||ين بع||ض المتغي||رات المس||تقلة الفتري||ة ومح||اور المتغي||ر 

                              مع||امdت ارتب||اط الثنائي||ة ب||ين  3          يوض||ح ج||دول   ،       الت||ابع
                                                بعض متغيرات الدراس|ة وعdقتھ|ا بانترن|ت والرغب|ة ف|ى 

  .           شراف الدولة إ                     اقع خاصة بالمرأة تحت     مو     إنشاء

                                      نت||ائج مع||امdت ارتب||اط ان ھن||اك ارتب|||اط      أوض||حت
                                       بين سن المبحوثة وك|ل م|ن مس|توى اس|تخدام     0.01     عكسى 

                                                       انترنت ، عدد المواقع التى تعرفھا المبحوثة ، الرغبة ف|ى 
        مواق||ع      إنش||اء                                 مواق||ع خاص||ة ب||المرأة ، الرغب||ة ف||ى      إنش||اء

bت اdمواق|||ع      إنش|||اء          الرغب|||ة ف|||ى     ،     س|||رية                خاص|||ة بالمش|||ك        
                                          خاص|||ة ب|||المقبdت عل|||ى ال|||زواج وبلغ|||ت ق|||يم مع|||امdت 

       0.528-     و     0.556-   ،     0.598-     ، 7 3   0.6-   ،     0.677-         ارتب|||اط
        0.01                                            على الترتيب وھى جميعھا ق|يم معنوي|ة عن|د مس|توى 

                                                     مما يعنى انه كلما زاد سن المبحوث|ة قل|ت رغب|ة الم|رأة ف|ى 
             عل|ى ال|زواج                                    وجود مواقع خاص|ة بالمش|كdت او المق|بdت

                                                و مواق||ع خاص||ة بھ||ا وك||ذلك ق||ل اس||تخدامھا لdنترن||ت وق||د  أ
  .                                لى حداثة انتشار انترنت فى القرى إ         يعود ذلك 

                                النتائج وجود ارتب|اط ط|ردى موج|ب      أوضحت       فى حين 
                                              ب|||ين التعل|||يم وك|||ل م|||ن مس|||توى اس|||تخدام انترن|||ت، ع|||دد 

        مواق||ع      إنش||اء            الرغب||ة ف||ى  ،   وث||ة                         المواق||ع الت||ى تعرفھ||ا المبح
                      مواقع خاصة بالمشكdت      إنشاء                  لمرأة ، الرغبة فى        خاصة با

bت عل|ى        إنش|اء              ، الرغبة فى     سرية  اdمواق|ع خاص|ة ب|المقب                        
  ،      0.569    ،      0.474                 مع|امdت ارتب|اط           ، حيث بلغت      الزواج
                             على الترتيب وجميعھا معنوية      0.406   و       0.377    ،      0.435

    كث||ر            ن الم||رأة اb أ   ل||ى  إ          ويرج||ع ذل||ك     .     0.01          عن||د مس||توى 
        مواق|ع      إنشاء            كثر رغبه فى  أ               تخدام لdنترنت و      كثر اس أ       تعليما 

  .         خاصة بھا 

                                    نت||ائج الدراس||ة ان ھن||اك ارتب||اط عكس||ى      أوض||حت    كم||ا 
   دد    ، ع|                              ء وكل م|ن مس|توى اس|تخدام انترن|ت             بين عدد ابنا

        مواق||ع      إنش||اء            ، الرغب||ة ف||ى                             المواق||ع الت||ى تعرفھ||ا المبحوث||ة
                      مواقع خاصة بالمش|كdت      إنشاء                        خاصة بالمرأة، الرغبة فى 

bت عل|ى        إنش|اء            ، الرغب|ة ف|ى  ة   سري  اdمواق|ع خاص|ة ب|المقب                        
  ،      0.607-    ،   70   0.5-                                الزواج، حيث بلغت معامdت ارتب|اط 

                      عل|||ى الترتي|||ب وھ|||ى ق|||يم      0.376-   و       0.427  -   ،     0.420-
                    ن المرأة الت|ى ل|ديھا  أ            ويعنى ذلك     0.01                 معنوية عند مستوى 

bنترن|ت و              عدد كبي|ر م|ن اdق|ل معرف|ة  أ                          بن|اء اق|ل اس|تخدام ل         
    وق|د   .                 مواق|ع خاص|ة بھ|ا     إنش|اء               واقل رغب|ه ف|ى            لمواقع النت
  .    بناء                    لى انشغالھا بكثرة اb إ         يرجع ذلك 

                                بع]]]]ض المتغي]]]]رات المس]]]]تقلة ا)س]]]]مية           العHق]]]]ة ب]]]]ين
                       ومحاور المتغير التابع 

                                             وت||م اس||تخدام تحلي||ل مرب||ع ك||اى لتوض||يح العdق||ة ب||ين 
                                                     بعض المتغيرات المس|تقلة اس|مية ومح|اور المتغي|ر الت|ابع

                سمية والمتغي|رات                         ين المتغيرات المستقلة اb              قيم مربع كاى ب
  .       التابعة

                             ن ھن||اك عdق|ة معنوي||ة عن|د مس||توى  أ          النت|ائج      أوض|حت
                                               ب||ين طبيع||ة العم||ل الت||ى تق||وم ب||ه المبحوث||ة وك||ل م||ن     0.05

       مواق||ع     إنش||اء            ، الرغب||ة ف||ى                        مس||توى اس||تخدامھن لdنترن||ت
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                                   Hقتھ]]ا بك]]ل م]]ن اس]]تخدام ا)نترن]]ت ورغب]]ة   وع                متغي]]رات الدراس]]ة     بع]]ض       ب]]ين       البس]]يط                    يوض]]ح مع]]امHت ا)رتب]]اط   . 3     جدول 
             شراف الدولة  إ                         مواقع خاصة بالمرأة تحت      إنشاء   فى           المبحوثات 

مستوى  
استخدام 
 ا)نترنت

عدد المواقع 
التى تعرفھا 

 المبحوثة

 إنشاءالرغبة فى 
مواقع خاصة 

 بالمرأة

 مواقع إنشاءالرغبة فى 
 سريةخاصة بالمشكHت ا|

 مواقع إنشاءالرغبة فى 
 بالمقبHت على خاصة

 الزواج

 **0.528- **0.556- **0.598- **0.637- **0.677- سن المبحوثة

 **0.406 **0.377 **0.435 **0.569 **0.474 التعليم

 **0.376- **0.427- **0.420- **0.607- **0.570- عدد ا)بناء

 

 

مستوى  
استخدام 
 ا)نترنت

عدد المواقع 
التى تعرفھا 

 المبحوثة

 إنشاء الرغبة فى
مواقع خاصة 

 بالمرأة

 مواقع إنشاءالرغبة فى 
خاصة بالمشكHت 

 سريةا|

 مواقع إنشاءالرغبة فى 
خاصة بالمقبHت على 

 الزواج

 7.881 *14.605 7.22 13.696 *17.284 العمل 

 **35.325 **38.09 **47.967 **66.56 **81.115 ا)قامة

 4.068 0.451 3.58 **14.388 **16.843 الحالة الزواجية 

 

 

bت اdق|ة ب|ين     سرية                خاصة بالمشكdتوج|د ع                            ، ف|ى ح|ين 
       إنش|اء                                            طبيعة العمل وكل م|ن  ع|دد المواق|ع ،ورغب|تھن ف|ى 

             مواق|||ع خاص|||ة                                مواق|||ع خاص|||ة ب|||المقبdت عل|||ى ال|||زواج،
                    النت||ائج وج||ود عdق||ة      أوض||حت                   ، بينم||ا نم||ط اقام||ة        ب||المرأة

   ھن                            ب|ين المبحوث|ات عن|د تص|نيف    0.01                 معنوية عند مس|توى 
                       ة وك|||ل م|||ن مس|||توى اس|||تخدام                   عل|||ى اس|||اس نم|||ط اقام|||

            ، الرغب|ة ف|ى                                دد المواقع الت|ى تعرفھ|ا المبحوث|ة   ، ع       انترنت
        مواق||ع      إنش||اء                                 مواق||ع خاص||ة ب||المرأة ، الرغب||ة ف||ى      إنش||اء

bت اdمواق|||ع      إنش|||اء            ، الرغب|||ة ف|||ى     س|||رية                خاص|||ة بالمش|||ك        
          النت|ائج      أوض|حت                                 خاصة بالمقبdت على ال|زواج، ف|ى ح|ين 

             ب|||ين الحال|||ة     0.01                 معنوي|||ة عن|||د مس|||توى              ان ھن|||اك عdق|||ة 
                                                  الزواجية ومستوى اس|تخدام انترن|ت وك|ذلك ع|دد المواق|ع 
                                                  الت||ى تعرفھ||ا المبحوث||ة بينم||ا  توج||د عdق||ة ب||ين الحال||ة 

                      مواقع خاصة بالمرأة،      إنشاء                          الزواجية وكل من رغبتھن فى 
bت اdت على الزواج    سرية          المشكdالمقب ،                    .  

                 رائھ]]ن نح]]و اقت]]راح ً                            ًتوزي]]ع المبحوث]]ات وفق]]ا لبن]]ود آ
                                يوت خبرة إلكترونية تابعة للدولة   ب     إنشاء

             م||ن المبحوث||ات   %     98.1                       أتض||ح م||ن نت||ائج البح||ث أن 
     م|||نھن   %   89                                      أب||دن م||وافقتھن عل|||ى اقت||راح اbول، بينم||ا 

                                                   أبدت موافقتھن على اقتراح الث|انى، ف|ى ح|ين بلغ|ت نس|بة 
  ،  %    94.9                                       الdت|||ى أب|||دن م|||وافقتھن عل|||ى اقت|||راح الثال|||ث 

   ه     ق|در      معي|اري          وانح|راف  ،    درج|ة  %     7.72     ابي  حس       بمتوسط 

                                 وم|||ن ث|||م يمك|||ن الق|||ول بموافق|||ة أغلبي|||ة     ). 4     ج|||دول    (    1.52
                            بي|وت خب|رة إلكتروني|ة تابع|ة      إنشاء                     المبحوثات على اقتراح 

  .      للدولة

 التوصيات

    ض||وء                                ا أس||فر عن||ه البح||ث م||ن نت||ائج، وف||ى ً         ًانطdق||ا مم||
                                                  مقتضيات تحقيق اھ|داف البحثي|ة، ف|إن البح|ث انتھ|ى إل|ى 

dص عدد من التوصيات أھمھا     استخ                        :   

 نتائج أوضحتتوجيه وتفعيل مصادر المعلومات التى  -1
البحث اعتماد المبحوثات الريفيات عليھا والتى ھى 

فعالة انترنت والتليفزيون ووسائل اعdم بحيث تكون 
 عن فى رفع مستوى معلوماتھن بصفة عامة ومعلوماتھن

صية، والغذاء، الصحة، والدين واbخdق، والعناية الشخ
 .واbطفال، والعمل، والمشكdت الحياتية

نحو ) الجھات الحكومية المختصة(توجيه أجھزة الدولة  -2
 بيوت خبرة إلكترونية تابعة لھا لتقديم المعلومات إنشاء

التى تحتاجھا المرأة فى حياتھا، والمشورة الخاصة 
بالمشكdت الزوجية، وأيضا المعلومات الصحيحة 

بdت على الزواج من خdل ا�جابة على للفتيات المق
أسئلة ھؤء الفتيات، ويتم ذلك عن طريق خبراء 

طباء يقدمون المعلومة بشكل أونفسيون واجتماعيون 
 .سليم
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 يوت خبرة إلكترونية تابعة للدولة بإنشاءً                                              توزيع المبحوثات وفقا لبنود آرائھن نحو اقتراح . 4جدول 

  بيوت خبرة الكترونيةشاءإنأراء المبحوثات نحو اقتراح  م ) أوافق أوافق لحد ما أوافق بشدة

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 1.8 5 22.6 62 75.5 207  مواقع خاصة لتقديم المعلومات التى تحتاجھا المرأة فى حياتھاإنشاء 1

 ت الزوجية لتقديم المشورة للمرأة مواقع خاصة بالمشكHإنشاء 2
 فى سرية تامة

134 65.7 110 40.1 30 10.9 

مواقع خاصة بالفتيات المقبHت على الزواج لتقديم المعلومات الصحيحة  3
 لھن من خHل اWجابة على أسئلتھن

180 48.9 80 29.2 14 5.1 

 100 274 100 274 100 274 اWجمالى
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EDUCATED RURAL WOMEN IN THE VILLAGES OF GHARBIAH 
GOVERNORATE (POSSIBILITY OF ESTABLISHING 

EXPERT SOCIAL SYSTEMS) 
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ABSTRACT: This research aimed mainly to identify the Internet as a source of the sources 
of the information for the educated rural women in the villages of Gharbiah Governorate, for 
establishing social expertise systems (official social expertise houses). This research was 
conducted in Gharbiah Governorate. It was selected an administrative district randomly. The 
selection resulted in the district of Al-Mahalla Al-Kubra. From this district it was selected a 
village randomly. The selection resulted from Bilqina village. The research population 
amounted to 923 of educated rural. To determine the sample of the research, the Krejcie and 
Morgan's equation was applied. Accordingly, the sample size was amounted to 274 educated 
rural women; they were selected by Snowball Sampling. The data were collected by using 
personal interviewing questionnaire; it was prepared according to the research objectives, 
during December 2017. Data was encoded and deflated. The descriptive analysis methods 
were used in the presentation of data such as frequencies and percentages, the arithmetic 
mean, and the coefficient of alpha stability in the analysis of the data of this study. The most 
important results were as follows: From thirty-three statements. the Mode of responses of the 
respondents were found fifteen statements in the Internet category as a source of information, 
while the Mode of responses of respondents were found in seven statements in the TV 
category as a source of information, and the Mode of eleven statements in the family and 
friends category as a sources of information.  98.1% of the respondents agreed on the first 
suggestion, while 89% agreed with the second suggestion. while 94.9% agreed with the third 
suggestion, with an arithmetic mean amounted to 7.72 degrees and a standard deviation 
amounted to 1.52 degrees. Therefore it can be says that the majority of the respondents agreed 
on the suggestion to establishing an official social electronic expertise houses. Correlation 
coefficients: The correlation coefficients cleared that there was a high negative significant 
correlation between age, number of sons, type of residence, and the level of internet use. 
number of internet sites known by the respondents. women's desire to establish official 
websites for women, also websites  specially for problems. and websites specially in waiting 
of marriage. While there is a high positive significant correlation between education and the 
level of use of the internet, number of Internet sites which the respondents knows. desire of 
the women in the establishment of official sites for women, as well as sites for problems. and 
sites for women in waiting of marriage, while there is no correlation between the situation of 
marriage and any of Previous variables. 

Key words: Information, information sources, internet, rural, Gharbiah Governorate, women. 
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