
 وآخروننهلة السيد محمد سليمان 
 

 283 8102سبتمبر، الثالثربعون، الجزء واأل لثالثا المجلد

 دور االعالم فى مواجهة المشكالت االقتصادية واالجتماعية  
 بمحافظة شمال سيناء

               [31] 
 (1)محمود عبد الحميد حسين -(2)محمد معوض إبراهيم -(3)نهلة السيد محمد سليمان
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 جامعة دمياط ،دابكلية اآل (3 عين شمسجامعة 

 

 المستخلص
المبحوثين بمنطقة الدراسة، وأيضا معلومات مصادر لتعرف على أهمية ا استهدف هذا البحث

 درجةالتعرف على تحديد درجة ادراك ووعى المبحوثين بالتنمية المستدامة، باالضافة الى 
على المشكالت التى تواجه التعرف ، و تناول وسائل االعالم ألهم القضايا العامة والمشكالت

طبيعة العالقة بين المتغيرات المبحوثين بمنطقة الدراسة، ومقترحاتهم لحلها، وأخيرا تحديد 
 .وبين درجة ادراك ووعى المبحوثين بالتنمية المستدامةالمستقلة المدروسة 

ى بالعينة تعد هذه الدراسة من البحوث الوصفية التى تعتمد على منهج المسح االجتماع
وقد تم جمع البيانات بالمقابلة  وتعتمد الدراسة على المسح بالعينة؛، بشقيه التحليلى والميدانى

الشخصية باستخدام استمارة استبيان أعدت لتحقيق أهداف البحث على عينة عشوائية منتظمة 
خدم فى جمالى العاملين بمحافظة شمال سيناء، واستمن إ% 2مبحوثا بنسبة  842يبلغ قوامها 

عرض وتحليل البيانات العرض الجدولى بالتكرارات، والنسب المئوية، والمتوسط الحسابي، 
 .واالنحراف المعياري، والدرجة المتوسطة، ومعامل االرتباط البسيط لبيرسون

 :هم النتائجوكانت أ
يقرب االنخفاض النسبي إلدراك المبحوثين لمفهوم التنمية المستدامة وأهميتها، حيث وقع ما -

،  %3.58في فئتي اإلدراك المنخفض والمتوسط بنسب بلغت %( 1250)من ثلثي العينة 
 .على الترتيب% .325و

أن أهم المصادر التى يستقى منها المبحوثين معلوماتهم جاءت مرتبة تنازليا وفقا للدرجة  -
، .854االنترنت فى الترتيب االول بدرجة متوسطة قدرها : المتوسطة على النحو التالى

، فى حين جاء 8528بينما جاء فى الترتيب الثانى القنوات الفضائية بدرجة متوسطة قدرها 
، وأيضا جاء فى الترتيب ..05فى الترتيب الثالث التلفزيون المحلى بدرجة متوسطة قدرها 

خير النشرات الفنية بدرجة ، بينما جاء فى الترتيب األ.051ابع االذاعة بدرجة متوسطة الر 
 .1523قدرها  طةمتوس
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درجة ادراك ووعى المبحوثين بالتنمية المستدامة  وجود عالقة ارتباطية معنوية موجبة بين -
، والمؤهل الدراسى، والمشاركة االجتماعية السن :المتغيرات المستقلة المدروسة التاليةوبين 

تفادة واالس، غير الرسمية، واالنتماء المجتمعى، والرضا عن المنظمات، ومستوى الطموح
معنوية عند مستوى معنوية بينما كانت العالقة ، 1510ذلك عند مستوى  من التدريب،

والمشاركة فى أنشطة الحفاظ على الموارد، فى حين كانت قيم ، قيادة الرأى مع 1512
عدد  مع درجة ادراك ووعى المبحوثين بالتنمية المستدامة معامل االرتباط غير معنوية بين

 .عضوية فى المنظماتأفراد االسرة، وال
بضرورة بذل المزيد من الجهود لرفع المستوى المعرفى والتنفيذى من خالل  ويوصي البحث

برامج تدريبية تعد لهذا الغرض، مع تفعيل دور وسائل االعالم للقيام بدورها التنموى حتى 
 .يةيحدث التغير المنشود مع التركيز على أشكال التقديم الحوارية والتحليالت السياس

 

 المقدمة
من مساحة مصر % 1تمثل حيث  من أهم المناطق الصحراويةتعتبر شبه جزيرة سيناء 

نسمة في محافظتي جنوب  111،..2اإلجمالية، ويسكنها مليون وأربعمائة ألف نسمة، حوالي 
، السويس، اإلسماعيلية)الف نسمة في المنطقة الغربية من سيناء  211و وشمال سيناء

كما . وجنوب سيناء، شمال سيناءوتتكون شبة جزيرة سيناء إداريًا من محافظتين ، (بورسعيد 
ويحدها شمااًل ، يتبع الساحل الشرقي لقناة السويس محافظات بورسعيد واإلسماعيلية والسويس

وهي ، ةوخليج العقب البحر األحمروجنوبًا  وقناة السويس خليج السويسوغربا  البحر المتوسط
 8كم 11،122وتبلغ ومساحتها ، شرقا فلسطينعبر الحد المشترك مع  وآسيا أفريقياالرابط بين 

 (.8104، مجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار)
تمثل سيناء ثروة قومية وبعدا تنمويا لما تتمتع به من عوامل جذب ومحاوالت لالستثمار 

د التنمية البشرية العمود الفقرى للتنمية المجتمعية وهى الركيزة األساسية للتنمية والتنمية وتع
والتعمير على ارض سيناء من خالل المحاور األساسية فى مجال الصحة والتعليم والتربية 

عداد الكوادر المتخصصة التى تتناسب مع متطلبات التنمية  .والثقافة وا 
فى عمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية وتبرز  وتلعب وسائل االعالم دورًا حيوياً 
وتكمن أهمية هذه الوسائل فى مقدرتها على بيان ، أهميتها بوجه خاص فى المناطق الريفية

الخطط القوميه وتوضيح أهدافها للجمهور وتحفيزهم لتقديم أقصى الجهود لخدمة أهداف 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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خالل مخاطبة الرسالة اإلعالمية وقضايا المجتمع ومسايره تطوره وال يتحقق ذلك إال من 
 .للشخص العادى والعمل على جذب المستقبلين من خالل التفاعل مع المجتمع

 

 البحث  مشكلة  
علي الرغم من األهمية اإلستراتيجية التى تحظى بها سيناء إال أنها عاندت لعدة عقود 

ية بها، مما جعل من إهمال متعمد أو غير متعمد أو ربما الثنان معا، فأهملت عملية التنم
مواطنوها يشعرون بالتغريب عن الوطن ويشعرون وكأنهم مواطنون من الدرجة الثالثة وهو ما 

ليس هذه فحسب . كان سببا الن تتخذ العديد من الجماعات التكفيرية المسلحة سيناء مقرا لها
رص بل انتشرت تجارة المخدرات والسالح وصارت هى مهنة البعض فى سيناء نظرا لندرة ف

 .العمل المتوفرة
تطلع المواطن السيناوى إلصالح  8100وعقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 

األوضاع بسيناء، وبدء اهتمام متخذ القرار بها، وتحقيق أمنياتهم وتطلعاتهم إال ان تخبط 
األوضاع والتعاقب السريع للحكومات، لم تتمكن تلك الحكومات المتعاقبة من تحقيق اى انجاز 

بل العكس فالفراغ والتدهور االمنى أدى لظهور العديد ، لموس يشعر به المواطن السيناوىم
من الجماعات التكفيرية المسلحة بسيناء وتنفيذهم العديد من العمليات اإلرهابية التى دفع ثمنها 

 .المواطن السيناوى المادى والمعنوى بتشويه صورته
 Jonathan M. Harris ،8111 ابقة علي الرغم من تعدد الدراسات والبحوث الس

Faculty    of Built ،8110 ، ،ريهام جمال الدين عبد ، 8112لمياء محمد اإلمبابى
، .810أحمد الشناوي،  و  ،Sim, Sunhui،8101  8101بودقة،  فوزي، 8112 ،الوهاب

ئية التي هناك حاجة ماسة الجراء المزيد من الدراسة للمشكالت االجتماعية واالقتصادية والبي
تعوق التنمية في شمال سيناء ودور االعالميين في التوعية لمواجهتها، ومن هنا تحاول هذه 

وانطالًقا من الحاجة الماسة . الدراسة رصد وتحليل المشكالت وعرضها في سياق علمي
 :مشكلة البحث في وتنحصرللدراسات في هذا المجال، 

 لتي تعوق التنمية في شمال سيناءعن حجم المشكالت امعلومات الدر امحدودية مص. 
 عدم وضوح دور اإلعالم في خدمة قضايا التنمية وتوعية الجماهير بقضايا مجتمعهم. 
  التقييم الدقيق لدرجة ادراك ووعى المواطنين بمفهوم التنمية المستدامةكيفية. 
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 أسئلة البحث
افظة شمال ما هو دور االعالم فى مواجهة المشكالت االقتصادية واالجتماعية بمح

 : التالية الفرعية األسئلة إلى الرئيسي التساؤل سيناء ويتفرع هذا
 .التى يستقى منها المبحوثين معلوماتهم بمنطقة الدراسةمعلومات الدر امصما  -0
 .القضايا والمشكالت التى تتناولها وسائل االعالمما  -8
، والمؤهل الدراسي، وعدد أفراد نالس)المستقلة المدروسة ما طبيعة العالقة بين المتغيرات  -3

والعضوية فى المنظمات والمشاركة االجتماعية غير الرسمية، ، واالنفتاح الثقافى، االسرة
وقيادة الراى، والحفاظ على الموارد، واالنتماء المجتمعى، والرضا عن المنظمات، ومستوى 

وبين درجة ادراك ووعى  الشخصية للمبحوثين(   الطموح، واالستفادة من الدورات التدريبية
 . المبحوثين بمفهوم التنمية المستدامة

 

 االهداف البحثية  
 .المبحوثين بمنطقة الدراسةمعلومات النسبية لمصادر همية األلتعرف على ا -0
 .التعرف على درجة ادراك ووعى المبحوثين بالتنمية المستدامة -8
يا والمشكالت االقتصادية تناول وسائل االعالم ألهم القضا درجةالتعرف على  -3

 .واالجتماعية
 .على المشكالت التى تواجه المبحوثين بمنطقة الدراسة، ومقترحاتهم لحلهاالتعرف  -4
 . بدرجة ادراك المبحوثين بالتنمية المستدامة طبيعة عالقة المتغيرات المستقلة المدروسة -2 

 

 فروض الدراسة
ووعى المبحوثين بالتنمية المستدامة أهميتها درجة ادراك  بينتوجد عالقة " :الفرض األول

، والمؤهل الدراسي، وعدد أفراد السن :لة التاليةمستقوبين كل من المتغيرات الواحتياجاتها 
والعضوية فى المنظمات والمشاركة االجتماعية غير الرسمية، وقيادة ، واالنفتاح الثقافى، االسرة
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مجتمعى، والرضا عن المنظمات، ومستوى الطموح، الراى، والحفاظ على الموارد، واالنتماء ال
 .واالستفادة من الدورات التدريبية

وبين  درجة ادراك ووعى المبحوثين بالتنمية المستدامة  بينال توجد عالقة  :الفرض الثانى
واالنفتاح ، ، والمؤهل الدراسي، وعدد أفراد االسرةالسن :لة التاليةمستقكل من المتغيرات ال

لعضوية فى المنظمات والمشاركة االجتماعية غير الرسمية، وقيادة الراى، والحفاظ وا، الثقافى
على الموارد، واالنتماء المجتمعى الرضا عن المنظمات، ومستوى الطموح، واالستفادة من 

 .الدورات التدريبية
 

 للدراسةلنظرية الموجهة  ا
من يصنف االتجاهات النظرية هناك : اإلعالم التنمويو  التجاهات العلمية في دراسة التنميةا

في علم اجتماع التنمية إلى اتجاهات يضم كل منها نظرية أو أكثر، تتفق في المبادئ العامة، 
م، 2..0ترجمة عبدالهادي والزيات،  -أندرو وبستر ) وقد تختلف في بعض التفاصيل

ع الدول ، وعلى الرغم من صعوبة تصنيف االتجاهات النظرية المختلفة في دراسة واق(.8:ص
النامية، إال أنه بإمكاننا القول بأن ثمة ستة اتجاهات أساسية يحاول كل منها معالجة هذا 
الواقع على نحو معين، ونحن ال نعني بذلك أن هذا التصنيف المقترح هنا شامل، كما أننا ال 

احمد ) نذهب أيضًا إلى أن ثمة حدودًا فاصلة بينها، أما االتجاهات النظرية الستة فهي
 .(8111ناصيف،

اتجاه النماذج أو المؤشرات، االتجاه التطوري المحدث، االتجاه االنتشاري، االتجاه 
ويكاد يكون هناك  .(دالدولية، االتجاه الماركسي الجديالسيكولوجي أو السلوكي، اتجاه المكانة 

 من اإلسهامات التي -بشكل أو بآخر  –شبه اتفاق على أن هذه االتجاهات الستة تنطلق 
، فاتجاه النماذج أو المؤشرات يستعين بفكرة النموذج وماكس فيبر قدمها كل من كارل ماركس

المثالي التي طورها فيبر، واالتجاه التطوري المحدث يحاول مواجهة نظرية ماركس الشاملة 
جتماعي، واالتجاه االنتشاري يحاول التأليف بين بعض أفكار كل بنظرية بديلة في التطور اال

عن دور القيم  فيبر من ماركس وفيبر، كذلك نجد االتجاه السيكولوجي يتأثر بآراء ومفاهيم
ولية فيحاول تقديم معالجة غير ماركسية الدينية في الحياة االجتماعية، أما اتجاه المكانة الد

http://www.alukah.net/library/0/89373/
http://www.alukah.net/library/0/89373/
http://www.alukah.net/sharia/0/42009/
http://www.alukah.net/sharia/0/42009/
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للنظام الدولي المعاصر، وأخيرًا نجد االتجاه الماركسي الجديد يحاول تعديل الصياغات 
ذا صح لنا تصنيف اتجاهات . الماركسية الكالسيكية لكي تتالءم مع الواقع الدولي الجديد وا 

بإمكاننا القول إن ماركس قد  أحدهما مادي واآلخر مثالي، فإن: دراسة التنمية على اتجاهين
: هـ، ص 0430الجوهري، ) (أرسى دعائم االتجاه األول، بينما أقام فيبر أسس االتجاه الثاني

812(. 
 (وتسمئ نظرية الحقنة تحت الجلد او نظرية الرصاصة السحرية :نظرية التأثير المباشر

رى ان لوسائل االتصال هذه النظرية خالل العقود االولى من القرن العشرين نظرة ت سادت)
نصرأ ن الرسالة تشكل عأالتأثير بصورة مباشرة على اساس  الجماهيري نفوذأ وقدرة على احداث

فراد الجمهور سلبين في تعرضهم للوسائل وفي تعاملهم مع أن أقويأ في ذلك التأثير كم 
هادي  ،تيالهي ) .ر والمعاني بمجرد وصولها اليهمالمضمون ولهم االستعداد لتقبل االفكا

 .(8111 ،نعمان
تهتم  : (وتسمئ نظرية االستعماالت والرضا) :نظرية االستخدامات واالشباعات

هذه النظرية بدراسة االتصال الجماهيري درسة وظيفية منظمة وهي ترى ان الجماهير فعالة 
في انتقاء افرادها لرسائل ومضمون مفضل من وسائل االعالم وهي جاءت كرد فعل لمفهوم 

 .االعالم الطاغيةوة ق
ن تدفق االتصال يتم على مراحل وهويسمح أوهي تفترض  :نظرية انتشار االبتكارات

علومات ينساب عبر نه يرى ان تدفق المإذا إحتماالت المعقدة لتدفق االتصال بالمزيد من اال
عماد ) .تكراتبن قنوات االتصال تكون الكثر فعالية في زيادة المعرفة حول المأافراد عديدين و 
 (8112 ،مكاوي، حسن
مريكا خالل أظهرت هذه النظرية في بالغرس الثقافي ضًا وتسمى اي :نماء الثقافينظرية اإل 

ن مداومة أ ،تقول هذه النظرية.وسائل االعالم ثرأالسبعينيات كمنضور جديد لدراسة  عقد
م الذي يراه على الالتعرض للتلفاز ولفترات طويلة ومنتظمة تنمي لدئ المشاهد اعتقادأ بأن الع

ن هو االصورة من العالم الواقعي الذي يحياه،وهذه النظرية مرتبطة بالجهود التي أشاشة التلفاز 
 .رها الباحث االمريكي جورج جربنرطو 
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مهور يعتمد ن الجأمحور هذه النظرية  (:االعتماد على وسائل االعالم)  نظرية التبعية
هداف معينة، والنقطة الهامة في أويحصل على  ق حاجاتهعالم ليحقعلى معلومات وسائل اإل

هذه النظرية بان وسائل االعالم ستؤثر في الناس الى درجة التي فيها يعتمدون على معلومات 
ى والمتوسطة المعلومات الصغر  –تلك الوسائل، وتركز هذه النظرية على العالقات بين النظم 

 .والكبيرة ومكوناتها
ترجع هذه النظرية الى جهود العالمان مارشال ماكلوهان  :نظرية الحتمية التكنولوجية

وهاورد انيس حيث ركزافي تحليل عملية االتصال على التكنولوجية المستعملة في وسيلة 
الوسيلة هي )حيث عد ماكلوهان  ،فرض هيمنتها في كل مرحلة تاريخيةاالتصال التي ت

ن االتصال غير يرى ان مضمو  حيث، ان مضمون أي وسيلة هو دائمأ وسيلة أخرى( )الرسالة
فالذي يجعل هناك فرقأ في حياة الناس انما هي الوسائل السائدة في عصرأ  ،ذي عالقة بالتأثير
 .(ما وليس مضمونها

 

 دراسات السابقةال
 وأداتها، منهج المسح بالعينة استخدمت الدراسة (:2002)دراسة لمياء محمد اإلمبابى
وجود فروق بين البنين والبنات في  ت نتائج الدراسة عنوأسفر االستبيان وتحليل المضمون، 
لصالح البنين،  رستخدام كل من الفيديو والفيديو جيم والكمبيوت متوسط الوقت المخصص ال

وأكدت الدراسة أن الثورة المعرفية واالتصالية الهائلة التى فرضتها العولمة بتقنياتها وأجهزتها 
رد بالكمية والكيفية التى تناسبه فى األوقات المناسبة أدت الحديثة التى يمكن أن يستخدمها الف

وما تبعه من تضييق اهتمامات األفراد وتقليص ، إلى زيادة الوقت المخصص لمثل هذه األجهزة
 . وصعوبة التفاهم واالشتراك فى القيم على مستوى األسرة والمجتمع، خبراتهم المشتركة

ك الوافد الجديد إلى مجتمعنا والمسمى بالعولمة بضرورة التوجه لدراسة ذل وأوصت الدراسة
من ثورة اتصاالت افرزت العديد من التقنيات واألجهزة التي باتت تشكل إدمانا  هوما صاحب

الذي يعد أهم مواردهم على  –للعديد من أبنائنا يخصصون لها ما اليستهان به من الوقت 
ثيره ليس فقط ليختلس أوقات األبناء حيث باتت هذه األجهزة خطرا متربصا يمتد تأ، اإلطالق

 . معها قدراتهم وطاقاتهم اإلبداعيةبل يمتد إلى قيمهم ليبددها و 
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التعرف على مفاهيم  الدراسةتناولت : (2002)دراسة ريهام جمال الدين عبد الوهاب
المشاركة الشعبية، وتحديد أسباب غيابها بالبرامج التنموية فى الدول النامية وبشكل خاص فى 

صر، والتعرف على صور ومجاالت المشاركة الشعبية، وتحديد العوامل الحاكمة للمشاركة م
الفعالة ألفراد المجتمع، وتتبع مستويات وأطوار أعمال المشاركة الشعبية، وأخيًرا الوصول إلى 
تحليل ورصد للدوافع الشخصية والحوافز المادية والمعنوية للمشاركة المطلوبة فى برامج الحفاظ 

ومن أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة أن المشاركة الشعبية وسيلة وليست غاية . تنموىال
تفعيل الدور اإليجابى للمستعمل من خالل  وتكمن أهميتها فىلتفعيل برامج  الحفاظ التنموي، 

 مشاركته ليصبح أكثر خبرة  وتأهاًل لتولى أمور نطاقه المحلى ومتابعة حمايته واستدامته بشكل
 . سليم

استطاعت وسائل اإلعالم أن تحقق نجاحًا Jonathan M. Harris ،: 2000دراسة 
هائاًل في عمليات التنمية والتغيير وخاصة في الدول النامية وتبرز أهمية اإلعالم في دوره 
كأداة يستخدمها المجتمع من اجل المعرفة ووسيلة لتنظيم حياة األفراد بداخله  ولذا تلجأ الدول 

 .ية دائما إلى تخطيط إعالمها ضمن تخطيطها للتنمية الشاملةالنام
إطار مفاهيم التنمية المستدامة المرتبطة  تتناول الدراسة: (2030)بودقة دراسة فوزي

 يتطرق البحث لقضايا  و بالتنمية العمرانية
عادة تأهيلها، وتطويرها كوجهة اقتصادية،  المحافظة على استدامة األسواق الشعبية وا 

يجاد الحلول لمشاكل األسواق الراهنة، وتحفيز االستثمار فى األسواق وثق افية، وسياحية، وا 
براز الهوية العمرانية المميزة لألسواق الشعبية، ثم دعم  الشعبية من خالل توفير فرص عمل، وا 

 ووعدم إهدار الثروة العقارية القديمة . الجانب السياحي، والترفيهى، واألنشطة االجتماعية
زالة المبانى القديمة المتدهورة فقط، واستغالل الح فاظ على المبانى ذات الحالة الجيدة، وا 

الفراغات بين المبانى كساحات شعبية للممارسة الرياضة لألهالي؛ وذلك للحفاظ على الروابط 
عالوة على تفهم السكان لعملية التطوير وتعاونهم فى مراحل تخطيط، . االجتماعية للسكان

مشروع، وتنمية قدرات األهالي، وتوفير فرص عمل لهم من خالل إقامة بعض وتنفيذ ال
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المشروعات غير ملوثة للبيئة، وعدم مركزية الخدمات إلمكانية استخدامها من قبل جميع 
 .األهالى

تمثلت فى إعادة النظر فى التوزيع الوظيفى لبعض  وقدمت الدراسة العديد من التوصيات
يدية واستبعاد المهن الدخيلة التى تضر بالوظائف التراثية للشوارع، المحالت فى الشوارع التقل

عادة صيانة وترميم الوجهات بمواد البناء األصلية نفسها  .وا 
معاناة اإلنسان البدوي في سيناء من  وضحت الدراسةأ(: 2032)دراسة أحمد الشناوي

ية متعددة ومتعارضة تبدأ أزمة الهوية واالنتماء، ويرجع ذلك إلى وجوده في ظل كيانات اجتماع
بالقبيلة وتنتهي بالدولة،  مما يؤدى إلى تداخل عناصر الوالءات المحلية مع الوالءات الوطنية 
وبالتالي يؤدى تعدد االنتماء وتناقضه أحيانًا إلى ظهور انتماءات اجتماعية متعارضة ومتنافرة 

ذ اإلجراءات الكفيلة بفض بضرورة اتخا واوصت الدراسة. في مختلف المستويات واالتجاهات
 .العزلة التاريخية لسيناء والتي ُفرضت عليها خالل فترات طويلة من التاريخ المصري الحديث

أن المؤسسات البيئية كي  وتشير الدراسة إلىFaculty of Built  (2003 :)دراسة 
ة معينة وذلك م نظم إدارياتقوم بتحديد واستخدالبد أن تحافظ وتطور التنمية المستدامة لديها 

فكثير من المؤسسات تضع هذه الخطط . حسب ما تتطلبه االستراتيجية البيئية المصممة لذلك
الصيانة الدائمة والعمل المستمر ب لقيامهاهذا يرجع و ، إثبات وتطوير مكانتها بهدفوالمحاور 

ورفعه إلى ألنظمتها وبرامجها التنموية واستخدام النظام االجتماعي وتنميتها للواقع العملي 
ة في نفس المجال البيئي، قبطمستويات القرارات العليا، وتقوم باتباع النظريات المناسبة والم

عيق تضع العراقيل والقيود التي تي تال ةالنظم التقليديعن  التخليكما تحاول هذه المؤسسات 
 .تنفيذ المشاريع التنموية

ونمذجة أثر النمو الحضري عن المدخل المكاني لقياس Sim, Sunhui(2030 :)دراسة 
هذه الدراسة  على النظام البيئي؛ حيث إن النمو الحضري سبب مهم  للمشاكل البيئية، وتركز

على ديناميات النظم الحضرية والبيئية الخاصة وتقترح إطاًرا لفهم ديناميات النمو الحضرى 
االمتداد المكانى أنه يمكن تحليل  وتوصلت الدراسة إلى. وخاصة استمرار المشاكل البيئية

بموضوعية بصورة كمية هادفة، وأن خدمات التنمية الحضرية انعكست على تقليل تفتيت 
الرقعة الخضراء، وأن أكبر تحدى يواجه أداة التنمية الحضرية هو حماية النظم البيئية، وأخيًرا 
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دراسة إلى وتخلص ال. أكدت أداة التنمية الحضرية على حماية الموارد الطبيعية فى المستقبل
أن الوعى البيئي والمشاركة االجتماعية ألفراد المجتمع من أهم اآلثار االجتماعية التي تساعد 

تفعيل هو ومن أهم التوصيات لتحقيق اإلداراة البيئية الناجحة . فى استدامة التنمية العمرانية
عية للسكان دور المنظمات غير الحكومية ومنظمات تنمية المجتمع المحلي في عمل دورات تو 

باألوضاع البيئية القائمة وخطورتها على صحتهم وممتلكاتهم، واالهتمام بمناقشة القضايا 
 .البيئية بشكل موضوعي مكثف داخل وسائل اإلعالم المحلي

 

 اجراءات البحث
 .هوه المنهج الوصفي للتحليلل والمقارنة وبستخدم المسح االجتماعي :منهج الدراسة: أوالا 
اعتمد الباحث في هذه الدراسة المنهج  فروضها، واختبار الدراسة هدف تحقيق سبيل في

 .الوصفي التحليلي وأسلوب الدراسة الميدانية لجمع المعلومات والبيانات الالزمة إلتمام الدراسة
 :أما مصدر البيانات فقد تم الحصول عليها من مصدرين هما

طار النظري للدراسة إلى مصادر حيث اتجه الباحث في معالجة اإل :المصادر الثانوية –أ
البيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات 
والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحث 

 .والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة
خالل استخدام  من وتتمثل في جمع البيانات األولية ميدانيًا، وذلك :المصادر األولية –ب

ووزع على أفراد العينة لجمع البيانات  الغرض، لهذا خصيصا استبيان تم تصميمه
 .المطلوبة

استمارة استبيان تم عرضها على المحكمين  على الحالية دراستنا في اعتمدنا :القياس أداة -ج
ق اهدف الدراسة وتم التحقق من الثبات للدراسة وتم اعدد والتاكد من صدق االده لتحق

المشكالت االجتماعية واالقتصادية والبيئية التى استمارة من قبل الباحثون للتحقق من 
 ودور وسائل االتصال في مواجهتها تواجه  التنمية المستدامة
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 أن تستطيع مةالمستخد الدراسة أداة من للتأكد: القياس ألداة السيكومترية الخصائص-ه 
 وهذه األداة لهذه السيكومترية يجب قياس الخصائص لتقيسه أجله من وضعت ما تقيس

 هاتين من خاصية كل حساب كيفية وسنتطرق إلى والثبات الصدق في تتمثل الخصائص
 .الخاصيتين

يجب  لتقيسه أجله من وضعت ما تقيس أن تستطيع المستخدمة الدراسة أداة من للتأكد
 والثبات الصدق في تتمثل الخصائص وهذه األداة لهذه السيكومترية صقياس الخصائ
 .الخاصيتين هاتين من خاصية كل حساب كيفية وسنتطرق إلى

قام الباحث باإلطالع على ما أستطاع  :الصدق في تحديد أبعاد وعبارات المقياس -3
ل للتأهيل التوصل إليه من المقاييس واألدبيات التى تناولت بالدراسة العالج بالعم

طلع على بعض المقاييس ذات الصلة واالبعاد ، االجتماعي والنفسي لمتعطي المخدرات وا 
التى تحتويها هذه المقاييس ومن أهم المصادر التى إطلع عليها الباحث للوصول لفهم 
_ وتحديد االبعاد فى مقياس الدراسة باألضافة للرجوع لبعض المفاهيم فى الموسوعة الحرة

ثم شرع ، .ليتمكن من تعريف االبعاد بشكل واضح وما يقصده من كل بعد منها( ويكيبيديا
 .فى تحديد مجموعة األبعاد التى إعتقد أنها تشمل الجوانب المختلفة ذات الصلة بموضوع 

إعتمدت الدراسة فى قياس صدق المقياس على طريقة  :حساب صدق المقياس والثبات -2
ل الدراسة وتكون المحكمين من بعض أساتذة علم العرض على المحكمين الخبراء فى مجا

 . النفس وأساتذة الطب النفسى وأحد اساتذة علم االجتماع 
يقصد بالصدق اإلحصائي في عملية القياس أن أداة : اختبار الصدق اإلحصائي للمقياس

جمع البيانات تعطى نفس النتائج أو نتائج متقاربة جدًا عندما تستخدم عدة مرات في جمع 
 .بيانات عن مفهوم واحد يفترض ثباته أيضاً ال

وهو عبارة عن ارتباط بين ( معامل االرتباط)ويتم إيجاد الصدق اإلحصائي عن طريق
مجموعتين من الدرجات التي تم الحصول عليها عن طريق اختبار واحد أو صورتين متكافئتين 

 :خالل الطرق التاليةاس من لالختبار، ويمكن تحديد أهم الوسائل اإلحصائية لثبات المقي
 .طريقة االختبارات المتكافئة -ب.                     طريقة إعادة االختبار -أ
 .طريقة تحليل التباين -د         .          طريقة التجزئة النصفية -ج
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حيث قام ( إعادة االختبار) على طريقة ثبات المقياسفي التأكد من  ونواعتمد الباحث
بإعادة تطبيق نفس  ونثم قام الباحث، مفردة( 00)المقياس على عينة عددهم بتطبيق  ونالباحث

المقياس على العينة نفسها بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ التطبيق األول، ثم قام 
ين درجات التطبيق األول ودرجات التطبيق الثاني للتحقق بحساب معامل االرتباط ب ونالباحث

 من مدى الصدق اإلحصائي والثبات للمقياس
تم االستعانة بعدد من األساليب اإلحصائية لتحليل بيانات هذه الدراسة : التحليل االحصائي

لدرجة والمتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، وا، والنسب المئوية، والتي تتمثل في التكرارات
 .المتوسطة، ومعامل االرتباط البسيط لبيرسون

 842تم اختيار عينة قوامها الوصفي  استخدام المنهج من خالل :وصف عينة البحث: أوالا 
استمارة إعداد من خالل مبحوثا من العاملين داخل النطاق الجغرافي لمحافظة شمال سيناء، و 

مركزى العريش وبئر العبد خالل شهرى بعينة من المبحوثين  من هااستبيان تم جمع بيانات
 الدراسة على األسلوب الكمي اعتمدت تحليل ومعالجة البياناتلو ، .810سبتمبر وأكتوبر 
تم جمعها وذلك إلجراء التحليل اإلحصائي للنماذج الرياضية المستخدمه من يللبيانات التي 

 .ناحية واختبار صحة الفروض من ناحية أخرى
 :شخصية  للمبحوثينيف المتغيرات التوص-أ

 .ويعبر عنه برقم مطلق، ويقصد به سن المبحوث وقت استيفاء االستبيان: السن-3
 .ويقصد به عدد سنوات التعليم الرسمي التي أتمها المبحوث بنجاح: درجة تعليم المبحوث-2
ه ويعبر عن، ويقصد به عدد أفراد الوحدة المعيشية المقيمين مع المبحوث: عدد أفراد األسرة-1

 .برقم مطلق
، وتم قياسه من خالل استيفاء رأي المبحوث في خمس عبارت :درجة االنفتاح الثقافى-4

، وأعطيت األوزان (ال، ونادرا، وأحيانا، دائما)وذلك علي مقياس مكون من أربع استجابات
 02 -صفر ) وقد تراوح المدى النظري للمقياس ما بين ، علي الترتيب(، صفر0، 8، 3)

 (.درجة 
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وتم قياسه من خالل مشاركة المبحوث في ستة : درجة العضوية فى المنظمات االجتماعية-2
، وأعطيت (غير عضو، عضو) منظمات محلية وذلك علي مقياس مكون من استجابتين

 (.درجات 1 -صفر ) ، وقد تراوح المدى النظري للمقياس ما بين (وصفر، 0)األوزان
 :المشاركة االجتماعية غير الرسمية -6
وتم قياسه عن طريق سؤال المبحوث عن درجة القيادة من خالل ستة : درجة قيادة الرأى-2

عبارات تعكس درجة القيادة من خالل حل المشكالت الزراعية وغير الزراعية بالرأى 
وقد تراوح المدى من ، ونادرا، وال، والمشورة والنصح على مقياس مكون من دائما، وأحيانا

 (.درجات 02-صفر )
تم قياسة عن طريق  :درجة المشاركة فى أنشطة الحفاظ على الموارد االرضية والمائية -2

سؤال المبحوث عن مشاركتة فى االنشطة التى تهدف فى الحفاظ على الموارد من خالل 
، (بالرأى، اليشارك، بالعمل، باالرض، يشارك بالمال) ستة عبارات على مقياس مكون من 

 (.درجة 84 -صفر) وقد تراوح المدى 
وتم التعبير عنه من خالل ثمانية عبارات وذلك على مقياس  :درجة االنتماء المجتمعي -9

مكون من ثالث استجابات نحو التي تقيس درجة االنتماء المجتمعي للمبحوث وهذه 
موافق، ومحايد، وغير موافق، ووفقا الستجاباتهم تم توزيعهم على فئات : االستجابات هي

 (.درجة  84-صفر ) نخفضة، ومتوسطة، ومرتفعة وقد تراوح المدى من م: االنتماء وهي
وتم قياسه عن طريق سؤال المبحوث عن درجة رضاه : الرضا عن المنظمات المحلية -30

عن المنظمات المحلية من خالل تسعة عبارات وذلك على مقياس مكون من ثالث 
 (.درجة 02-صفر )دى من وقد تراوح الم، (وغير راضى ، ولحد ما، راضى) استجابات 

وتم قياسه من خالل استيفاء رأي المبحوث في ستة عبارات حول رغبته : مستوي الطموح. 33
في االرتقاء بالمستوي التعليمي والمهني له والبناءه، وذلك علي مقياس مكون من ثالث 

 . صفر علي الترتيب، 0، 8، وأعطيت األوزان (نعم، ولحد ما، وال)استجابات
وتم قياسه من خالل استيفاء رأي المبحوث في ست : ة االستفادة من التدريبدرج. 32

ومهارات ادارة، والحفاظ علي البيئة، ، الحاسب األلي، وتنمية بشرية: مجاالت تدريب وهي
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مرتفعة، )واالنتاج النباتي، واالنتاج الحيواني، وذلك علي مقياس مكون من ثالث استجابات
 .وصفر، علي الترتيب، 0، و8ألوزان ، وأعطيت ا(ومتوسطة، ضعيفة

إدراك ووعى المبحوثين بالتنمية المستدامة االولويات واالحتياجات وأهمية  :المتغير التابع -ب 
لكل عبارة  من العبارات العشر، ( ال يعرف/ يعرف)استخدم تصنيف : الحفاظ على الموارد
ل جمع الدرجات حسب استجابة المبحوث، وأعتبر حاص( صفر)، (0)وأعطيت درجات 

التي حصل عليها مؤشرا كميا لقياس مستواه المعرفي ووفقا لذلك تم توزيعهم على فئات 
 -صفر ) منخفضة، ومتوسطة، ومرتفعة، وقد تراوح المدى من : درجة وعى الزراع وهي

 (.درجات 01
تهم ا حيث تم سؤال المبحوثين عن مصادر معلوما :االهمية النسبية لمصادر المعلومات: ثانياا 

، 3)وأعطيت الدرجات( دائما، وأحيانا، ونادرا، وال)مصادر، على مقياس مكون من  1وعددها 
على الترتيب، واليجاد متوسط لكل مصدر من المصادر على حدة تم ( ، وصفر0، و8و

ضرب عدد المبحوثين فى كل فئة فى الدرجة المعطاه لها وقسمة الناتج على اجمالى حجم 
 .العينة
من خالل استيفاء رأى  تم قياسه :جة تناول وسائل االعالم للقضايا والمشكالتدر : ثالثاا 

المبحوثينعن تسعة مشكالت اقتصادية واجتماعية ومجتمعية وكيفية مواجهتها من خالل وسائل 
( مرتفعة، ومتوسطة، وضعيفة، وال) االعالم  وذلك على مقياس مكون من أربع استجابات 

على الترتيب، وقد حسبت الدرجة المتوسطة بضرب كل فئة ( ر، وصف0،8،3)وأعطيت االوزان
 .فى الوزن والقسمة على حجم العينة، وبذلك أمكن ترتيب الوسائل االعالمية

 

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة
أن ما يزيد ( 0)تشير النتائج الواردة بالجدول رقم  :المتغيرات الشخصية للمبحوثين -3

مؤهل متوسط، % .215وأن ، سنة 21-31فى فئة % 2054قليال عن نصف المبحوثين 
لديهم عضوية منخفضة فى المنظمات % 158.لديهم أسرة صغيرة، وان % 4.54وأن 

لديهم مستوى طموح بدرجة مرتفعة، % 2158االجتماعية، وأن حوالى نصف المبحوثين 
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قدم  قد استفادوا بدرجة منخفضة من التدريب الذى% 2252وأن مايقرب ثلثى المبحوثين 
ذكروا بأنهم راضون عن المنظمات ااالجتماعية لحد ما، وأن ما يقرب % 2.51لهم، وأن 

 . يشاركون بدرجة متوسطة فى أنشطة الحفاظ على الموارد% 1852من ثلثى المبحوثين 
 توزيع المبحوثين وفقا للخصائص الشخصية :(3)جدول رقم

 % عدد المتغير % عدد المتغير
   ة من التدريباالستفاد -.   السن-0

 2252 044 (درجات 4 –صفر )ضعيفة  0350 38 (سنة 31أقل من ) 
 8.54 8. (درجات  2 -2) متوسطة  8051 23 (سنـة  41أقل من -31) 
 0052 .8 (درجات فأكثر  .) مرتفعة  8.52 3. (سنة 21أقل من – 41) 
   درجة كفاية التدريب -2 3252 .2 (سنة 11أقل من – 21) 
 858. ..0 (درجات 4 –صفر )غير كافية    ة تعليم المبحوثدرج-8

 0250 .3 (درجات 2 -2) لحد ما  .215 .03 مؤهل متوسط
 .085 30 (درجات فأكثر .) كافية  3.51 .. جامعى

   الرضا عن منظمات محلية -. .35 . دراسات عليا
 .825 13 (درجات 1 –صفر )غير راضى    عدد أفراد األسرة-3
 2.51 041 (درجة 08 -.) لحد ما  4.54 080 (أفراد .أقل من )صغيرةأسرة 

 .045 31 (درجة فأكثر 03) راضى  3250 21 (أفراد  01 -.) أسرة متوسطة
   االنفتاح الثقافى -01 0252 32 (أفراد 01أكثر من )أسرة كبيرة 

 .025 .3 (درجات 2أقل من )ضعيف    العضوية فى المنظمات-4
 .415 002 (درجات 01-2) متوسطة 158. 0.8 (درجة 8 -0) ةعضوية منخفض
 3.58 0. (درجة فأكثر 00) مرتفعة 8.52 3. (درجة 4 -3) عضوية متوسطة 
   درجة القيادية -00   (درجة .-2) عضوية مرتفعة 

 -صفر)قيادة منخفضة    مستوى الطموح -2
 0252 32 (درجات1

 2252 044 (درجات 08 -.) توسطة قيادة م 353 2 (درجات 4 –صفر ) ضعيف 
 .825 13 (درجة فأكثر 03) قيادة مرتفعة  4152 004 (درجات 2 -2) متوسط 
درجة المشاركة فى الحفاظ  -08 2158 083 (درجة 08 - .) مرتفع 

   على الموارد

 2 –صفر )مشاركة ضعيفة    االنتماء للمجتمع المحلى -1
 .825 0. (درجات

 .0 -.) مشاركة متوسطة  0.51 42 درجات 2 –صفر 
 1852 024 (درجة

درجة  02) مشاركة  مرتفعة  8.52 12 درجة .0 -.
 253 81 (فأكثر

    2851 .08 درجة فأكثر 02
 نتائج التحليل االحصائى :المصدر
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أنه يمكن ترتيب المصادر التى يستقى منها ( 8)تشير النتائج الواردة بالجدول رقم 
حيث : جاءت مرتبة تنازليا وفقا للدرجة المتوسطة على النحو التالىالمبحوثين معلوماتهم 

، وجاء فى الترتيب الثانى 8528جاءت فى الترتيب االول االنترنت بدرجة متوسطة قدرها 
، بينما جاء فى الترتيب الثالث التلفزيون المحلى .854القنوات الفضائية بدرجة متوسطة قدرها 

،  .051حين جاء فى الترتيب الرابع االذاعة بدرجة متوسطة فى ، ..05بدرجة متوسطة قدرها 
 . 1523بينما جاء فى الترتيب االخير النشرات الفنية بدرجة متوسطة قدرها 

 وفقا لرأيهم فى درجة األهمية النسبية لمصادر المعلومات المبحوثينتوزيع  :(2)جدول رقم
الدرجة  المصدر

 الترتيب المتوسطة
 0 8528 االنترنت

 8 .854 قنوات الفضائيةال
 3 .052 التلفزيون المحلى

 4 0538 االذاعة
 2 0513 الصحف
 . 15.1 المجالت

 2 15.4 المطبوعات االرشادية
 . 1523 النشرات الفنية

 .نتائج التحليل االحصائى :المصدر
إدراك ووعى المبحوثين بالتنمية المستدامة االولويات واالحتياجات وأهمية  -2

( 3)أظهرت النتائج الواردة بالجدول رقم : على الموارد االرضية والمائيةالحفاظ 
االنخفاض النسبي إلدراك المبحوثين لمفهوم التنمية المستدامة وأهميتها والحفاظ على 

في فئتي اإلدراك المنخفض %( 1250)الموارد، حيث وقع ما يقرب من ثلثي العينة 
على الترتيب، مما يشير إلى االنخفاض %( .325)و %( 3.58)والمتوسط بنسب بلغت 

 .النسبى لمستوى إدراكهم لمفهوم التنمية المستدامة ودورها فى حل المشكالت
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ياجات توزيع المبحوثين وفقا لدرجة إدراكهم بالتنمية المستدامة االولويات واالحت :(1)جدول رقم
 وأهمية الحفاظ على الموارد

 % عدد درجة اإلدراك
 3.58 1. (درجة  4ن أقل م) منخفضة 

 .325 22 (درجة  1 -4) متوسطة 
 .845 10 (درجة  01  - .) مرتفعة 

 011 842 االجمالى
 نتائج التحليل االحصائى :المصدر

 تناول وسائل االعالم ألهم القضايا العامة والمشكالت درجةالتعرف على  -1
انخفاض الدرجة ( 4) رقمتبين من النتائج الوادة بالجدول  :االقتصادية واالجتماعية

المتوسطة االجمالية لدرجة تناول ومواجهة وسائل االعالم للقضايا والمشكالت االجتماعية 
واالقتصادية والمجتمعية والتى بلغت اقصاها ثالث درجات حيث تراوحت مابين متوسطة 

وكانت على الترتيب االنترنت بدرجة متوسطة  1522 -05.8الى ضعيفة بنسب بلغت 
، 0541، والتليفزيون المحلى 05.4، والقنوات الفضائية بدرجة متوسطة قدرها 05.8 قدرها

، بينما جاء فى الترتيب االخير االذاعة 053، وجريدة اليوم السابع .053وجريدة االهرام 
 .1522بدرجة متوسطة قدرها 

مة فى مقد( االرهاب) وفيما يتعلق بطبيعة المشكالت فقد جاءت مشكلة التطرف الفكرى 
، والقنوات المحلية، والقنوات الفضائية، االنترنت: المشكالت وكانت أهم الوسائل هى

، 8502، و8584، و8543، و8511، و85.1بدرجة متوسطة قدرها والصحف، واالذاعة، 
 .على الترتيب ..05و

-0520بينما جاء فى الترتيب االخير مشكلة المواطنة بدرجة متوسطة تراوحت مابين 
وجريدة اليوم ، أهم الوسائل االنترنت، والتلفزيون، وجريدة االهرام، واالذاعةوكانت  1542
 .السابع
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 دور وسائل االعالم فى مواجهة المشكالت والقضايا العامة :(4)جدول رقم
 

 القضايا العامة والمشكالت
 االذاعة  الصحف  التلفزيون االنترنت

  اليوم السابع االهرام محلية فضائية 
      ت االجتماعيةالمشكال

 ..05 8502 8584 8543 8511 85.1 (التطرف الفكرى االرهاب)
  المشكالت الصحية

 0518 0582 .851 8504 8523 8510 (الصحة العامة)
          المشكالت التعليمية 

 1524 0533 0524 8518 05.2 .851 (االمية ) 
        المشكالت االقتصادية

 1513 8503 15.4 1522 0512 0502 (البطالة ) 
       المشكالت االقتصادية 

 ..15 15.2 0542 05.4 8583 8531 (الفقر ) 
           مشكالت اجتماعية

 .154 1521 0544 0502 1522 0534 (التهريب ) 
مشكالت اجتماعية االدمان 

 1522 0541 0588 .151 0531 051 (المخدرات ) 
 مشكالت اجتماعية 

 ..15 15.1 0503 0523 0504 0522 (اليد والقيمالعادات والتق)
           مشكالت اجتماعية

 1542 1511 .153 1523 0523 0520 (المواطنة ) 
 1522 0531 .053 0541 05.4 05.8 الدرجة المتوسطة االجمالية

بين درجة ادراك ووعى المبحوثين بالتنمية المستدامة، وبين بعض  عالقةال -4
درجة ادراك ووعى  بين عالقةللتعرف على ال :قلة المدروسةالمتغيرات المست

تم صياغة الفرض البحثى  والمتغيرات المستقلة المدروسة،، المبحوثين بالتنمية المستدامة
درجة ادراك ووعى المبحوثين بالتنمية المستدامة أهميتها  بينتوجد عالقة "التالى 

، والمؤهل الدراسي، وعدد أفراد السن :اليةلة التمستقوبين كل من المتغيرات الواحتياجاتها 
والعضوية فى المنظمات والمشاركة االجتماعية غير الرسمية، ، واالنفتاح الثقافى، االسرة

وقيادة الراى، والحفاظ على الموارد، واالنتماء المجتمعى الرضا عن المنظمات، ومستوى 
 .الطموح، واالستفادة من الدورات التدريبية
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درجة ادراك ووعى  بينال توجد عالقة " ة الفرض اإلحصائى التالىتم صياغكما 
، والمؤهل السن : لة التاليةمستقوبين كل من المتغيرات الالمبحوثين بالتنمية المستدامة 

والعضوية فى المنظمات والمشاركة االجتماعية ، واالنفتاح الثقافى، الدراسي، وعدد أفراد االسرة
، والحفاظ على الموارد، واالنتماء المجتمعى، والرضا عن غير الرسمية، وقيادة الراى

 .المنظمات، ومستوى الطموح، واالستفادة من الدورات التدريبية
وتوضح وللتأكد من صحة هذا الفرض تم استخدام معامل االرتباط البسيط لبيرسون، 

ووعى درجة ادراك  أن قيم معامل االرتباط البسيط لبيرسون بين( 2)النتائج جدول رقم
المتغيرات المستقلة المدروسة كانت معنوية طردية عند وبين المبحوثين بالتنمية المستدامة 

، والمؤهل الدراسى، والمشاركة االجتماعية غير الرسمية، السن :بالنسبة لكل من 1510مستوى 
 واالستفادة من التدريب، بينما، واالنتماء المجتمعى، والرضا عن المنظمات، ومستوى الطموح

والمشاركة فى أنشطة الحفاظ ، قيادة الرأى مع 1512معنوية عند مستوى معنوية كانت العالقة 
درجة ادراك ووعى  على الموارد، فى حين كانت قيم معامل االرتباط غير معنوية بين

 .عدد أفراد االسرة، والعضوية فى المنظمات مع المبحوثين بالتنمية المستدامة
يمكن رفض اإلحصائى وقبول الفرض البديل المتعلق بهذا وبناءًا على هذه النتيجة 

درجة ادراك ووعى المبحوثين بالتنمية المستدامة  بينالجزء، وهذا يعنى أنه توجد عالقة معنوية 
، والمؤهل الدراسى، والمشاركة االجتماعية غير السن :وهى المتغيرات المستقلة المدروسةوبين 

واالستفادة من ، رضا عن المنظمات، ومستوى الطموحالرسمية، واالنتماء المجتمعى، وال
وقبول الفرض اإلحصائى والمشاركة فى أنشطة الحفاظ على الموارد ، التدريب، ةقيادة الرأى

عدد أفراد االسرة، والعضوية فى : وهي األخرى المدروسة فيما يتعلق بالمتغيرات المستقلة
 .المنظمات
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درجة ادراك ووعى المبحوثين بالتنمية المستدامة  بينقيم معامالت االرتباط  :(2)جدول رقم
 وبين المتغيرات المستقلة المدروسة

قيم معامل  المتغيرات البحثية
 االرتباط

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

رقم 
 الفرض

 0 5.8. 4352 **.1501 السن
 8 .853 .035 **150.4 المؤهل الدراسي
 3 .858 50. 15082 عدد أفراد االسرة
 4 3524 .252 **15012 االنفتاح الثقافى

 2 .053 .353 15018 العضوية فى المنظمات
 1 4502 03581 **15840 المشاركة االجتماعية غير الرسمية

 . 3542 01501 *15042 قيادة الرأى
 2 4538 .015 *15014 المشاركة فى أنشطة الحفاظ على الموارد

 . 2510 02548 **15022 االنتماء المجتمعى
 01 352 ..25 **15881 الرضا عن المنظمات المحلية

 00 8511 2513 **15024 مستوى الطموح
 08 .85 4584 **150.1 االستفادة من التدريب

 نتائج التحليل االحصائي :المصدر
 :المشكالت التى تواجه المبحوثين بمنطقة الدراسة ومقترحاتهم لحلها  -2
أظهرت النتائج المبينة بالجدول رقم  :لمبحوثين بمنطقة الدراسةالمشكالت التى تواجه ا -أ

المشكالت أن هناك اثنى عشرة مشكلة تواجه المبحوثين بمنطقة الدراسة وكانت أكثر ( 1)
، وايضا عدم % 350.عدم توافر مياه الشرب النقية بنسبة  :التى تواجه المبحوثين هى

تليها مشكلة عدم توافر الخدمات الصحية ، و % 852.توافر تيار كهربائى مستمر بنسبة 
تليها مشكلة ضعف حالة ، %2253عدم توافر الخدمات التعليمية بنسبة ، %2150بنسبة 

باالضافة لضعف المعلومات االرشادية الزراعية ، %2353الطرق والمواصالت بنسبة 
 بينما جاء فى% .25.وعدم توافر خدمات الوحدة البيطرية بنسبة ، %.5..بنسبة  

 %.4.54الترتيب االخير ارتفاع تكاليف االيدى العاملة الماهرة 
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 المشكالت التى تواجه المبحوثين  بمنطقة الدراسة :(6)جدول رقم
 الترتيب % عدد المشكالت م
 0 350. 882 عدم توافر مياه الشرب النقية 0
 8 852. 882 عدم توافر تيار كهربائى مستمر 8
 3 2150 800 يةعدم توافر الخدمات الصح 3
 4 2253 .81 عدم توافر الخدمات التعليمية 4
 2 2358 814 ضعف حالة الطرق والمواصالت 2
 2 350. ..0 ضعف نشاط الجمعيات التعاونية الزراعية 1
 . .25. 021 عدم توافر خدمات الوحدة البيطرية .
 1 .5.. 0.0 ضعف المعلومات االرشادية الزراعية 2
 01 1452 .02 ز تسويق للحاصالت الزراعيةعدم وجود مراك .
 00 2254 043 ارتفاع اسعار االعالف المركزة 01
 . 050. 0.4 وجود مراكز صيانة المعدات واالالت 00
 08 4.54 080 ارتفاع تكاليف االيدى العاملة الماهرة 08

 نتائج التحليل االحصائى :المصدر
أظهرت النتائج المبينة بالجدول رقم  :واجههممقترحات المبحوثين لحل المشكالت التى ت -ب

أن هناك ثمانية مقترحات افاد بها المبحوثين  للتغلب على المشكالت التى تواجهم ( .)
ضرورة : بمنطقة الدراسة وهى مرتبة ترتيبا تنازليا كما ذكرها المبحوثين على النحو التالى

، وتوفير الخدمات %050.النقية اكتمال خدمات البنية االساسية كالكهرباء ومياه الشرب 
، واالهتمام بالمعلومات %2353، وتوفير الخدمات التعليمية %.245الصحية بنسبة 

واالهتمام ، %1158، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية بنسبة %250.االرشادية 
 بينما جاء فى الترتيب االخير تدريب العمالة، % 1452بتوفير مراكز صيانة متخصصة 

 %. 4150الفنية على العمليات الزراعية 
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 مقترحات المبحوثين للتغلب على المشكالت التى تواجههم بمنطقة الدراسة :(2)جدول رقم
 % عدد المقترحات م
 050. 883 ضرورة اكتمال خدمات البنية االساسية كالكهرباء ومياه الشرب النقية 0
 2353 814 توفير الخدمات التعليمية 8
 .245 812 ة  توفير الخدمات الصحيةضرور  3
 1152 013 تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية 4
 1452 022 توفير مراكز صيانة متخصصة للمعدات واالالت 2
 158. 0.8 ضرورة  توفير الخدمات واالدوية البيطرية للمربى الحيوانات البيطرية 1
 250. 024 اعيةاالهتمام بتوفير المعلومات االرشادية الزر  .
 2.52 040 توفير مستلزمات االنتاج 2
 4150 003 تدريب العمالة الفنية على العمليات الزراعية .

 نتائج التحليل االحصائي :المصدر
 

 التوصيات
  فى ضوء ما أوضحتة نتائج الدراسة من انخفاض وعى المبحوثين بالتنمية المستدامة لذلك

ود لرفع المستوى المعرفى والتنفيذى من خالل برامج يجب أن يراعى بذل المزيد من الجه
 .تدريبية تعد لهذا الغرض

  ينبغي أن تقوم الجهات المسئولة بنقل المشكالت الى جهات البحث العلمى اليجاد الحلول
 .بما يتفق مع طبيعة المنطقة

  جيع الفنون الشعبية تشاالهتمام بالثقافة ونشر الوعي بتدعيم المكتبات والمعارض و
 .يناويةسوية الهلمحافظة على التراث االجتماعي والاو 

  إلى كافة أنحاء سيناء مع ( المقروءة –المرئية  –المسموعة ) وصول كافة وسائل اإلعالم
ذاعة خاصة لكل منطقة لمخاطبة مواطني هذه المناطق طبقا                                                                              ً  وجود قنوات تليفزيونية وا 

 .لعاداتهم وتقاليدهم وطموحاتهم
 ئل االعالم للقيام بدورها التنموى حتى يحدث التغير المنشود مع ضرورة تفعيل دور وسا

 .التركيز على أشكال التقديم الحوارية والتحليالت السياسية
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ABESTRACT 

The goal of this research is to define the most important sources of 

information related to the people subject of this research in the studied 

region. Also to determine the degree of awareness of those 

people relevant to the sustainable development and also to define the 

media's role in handling the general cases and problems encountered by 

the people subject to this research in the studied region and to recognize 

their suggestions for the solutions. And finally to specify the nature of 

the relation between the changes of this independent studied and the 

awareness level of people subject of this research with the sustainable 

development. 

The data relevant to this research were gathered through personal 

interview and by the use of a questionnaire specially prepared to realize 

the study goals, and has been systematically applied on chosen random 

sample of 245 persons representing 5% of the inhabitants of North Sinai 

governorate. In order to display data a repetition table system was used 

to determine the percentage, the calculated average, the standard 

deviation, and the average degree and Liberson simple related 

coefficient.    The most important results indicated low level of 

awareness of the studied persons with the sustainable development, 

about two third of the studied sample of people (65.1%) were 

knowledgeable, the first third (39.2%) of the studied sample have low 

level of knowledgeable and the second third (35, 9%) have medium 
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level of knowledgeable. The most important resources from which 

researchers get their information were as follows in a descending order; 

the first source is the internet by an average of   2.47 , the second from 

satellite television channels by an average of 2, 52 , the third from local 

television channels , the fourth by radio broadcasting by an average of   

1.67  and the last source is from technical news by an average of  0.53.   

There is a positive moral relation between the awareness level of the 

studied persons with the sustainable development and the studied 

independent changes like age, level of education, the non official social 

sharing, loyalty to the community, level of ambitious and the benefits 

gained from training by an average degree of 0.01, while there is moral 

relation at an average moral degree of 0.05 related to opinion command 

and sharing in resources preservation programs. 

The value of linkage coefficient was not moral in relation to 

acknowledgement degree and awareness level of the sustainable 

development among the studied persons with family number and their 

membership in various organizations. 

 


