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 الدراسة ملخص
البرامج الحوارية في الفضائيات العربية  ى دورعل وءالتعرف وتسليط الضتهدف الدراسة الى 

 .واتجاهات الجمهور نحوها ومدي مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية االستصادية المستدامة
اإلعالمي  واعتمدت الدراسة على منهج المسح وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية،

ليت  البرامج الحوارية  باستخدا  استمارة تحليل محتوى لعينة من بشقيه الوصفي والتحليلى،
 لعينة الميداني المسح وكذلك .إجراء الدراسة التحليلة عليها خالل الفترة الزمنية المخصصة

عينة ن()سيسضايا التنمية المستدامة بالبرنامج السعودي أن  إلى الدراسة وتوصلت المبحوثين
الدراسة حيث جاء في أجندة برنامج سين أكثر موضوعات االستدامة كانت الحفاظ على 

أما في البرامج المصرية  .% على التوالي1111% و1111البيئة والتحول الرسمي بنسبة 
)المبادرة وكلمة أخيرة ومساء دي إ  سي( تشابهت في أجندتها من حيث عرض سضايا 

بمبادرات الدولة ببناء الطرق والكباري ومبادرة تكافل وكرامة  التنمية المستدامة الخاصة
%. وتوصلت  11بنسبة والمشروع القومي حياة كريمة وبناء المدن الجديدة والوحدات السكنية

هتمامه  بمشاهدة البرامج الحوارية التي تتعلق بأخبار اإلستصاد نسبة االنتائج أيضا الى ان 
لعد  لمسها %(. ث  جاء السبب )2111لعمل كانت )التنمية وتوفير فرص ا ومشروعات

 %(. 1212( في المرتبة الثانية بنسبة مئوية تبلغ )للمشكالت اإلستصادية الحقيقية
اتجاهات  –الفضائيات العربية  –البرامج الحوارية  –التنمية المستدامة  :المفتاحية الكلمات

 التنمية االستصادية المستدامة.-الجمهور
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Abstract 

The study aims to shed light on the role of talk shows in Arab satellite 

channels and the extent of their contribution to achieving sustainable 

economic development goals and the public's attitudes towards them. 

This study is a descriptive study, and the study relied on the media 

survey method, both descriptive and analytical, using a content 

analysis form for a sample of talk shows. As well as the field survey 

of the sample of respondents, and the study concluded that the issues 

of sustainable development in the Saudi program (SEN). The sample 

of the study that was presented was environmental preservation and 

digital transformation by 11.1% and 12.2%, respectively. As for the 

Egyptian programs (The Initiative, A Final Word and Evening DMC), 

they were similar in their agenda in terms of presenting sustainable 

development issues related to the state’s initiatives to build roads and 

bridges, the Solidarity and Dignity Initiative, the national project for a 

decent life, and the construction of new cities and housing units by 

12%. The results also found that the percentage of their interest in 

watching talk shows related to economic news, development projects 

and job creation was (42.2%). Then came the reason for the lack of 

viewing (because it did not touch the real economic problems) with a 

percentage of (26.6%). 
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 المقدمة:
. ان تأثير الكلمة سواء المسموعة أو المقروءة في بناء 1إن الكلمة نور، وبعض الكلمات سبور

شخصية االنسان يكن تأثير مضاعف حينما يت  القائها من خالل وسائل اإلعال ، حيث 
أصبحت دول العال  في وستنا الحاضر تعتمد على ثالث أركان في بنائها أال وهي )السياسة 

 الوطنية االستراتيجيات نجاح تعزيز أدوات أه  من اإلعال . فأصبح 1صاد واإلعال (واالست
 ال ناعمة وسوة ومكتسباته الوطن عن الدفاع حربة ورأس وخارجيا ، محليا   وتسويقها المختلفة

 بل الترفيه او للتسلية وسيلة البعض يتصوره كما االعال  يعد ل حيث  عنها االستغناء يمكن
 دوره اصبح بل فحسب هذا ليس والعزائ  للهم  مثبطا الوست نفس وفي للثورات مفجرا اصبح

 وسائل تملكه بما حقيقية تنمية احداث اجل من لوالنضا التعاون على الشعوب حياه في
 يالت واالهداف الوسائل نحو باهنتاال وتوجيه الطاسات استنهاض على سدرة من االعال 

 لتوجيه  الدسيقة قئوالحقا المعلومات من سدر كبرأب المجتمع بتزويدات المجتمع نشدهات
 .                                                                               3 االنساني الرخاء لخدمة الجمهور

 الخطة هذه إعداد في إليها الرجوع ت  التي السابقة الدراسات تقسي  : ت الدراسات السابقة 
 محورين هما : إلى البحثية

 المحور األول تناول اإلعالم للقضايا االقتصادية
 بالفضائيات الحوارية البرامج دوردراسة بعنوان 20201منة اهلل حسين مأمون حسين-1

 1212 المستدامة التنمية بخطة االستصادية للقضايا الجمهور أولويات ترتيب في المصرية
 المسح منهج على تعتمد يالت الوصفية الدراسات إلى الدراسة هذه يتنتم. لها النخبة وتقيي 
 المتضمنة بالموضوعات الحوارية البرامج اهتما  إلى الدراسة نتائج وتوصلت. يالتحليل بشقيه
 القضايا بمتابعة الجمهور اهتما  إلى توصلت كما ،1232 مصر رؤية يف ياالستصاد بالبعد

                                                 
1
 عبد الرحمن الشرقاوي قصيدة الحسين ثائرا   
2
دراسة -المعالجة الصحفية لقضايا التنمية االقتصادية في الصحافة العراقية –بتول عبد العزيز رشيد وفاتن علي مراد  

 99مجلة كلية اآلداب العدد  22111-22الى  2111-2-2في الفترة من -تحليلية لجريدة المدى نموذجا 
3
دور االعالم في التنمية االقتصادية مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ورقة علمية  –عبد العزيز بن سعيد الخياط  

 الجمعية السعودية لإلعالم واالتصال-السابع السنويمقدمة الى المنتدى االعالمي 
4
 في المصرية بالفضائيات الحوارية البرامج ورد .العال أبو حسين يسري جيهان إشراف حسين؛ مأمون حسين هللا منة 

-( دكتوراه)أطروحة. لها النخبة وتقييم 2121 المستدامة التنمية بخطة االقتصادية للقضايا الجمهور أولويات ترتيب

 .والتليفزيون االذاعة قسم. اإلعالم كلية. القاهرة جامعة
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 بين االختالف ظهر ولكن الحوارية، جبالبرام حولها المعروضة الخصائص وتبنى االستصادية
 ظهور عن فضال الجمهور، وأجندة الحوارية بالبرامج االستصادية الموضوعات أجندة ترتيب
 باألداء اإلعال  وسائل واهتما  النخبة، عينة نظر وجهة من ياإلعالم باألداء القصور بعض
 .             التنموية يالنواح تبنى من أكثر يالدعائ

بعنوان تغطية الصحافة االستصادية اإللكترونية 0202زينب محمد محمد طلبة دراسة -
 يونيو 32يناير و 12ثورتي  البورصة المصرية سبل والمطبوعة لقضايا

  .                     1وبعدهما
تناولت المعالجة اإلعالمية للصحف االليكترونية والمطبوعة لقضايا البورصة المصرية، 

تراث البحثي العربي المرتبط بموضوع الدراسة التركيز على الدراسات حيث أظهر مسح ال
أن جريدة  التي توصلت إليها الدراسة وأبرز النتائجكانت من أه  ، و االستصادية بشكل عا 

 1233العال  اليو  جاءت في المرتبة األولى في تغطية موضوعات البورصة المصرية بعدد 
مادة  111سع اإللكتروني لجريدة البورصة بعدد %، يليها المو 26مادة صحفية بنسبة 

 76%، بينما جاءت مجلة األهرا  االستصادي في المرتبة األخيرة بعدد 32صحفية بنسبة 
 .       الدراسة شملتها % من إجمالي عدد المواد التي3مادة صحفية بنسبة 

 دامةستتناول وسائل االعالم لقضايا التنمية المالمحور الثاني 
 الحوارية البرامج يف المستدامة لتنميةبعنوان ا دراسة 10201طفى محمد مدبوليمني مص-

 .المراهقين لدى الطموح بمستوى وعالستها 1232 مصر رؤية ضوء في الفضائية بالقنوات
 ضوء يف الفضائية بالقنوات الحوارية البرامج يف المستدامة التنمية رصد الى الدراسة هدفت
 واسعيه مدى على الضوء والقاء المراهقين، لدى الطموح بمستوى وعالستها 1232 مصر رؤيه
 عالسة لها 1232 مصر رؤية أن المراهقين اعتقاد مدى على والتعرف ،1232 مصر رؤيه

                                                 
1
 والمطبوعة اإللكترونية االقتصادية الصحافة تغطيةبعنوان  ماجستير غير منشور 1212د طلبة زينب محمد محم 

 قسم االداب كلية حلوان جامعة وبعدهما 5120 يونيو 01و 5122 يناير 52 ثورتي قبل المصرية البورصة لقضايا
 5151 االعالم

2
 مصر رؤية ضوء فى الفضائية بالقنوات اريةالحو البرامج فى المستدامة لتنميةا 2121مدبولى محمد مصطفى منى 

 العليا الدراسات كلية.  شمس عين جامعة -( ماجستير)اطروحة المراهقين لدى الطموح بمستوى وعالقتها 2131

 .األطفال وثقافة اإلعالم قسم  للطفولة



 دور البرامج الحوارية في الفضائيات العربية في تحقيق التنمية                                     

                      
 7 مجلة بحوث كلية اآلداب                                                                       

 طالب من مفرده( 317) يف الدراسة عينه وتمثلت طموحه ، بمستوى مباشرة ايجابية
 على وتعتمد الوصفية، الدراسات الى الدراسة هذه وتنتمى ،ةالجامعي االولى ةالمرحل وطالبات

 من متوسطة نسبة أن:  يلى فيما ةالدراس نتائج اه  وتمثلت ،يالوصف المسح منهج
 التنمية خطة على للتعرف كوسيلة الحوارية البرامج في كبيرة بدرجة يثقون المراهقين
 في حدما إلى يثقون من نسبة ماا ،%11،2 بلغتو  ،1232 مصر رؤية ضوء في المستدامة

 يثقون ال نسبة جاءت بينما الدراسة، عينة إجمالي من% 66،1 بلغت الحوارية البرامج تلك
 الدراسة عينة من% 3،2 المستدامة التنمية خطة على للتعرض كوسيلة الحوارية البرامج في

 من% 26،1 بلغت أهدافها في واسعية 1232 مصر رؤية أن يعتقدون من نسبة ارتفاع  ،
 لها 1232 مصر رؤية أن يعتقدون من نسبة أن ايضا وتوصلت راسة،الد عينة إجمالي
 نسبة أما الدراسة، عينة إجمالي من% 72،3 بلغت طموحه  بمستوى ومباشرة إيجابية عالسة

 حدما إلى طموحه  بمستوى ومباشرة إيجابية عالسة لها 1232 مصر رؤية أن يعتقدون من
 %.1،3 فبلغت عالسة هال ليس أنه يعتقدون من نسبة بلغت 16،2 فبلغت

 القنوات يف التنمية لقضايا ياإلعالم الخطاب بعنوان 10212حسن على حنان دراسة-
 الخطاب وتحليل رصد يف الدراسة أهمية تتحدد نحوها، الجمهور واتجاهات المصرية
 التنمية بقضايا يتعلق فيما والخاصة للدولة المملوكة المصرية التليفزيونية للقنوات ياالعالم

 تلعبهي الذ الدور حدود الى والتعرف القضايا تلك حيال الجمهور اتجاهات وتفسير ورصد
 تقصى الى الدراسة تلك تسعى كما فيها والتأثير التوجهات تلك صياغة يف القنوات تلك

 باالتصال القائمون خاللها من يعمل يالت والظروف والضغوط والدوافع الملكية نمط تأثيرات
 االساليب أكثر أن إلى الدراسة توصلتو  .المسح منهج على اعتمدت وسد. القنوات تلك يف

 تقدي  كانت والخاصة للدولة المملوكة الثالث القنوات يف الضيوف عليها اعتمد يالت
 حول معلومات تقدي  احتل فقد البرامج مقد  عرضه ما على كثيرا االعتماد دون المعلومات

                                                 
1
اهات الجمهور نحوها دراسة  حنان على حسن بعنوان الخطاب اإلعالمى لقضايا التنمية فى القنوات المصرية واتج 

 .1211 جامعة القاهرة. كلية اإلعال . سس  اإلذاعة والتليفزيون( -)أطروحة )دكتوراه( 
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 الخاصة الفقرة يف المستخدمة االساليب بين االولى المرتبة النقاش محل التنموية القضية
  .الثالث القنوات يف الدراسة عينة البرامج يف بالتنمية

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة 
االستفادة من المنهج العلمي المستخد  وأدوات جمع البيانات والتعرف على تطبيقات اإلطار 

االعتماد على وسائل االعال  ونظرية المسؤولية النظري الذي تنطلق منه الرسالة )نظرية 
االجتماعية( وفروض كال منهما وكيفية توظيفها واالستفادة من المنهج العلمي وأدوات جمع 
البيانات المستخدمة، ومدى تأثير التغطيات اإلعالمية لقضايا التنمية المستدامة والنمو 

رصد دور االعال  في التأثير على  االستصادي ومن ث  رصد اتجاهات الجمهور نحوها وعليه
معرفة الجمهور بقضايا االستدامة واالستصاد المستدا  والتعرف على مدى مشاركة الجمهور 

. والتعرف على خطط في هذه البرامج واعتماده عليها كمصدر للثقة او مصدر للمعلومات
ضوء أجندة التنمية وكيف تمت معالجة سضايا مكافحة الفساد واإلصالح االستصادي في 

 .1232مصر 
 مشكلة الدراسة

جتماعية اللذان يتعينا علي وسائل اإلعال  فمن انطالس ا من الدور المجتمعي والمسؤولية اال
أه  وظائف اإلعال  االستصادي الكشف عن التجاوزات واألخطاء والمعوسات التي تعترض 

ضعف القرار االستصادي سبل نجاح التنمية والتطوير في المجتمع كسوء اإلدارة والتسيير و 
والفساد المالي وسوء استغالل الموارد المادية والبشرية فضال عن المساهمة في دع  البرامج 
االستصادية ومشاريع التنمية المستدامة من خالل تقدي  رسالة إعالمية تنموية استصادية مبنية 

مشاريع التنموية من أجل على المهنية والحرفية واالستقصاء والنقد العلمي والبناء للخطط وال
ومن هنا تتبلور مشكلة .1تكوين اإلنسان االستصادي الواعي والمبصر لمصيره ومستقبله

البحث حيث يشير واسع اإلعال  االستصادي في مصر والعال  العربي إلى بعض مواطن 
الضعف والسلبيات في ضعف األداء وغياب التخصص وكذلك سلة المجالت والصحف 

                                                 
1
 2121 مارس2 بتاريخ( الشرق جريدة في مقال) قيراط محمد 

n/04/05/2013sharq.com/opinio-https://alOnline: available at  

https://al-sharq.com/opinion/04/05/2013
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تخصصة على غرار الدول المتقدمة والدول التي تولي أهمية كبيرة للثقافة االستصادية الم
االستصادية وللوعي االستصادي وتداخل اإلعالن مع اإلعال  وسيطرة وكاالت العالسات 
العامة على المعلومة االستصادية. اإلعال  االستصادي بحاجة إلى إعالميين متخصصين في 

                     فة تامة بالشؤون االستصادية.االستصاد ولديه  خبرة وتجربة ومعر 
 أهمية الدراسة

 لتنمية االستصادية المستدامة.ا ققيبتح الحوارية البرامج عالسة تناولت التي الدراسات سلة -1
 يحمي سوي سياج تعتبر التي االستصادية القي  عرض في الحوارية البرامج اهمية -1

  .للمجتمع
  الدول نهضة في مستدامةال االستصادية التنمية اهمية -3
اهمية تحقيق اهداف التنمية المستدامة بداية من القضاء على الفقر وصوال لتحقيق  -2

 العدل.
أهمية نشر الوعي وحاجة المجتمع لمعرفة أكثر سربا  عن المشاريع الشبابية والمبادرات  -2

  .أنواعها وايمانا  بضرورة تولي كل شخص المسئولية عند اللزو  التنموية بمختلف
 أهداف الدراسة

البرامج الحوارية في  ىعل وءتسعي الدراسة الى هدف رئيس وهو التعرف وتسليط الض
 .الفضائيات العربية ومدي مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية االستصادية المستدامة

     ذا الهدف الرئيس عدة اهداف أال وهي:هوينبثق منه 
 رامج من وجهة نظر الجمهور.الب هاكتشاف نقاط القوة والضعف في هذ-1
في مبادرات تنمية االستصاد من خالل االعمال الخيرية  الجمهورحديد مدي مشاركة ت-1

 .ةوالتطوعي
 رصد مدي التزا  القائمين باالتصال بالمهنية االعالمية االخالسية.-3
 .بأهداف التنمية المستدامة يدرجة وعي المرسل والمتلق ىالتعرف عل-2
 

 ت الدراسة خامسًا تساؤال
 تساؤالت الدراسة التحليلية
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 تنشره البرامج الحوارية عن التنمية االستصادية؟ يالذ يالوع ما نسبة-1
 ما دور الفضائيات العربية في تنمية االستصاد؟-1
 الفئات المهمشة والفيرة؟ ىما تأثير المحتوي التنموي عل-3

 تساؤالت الدراسة الميدانية
التعرض الى المحتوى االستصادي المعروض في البرامج  ما مدى حرص المشاهد على-1

 الحوارية محل الدراسة؟
ما تأثير المحتوى االستصادي المعروض في الفضائيات العربية على المشاهد معرفيا -1

 وسلوكيا؟
 ما أسباب عزوف بعض الجمهور عن مشاهدة البرامج الحوارية؟-3

 :للدراسة النظري اإلطار
لهذة الدراسة على نظرية المسؤولية االجتماعية ونظرية االعتماد على  ويرتكز االطار النظري

 وسائل اإلعال 
 اإلجراءات المنهجية للدراسة

 : الدراسة نوع
 المواسف أو الظواهر وصف تستهدف التي الوصفية الدراسات إلي الدراسة هذه تنتمي   

 صياغة في الدسة من ليةعا درجة إلي التوصل بهدف عنها، الدسيقة الحقائق وجمع واألحداث
 الباحث يقو  التي الظاهرة أو الموسف بشأن والتنبؤ التعمي  إمكانية على يساعد مما النتائج

مضمون عينة من البرامج الحوارية في الفضائيات العربية لمعرفة مدى  تحليل" وهي بدراستها
 تحقيق التنمية االستصادية المستدامة وما هي اتجاهات الجمهور نحوها.

 :الدراسة منهج
 خالل من والتحليلي الوصفي بشقيه اإلعالمي المسح منهج على الراهنة الدراسة تعتمد      

 –برنامج كلمة أخيرة  –برنامج المبادرة  –مضمون البرامج عينة الدراسة )برنامج سين  مسح
 الدراسة محل الطبية بالصفحات الخاص المضمون لمسح برنامج مساء دي ا  سي(. وذلك

 منهج الدراسة وتوظف كل برنامج بعملية التنمية المستدامة، كما اهتما  حج  على التعرفو 
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الجمهور المشاهد التلك البرامج ومعرفه مدى اهتمامه بالقضايا  لمسح اإلعالمي البحث
 المعروضة.

 مجتمع الدراسة 
 :التحليلية الدراسة مجتمع-أ

برامج الحوارية المعروضة على الفضائيات ال التحليلية في مجموعة من الدراسة مجتمع يتمثل
برنامج مساء  –برنامج كلمة أخيرة  –برنامج المبادرة  –العربية عينة الدراسة )برنامج سين 

 دي ا  سي(.
 الميدانية: الدراسة مجتمع
المتعرض للبرامج الحوارية التي  الجمهور في دراستنا في الميداني الجزء مجتمع يتمثل

 المراحل كافة لمراعاة وذلك سنه 22ل 17 من اعماره  صادية تتراوحتعرض القضايا االست
 العمرية.

 :الدراسة عينة
  التحليلية الدراسة عينة-أ

البرامج الحوارية المعروضة على الفضائيات  التحليلية في مجموعة من الدراسة عينة تتمثل
برنامج مساء  –أخيرة  برنامج كلمة –برنامج المبادرة  –العربية عينة الدراسة )برنامج سين 

 دي ا  سي(.
  الميدانية الدراسة ب_عينة

 بين اعماره  تتراوح مفردة( 222) سوامها المصري الجمهور من عشوائية عينة اختيار ت 
 . العينة علي األستبيان تطبيق خالل من الميدانية الدراسة اجراء وت ( ،  22- 17)

 -: البيانات جمع أدوات
 مــن مجموعــة يتضــمن الــذي هــو و ، المقــنن اإلســتبيان علــى هــذه يدانيةالم الدراسة اعتمــدت
 تستعمل و ، الدسة فى غاية معلومات على للحصول كبيرة بعناية الموضوعة الدسيقــة األســئلة

 اإلجابات من أكثر أو واحدة إجابة المبحوث فيها يختـار الـتى المغلقـة األسـئلة عـادة فيه
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 بتصمي  الباحثة سامت التحليلية للدراسة وبالنسبة 1. المطروح للسؤال وضعت التى ةالبديل
 المحتوى. بتحليل خاصة إستمارة

 اإلطار المعرفي للدراسة:
 تعريف البرامج الحوارية:

هي البرامج النقاشية التي تتضمن طرحا لآلراء التي تعرضها من خالل القنوات التلفزيونية، 
متعلقة بالمجتمع ومشكالته عن طريق استضافة شخصيات ذات وتتناول القضايا ال

اختصاص من أجل طرح ما يعرفونه من المعلومات حول تلك القضايا ومن أجل التعبير عن 
آرائه ، وربما يكون هناك مشاركة من الجماهير في بعض األحيان سواء أكان عن طريق 

وار يتألف من عناصر عدة: مقد  الهاتف أو المراسلة، أو المشاركة من خالل الحضور والح
البرنامج، الموضوع المطروح،  الضيوف،  المعد،  اللغة  المستخدمة،  األجهزة  والمعدات،  

 1ر الوست،  الزمان،  مكان  إجراء الحوار
 التنمية االقتصادية المستدامة 

 لطبيعيةا الموارد على تحافظ بطريقة ولكن البشر احتياجات تلبية تحاول هي التنمية التي
: االستصادي النمو تغذي التي اإلنتاج عوامل البيئي النظا  يوفر. القادمة لألجيال والبيئة

 والموارد العمالة بواسطة إنشاؤه يت  الذي) المال ورأس والعمالة، الطبيعية، والموارد األرض،
 وستظل ستنفدت   لن بطريقة الموارد هذه إدارة إلى المستدا  االستصادي النمو يؤدي(. الطبيعية

 3.القادمة لألجيال متاحة
 
 

  -:الدراسة نتائج

                                                 

 2111، )القاهرة : دار الكتاب الحديث ،  1بشري صاح الرشيدي ، مناهج البحث التربوي ، ط (1)

   .59(ص
2
دور البرامج الحوارية التلفزيونية في تعزيز حرية الرأي والتعبير كلية االعالم هبة عيسى حطاطبة بعنوان: دراسة  

 2121 قسم الصحافة واالعالم جامعة الشرق االوسط يوليو
3
 Available on line at: https://study.com/academy/lesson/what-is-sustainable-economic-

growth-definition-lesson-quiz.html 
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 -:أهمها نتائج عدة إلى الدراسة توصلت
 التكرارات والنسبة المئوية لفئات المضمون 

 فئات المضمون المبادرة سين كلمة أخيرة مساء  DMC     اإلجمالي

 ك % ك % ك % ك % ك %

حلقات تناولت  11 111% 12 4154% 11 2556% 31 3156% 62 3552%

مبادرات التنمية 

اإلقتصادية 

 المستدامة

حلقات لم تتناول  1 1% 17 5256% 29 7454% 65 6254% 111 6452%

التنمية 

اإلقتصادية 

 المستدامة

 اإلجمالي 11 111% 29 111% 39 111% 95 111% 173 111%

مضمون، حيث جاءت الخاص بالتكرارات والنسبة المئوية لفئات ال جدولاليتضح من        
في المرتبة األولي في برنامج  ستصادية المستدامةتناولت مبادرات التنمية االالتي حلقات ال

%( وتفسرها الباحثة بأن البرنامج باألساس مخصص 122)المبادرة( بنسبة مئوية تبلغ )
لعرض مشروعات ومبادرات التنمية االستصادية المستدامة وبالتالي ال مجال لعرض 

ل  تتناول التنمية ات أخرى تختلف عن هدف البرنامج، بينما جاءت الحلقات التي موضوع
وهي  %(2712)في المرتبة األولى في باسي البرامج )سين( بنسبة  اإلستصادية المستدامة

تعتبر نسبة متوسطة حيث سا  البرنامج بعرض ما يقرب من نصف عدد الحلقات موضوعات 
امة االستصادية والبيئية والنصف االخر سا  بعرض محتوى عن التنمية االستصادية واالستد

توعوي انساني عن بناء وتنمية االنسان صحيا وفكريا وهي نقطة جيدة جدا عملت على زيادة 
مساء )نسبة المشاهدات وانتشار فكرة البرنامج وهو المطلوب. أما برنامج ) كلمة أخيرة( ، 

DMC ( وهي نسبة جيدة جدا 3112%( ، )1212كانت على التوالي  ، )( بنسبة مئوية%
لدمة التنمية االستصادية للتوعية بمبادرات التنمية االستصادية المستدامة وان اختلفت طريقة 

 تقديمها ول  تحقق مشاهدات عالية .
 

فيما يتعلق بأسباب عدم اهتمامهم بمشاهدة البرامج الحوارية التي أفراد عينة الدراسة آراء 
 تتعلق 
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 قتصاد ومشروعات التنمية وفرص العمل في التليفزيونبأخبار اال

ن =                                                                                
022 

 الترتيب )%(  )ك(  أسباب عد  إهتمامه  بمشاهدة البرامج الحوارية  
 1 %1212 61 لمسها للمشكالت اإلستصادية الحقيقية لعد  1
 3 %16 22 الثقة في مقدمي البرنامج لعد  1
 2 %212 11 في الضيوف لعد  الثقة 3
 2 %1217 31 ألنها ال تعبر عن الفئات الضعيفة والمهمشة 2
 2 %2 12 ال تعبر عن واسع المجتمع 2
 6 %112 2 ال أجد منها نفع 6
 7 %212 1 تضيع وستي 7

 - %122 116 اإلجمالى
أسباب فيما يتعلق ب( والخاص بآراء المبحوثين عينة الدراسة 7يتضح من جدول )        

إهتمامه  بمشاهدة البرامج الحوارية التي تتعلق بأخبار اإلستصاد ومشروعات التنمية عد  
( في لعد  لمسها للمشكالت اإلستصادية الحقيقيةالسبب ) ، أن وفرص العمل في التليفزيون

لعد  الثقة في %( ، وجاء السبب )1212ية تبلغ )المرتبة األولى وحازعلى اعلي نسبة مئو 
%(  ، بينما جاءت األسباب )أنها 16( في المرتية الثانية بنسبة مئوية تبلغ )مقدمي البرنامج

ال تعبر عن واسع المجتمع( ، )ال أجد منها نع( ، )تضيع وستي( على أسل نسبة من آراء 
 %( . 212%( ، )112%( ، )2المبحوثين بنسبة مئوية كانت على التوالي )

في أسباب ضعف اإلسبال على مشاهدة  12121مع دراسة سمر يسري جابر  وتشابهت
% لعد  االهتما  بهذا النوع من القضايا والسبب 12البرامج الحوارية كان السبب األول بنسبة 

% ألنها ال تعبر عن المشكالت اليومية للمواطن والسبب الثالث كان بعدها 71الثاني بنسبة 
                                                 

1
دراسة سمر يسري جابر بعنوان"دور القنوات الفضائية العربية االقتصادية في ترتيب أولويات القضايا االقتصادية  

 المصرية والعربية 

 2116ية لدى الجمهور المصري" رسالة ماجستير كلية اإلعالم جامعة القاهرة والدول
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%. وترى الباحثة ان النسب في هذا الجدول تعد توضيحا 67عن مجال دراسته  بنسبة 
لنسبة عد مشاهدة البرامج الحوارية في الجدولين السابقين الخاصين باالهتما  بمشاهدة 
البرامج الحوارية في الفضائيات العربية بشكل عا  واالهتما  بمشاهدة البرامج الحوارية التي 

ستصاد حيث ترى النسبة األعلى أن البرامج ال تلمس المشكالت الحقيقية تتعلق بأخبار اال
 وأنه أصبح هناك عد  ثقة في كال من مقدمي البرامج والضيوف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجع : 
 المراجع العربي

 ثائرا   الحسين سصيدة الشرساوي الرحمن عبد-1
 االستصادية التنمية لقضايا صحفيةال المعالجة– مراد علي وفاتن رشيد العزيز عبد بتول-1  

 1211-1-1 من الفترة في- نموذجا المدى لجريدة تحليلية دراسة- العراسية الصحافة في
 11 العدد اآلداب كلية مجلة 11211-17 الى
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 عبد الملك مدينة االستصادية التنمية في االعال  دور – الخياط سعيد بن العزيز عبد-3  
 الجمعية-السابع السنوي االعالمي المنتدى الى مقدمة علمية سةور  والتقنية للعلو  العزيز

 واالتصال لإلعال  السعودية
 البرامج دور. العال أبو حسين يسري جيهان إشراف حسين؛ مأمون حسين اهلل منة-2  

 التنمية بخطة االستصادية للقضايا الجمهور أولويات ترتيب في المصرية بالفضائيات الحوارية
 سس . اإلعال  كلية. القاهرة جامعة-( دكتوراه)أطروحة. لها النخبة وتقيي  1212 المستدامة

 .والتليفزيون االذاعة
 الصحافة تغطية بعنوان منشور غير ماجستير 1212 طلبة محمد محمد زينب-2  

 1211 يناير 12 ثورتي سبل المصرية البورصة لقضايا والمطبوعة اإللكترونية االستصادية
 1212 االعال  سس  االداب كلية حلوان جامعة وبعدهما 1213 يونيو 32و
 بالقنوات الحوارية البرامج فى المستدامة التنمية 1211مدبولى محمد مصطفى منى-2  

 المراهقين لدى الطموح بمستوى وعالستها 1232 مصر رؤية ضوء فى الفضائية
 وثقافة اإلعال  سس   للطفولة العليا الدراسات كلية.  شمس عين جامعة -( ماجستير)اطروحة
 .األطفال

 المصرية القنوات فى التنمية لقضايا اإلعالمى الخطاب بعنوان حسن على حنان دراسة-6 
 اإلذاعة سس . اإلعال  كلية. القاهرة جامعة -( دكتوراه) أطروحة) نحوها الجمهور واتجاهات

 .1211( والتليفزيون
 ترتيب في االستصادية العربية ائيةالفض القنوات دور"بعنوان جابر يسري سمر دراسة-7

 رسالة" المصري الجمهور والعربية والدولية لدى المصرية االستصادية القضايا أولويات
 ماجستير غير منشورة

 1211 مارس7 بتاريخ( الشرق جريدة في مقال) سيراط محمد-1  
 المراجع االجنبي
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