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دور بخامج التليفديهن السحلى في تهعية مذاىجييا بسذخوعات التشسية القهمية في 
 جسيهرية مرخ العخبية
 "دراسة تطبيقية"

 الباحثو: فاتن حدان رجب عبجاليادي
باحثة ماجدتير في االداب شعبة االذاعة )راديؾ وتميفزيؾن( تخرص انتاج السؾاد اإلذاعية، 

شعبة اإلذاعة  االعالم قدؼجامعة السشرؾرة كمية االداب  . 

 السذخفهن 
 د/ سحخ مؤنذ عيج إبخاهيم                  أ.د/ دمحم معهض    

 مدرس اإلذاعة بقدؼ اإلعالم               االستاذ بكمية الدراسات العميا لمظفؾلة

 كمية اآلداب جامعة السشرؾرة                              جامعة عيؽ شسس    

 ةملخص الجراس
تهدف الدراسة الى التعرف عمى دور برامج التميفزيؾن السحمى في تؾعية الجسهؾر بسذرروعات 
التشسية القؾمية في جسهؾرية مرر العربيرة ومدرتؾث ةقرة الجسهرؾر بهرا، وتعرد درذس الدراسرة مرؽ 
الدراسات الؾصفية، واعتسدت الدراسة عمى مشهج السدح اإلعالمي بذقيه الؾصرفي والتحميمري، 

م استسارة تحميل محترؾث  لعيشرة مرؽ المررامج عمري قشرؾات التميفزيرؾن السحمرى ليرتؼ  جررا  باستخدا
الدراسة التحميمة عميها خالل الفترة الزمشية السخررة لكل مؽ )برنرامج حيراة كريسرة، وبرنرامج 

وكرررذلػ السدرررح السيرررداني لعيشرررة السبحرررؾةيؽ وتؾصرررمك الدراسرررة  لرررى  ن  كثرررر  مررررر بتت(يرررر( ،
%( 1616مية السدرتخدمة فري المررامج محرل الدراسرة درؾ قالرب  الحرؾار  بشدربة )القؾالب اإلعال

وفررى السركررز الثرراني قالررب    حيرراة كخيسررة%( لمرنررامج 17..، وبشدرربة )مرررخ بتتريررخلمرنررامج 
، وفري حيراة كخيسرة%( لمرنرامج 5515، وبشدربة )مرخ بتتريرخ%( لمرنرامج 52تحقيق  بشدبة )

،  مرررخ بتتريررخ%( لمرنررامج 6.11مؾقررا الحرردث  بشدرربة ) السركررز الثالررخ   خمررر وتقررارير مررؽ
 ن  جسيرا المررامج عيشرة الدراسرة  قرد اسرتخدمك الم(رة كسرا  ،حياة كخيسةوبشدبة صفر لمرنامج 

العربية  الفرحي والعامية اإلعالمية  فقط وخمك المررامج  محرل الدراسرة مرؽ الم(رات االجشميرة 
%( لمرنررامج 1.11احتمررك الم(ررة العاميررة اإلعالميررة )واالجشميررة السترجسررة والفرانكررؾ  ربررػ،  فقررد 

مررؽ بررامج عيشررة الدراسرة وجررا ت فرري  حيرراة كخيسررة%( لمرنرامج 1.12، وبشدرربة )مررخ بتتريررخ
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بيشسررررا جررررا ت الم(ررررة لعربيررررة الفرررررحي السبدررررظة فرررري الترتيررررب الثرررراني بشدرررربة  ,الترتيررررب االول 
  1كخيسة حياة%( لمرنامج 212، وبشدبة )مرخ بتتريخ%( لمرنامج 116.)

التشسيرررة   -التؾعيرررة -بررررامج التميفزيرررؾن السحمرررى –: التميفزيرررؾن السحمرررى الكلسرررات السفتاحيرررة
 1مذروعات التشسية القؾمية  -القؾمية

Abstract 

The study aims to identify the role of local television programs in 

educating the public about national development projects in the Arab 

Republic of Egypt and the level of public confidence in them This 

study is one of the descriptive studies, and the study relied on the 

media survey method, both descriptive and analytical Using a content 

analysis form for a sample of programs on local television channels, to 

conduct the analytical study on it during the period allocated to each 

of (Dignified Life Program, and Egypt Change Program), As well 

as the field survey of the sample of the respondents, and the study 

concluded that the most media templates used in the programs under 

study are the “Dialogue” template with a percentage of (61.1%) for 

the Egypt Changes Program, and with a percentage of (77.8%) for the 

Dignified Life Program, and in the second place is the 

“Achievement” template with a percentage of (25%) for the Egypt 

Change Program, and by (22.2%) for the Dignified Life program, 

And in the third place was “News and Reports from the Event Site” 

with a rate of (13.9%) for the Egypt Change Program, and zero for 

the Dignified Life Program, and all the study sample programs used 

standard Arabic and colloquial media only, and the programs under 

study were free of foreign and foreign languages, translated and 

Franco. The media vernacular language occupied (63.9%) of the 

Egypt Change Program, and (94.5%) of the Decent Life Program 

from the study sample programs and came in the first place, while the 

simple Standard Arabic language came in the second place with a 

percentage of (36.1%) for the Egypt Change Program, and by           

( 5.5%) for the Decent Life Program.                                                           
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 السقجمة:
ساد االعتقاد في كؾن اإلعالم السرئي  قادر عمى  حداث ت(ييررات تشسؾيرة فري شرتى السجراالت 

فررة  ساسررية خررالل الخسدرريشيات والدررتيشات ولفترررة طؾيمررة بعررددا، فؾسررائل االترررال تسررارس وعي
في قزايا التشسية، ولكؽ ما الؾقك طر  تحؾل كمير فري ادتسامرات العمسرا  والبراحثيؽ السعشيريؽ 
بجهررؾد التشسيررة فرري الرردول الشاميررة خررالل الثالةرريؽ سررشة الساوررية، وتررتةرت البحررؾث والدراسررات 

لكرل  التي تشاولك دور االترال في التشسية بالفكر التشسؾي السعاصر الذي  كد عمرى حقيقرة  ن
مجتسا طريقه الخاص نحؾ التشسية فهؾ طريق يرتكز عمى التراث الحزاري ومرؾاردس الظميعيرة 

 والميئية واالقترادية1
ولسررا كانررك التشسيررة درري الظريررق الظميعرري لمسدررتقمل لررذا فكررل  عررالم مدررتقممي يشب(رري  ن يكررؾن  

ختمر  مدرتؾياتهؼ في خدمة التشسية ويدير معها جشبا  لرى جشرب ويذررحها لمسرؾاطشيؽ جسيعرا بس
وبجسيا وسائل اإلعالم السقرو ة والسشظؾقة والسرسرؾمة بسرا فري ذلرػ مرؽ فشرؾن الحرؾار والردراما 
وسرررررائر فشرررررؾن االتررررررال ، وسرررررائل اإلعرررررالم يجرررررب  ن تعسرررررل فررررري  طرررررار ا درررررداف التشسؾيرررررة 
ة وسياساتها، وتعتمر حرية وسائل اإلعالم مردؾنرة با ولؾيرات بزيرادة اتدرام السردن، وفري مرا بر

الميئة مؽ خالل تجسيا السعمؾمات وتؾزيعها سؾا   كان داخل السجتسا ام خارجه وذلػ لترؾفير 
السعرفة الالزمة التخاذ القرارات وخمق رابظة مجتسعية نتيجة ردود  فعال السجتسا تجراس الميئرة، 
باإلورررافة  لرررى نقرررل الترررراث االجتسررراعي عمرررر ا جيرررال مرررؽ خرررالل تسريرررر القررريؼ والتقاليرررد مرررؽ 

جيررال الدررابقة  لررى ا جيررال التاليررة عررؽ طريررق وسررائل اإلعررالم، ويسكررؽ القررؾل  ن اإلعررالم ا 
السرئي دؾ الذي يسكؽ  ن يمعب الدور ا ساسي الذي ال غشى عشره فري تحقيرق  درداف التشسيرة 

 لسا تسمكه مؽ قؾة وقدرة عمى الت(يير الثقافي ونقل الرؾرة وإحداث تتةير نفدى كمير1
امج التميفزيررؾن السحمررى فررشحؽ نتحرردث عررؽ االكثررر تخررررا  وا قرررب بررتن وبالحررديخ عررؽ بررر   

يمسس  رض الؾاقا حيخ التعامل ما السذرادد بشرؾم مرؽ القررب فسذرادد التميفزيرؾن السحمرى درؾ 
السؾاطؽ البديط القاطؽ  حدث ا حيا  الفقيرة او السدن الر(يرة الستفرعة مرؽ مركرز  و ورسؽ 

دررذا التميفزيررؾن لرريس فقررط نقررل الؾاقررا بررل يقررا عمررى عاتقهررا نظررام محافغررة معيشررة، لررذا فسهسررة 
 مهسة تؾصيمة بالظريقة التي تحدث التتةير اإليجابي1
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فالتشسيررة فرري جؾدردررا ت(ييررر فرري الحيرراة االجتساعيررة وتعمئررة لمسررؾارد البذرررية وكررل دررذا يتظمررب   
شرا  عميره يشب(ري ان قدر كمير مؽ االدتسام بسا يعرفه ا فرراد عرؽ التشسيرة ومرا يريدونره مشهرا1 وب

يعسررل اإلعررالم السحمررى عمررى نذررر خظررط و دررداف التشسيررة عمررى  وسررا نظررام لمعسررل عمررى خمررق 
السذاركة اإليجابية مؽ السؾاطشيؽ لمسؾافقة والسذراركة فري تشفيرذ درذس الخظرط، واإلعرالم السرئري 
 وخاصررة السحمررى دررؾ الررذي يجررب عميرره  ن يتكفررل بهررذا التبذررير بكررل مررا دررؾ جديررد ويخمررق لرردث
السررررؾاطشيؽ الرفبررررة فرررري قمررررؾل ا دررررداف الجديرررردة والسؾاقرررر  الجديرررردة1 وبرررررفة عامررررة يدررررتظيا 
اإلعررالم  ذا  حدررؽ اسررتخدامه فرري مرررر  ن يكررؾن السحررر  الهررام لمرفبررة فرري التشسيررة والتظررؾير 
وإذا كان االترال ورورة  ي مجتسا فهؾ  داة السجتسا لمسعرفة ودؾ الؾسيمة التري يدرتخدمها 

ولررحلال دبررج أن  تررهن تخطرريا احعررمم السحلررى مدررايخا رار حياترره االجتساعيررة اإلندرران السررتق
 لخطا السذخوعات التشسهية السختلفة.

اسررتفادة الباحثررة مررؽ التررراث العمسرري وتسكشررك مررؽ تقدرريؼ الدراسررات الدررابقة : الجراسررات الدررابقة
 التي تؼ الرجؾم اليها الي ةالث محاور  ساسية ودسا:

 ات الستعمقة بؾاسائل االعالم السحمية1: الدراس السحؾر ا ول -6
 : دراسات متعمقة بدور وسائل االعالم في تذكيل الؾعي بالتشسية السحؾر الثاني -5
 : دراسات متعمقة بؾسائل االعالم والتشسية1 السحؾر الثالخ -.
 .السحهر األول: دراسات متعلقة بهاسائل ادعمم السحلية 

هان: "اسرررتخجامات التلفديرررهن السحلررري: ( ، بعشررر2021. )Pajala, Mariدراسرررة -1    
 .1( وشبو جديخة ميذيران العليا"2012-1692فشلشجا ) استجعاء

عبارة عؽ برنرامج تمفزيرؾني ةشرائي الم(رة صرباح يرؾم ا حرد  Finland Callingكان برنامج   
، ودرري محظررة تجاريررة محميررة فرري WLUC-TVيدررتهدف الفشمشرردييؽ ا مررريكييؽ ويمررخ عمررى 

،  ي مررا يزيررد 5162 لررى عررام  6115ي(ان العميررا1  سررتسر العرررض مررؽ عررام شرربه جزيرررة ميذرر
ررا1 تدررتخدمه دررذس الدراسررة كدراسررة حالررة لمداللررة عمررى  نشررا  ذا نغرنررا  لررى مررا  21قمرريال  عررؽ  عام 

                                                 
1-Pajala, Mari. "Uses of local ethnic television: Finland Calling (1962–2015) and 

Michigan’s Upper Peninsula." International Journal of Cultural Studies 24.1 (2021): 177-

.192
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را  ورا  برمجة الذبكات في  وقات الذروة، فيسكششا  ن نررث  ن التمفزيرؾن ا مريكري لرؼ يرروج دائس 
؛ برررل كانرررك فررري بعرررض ا حيررران مرررؾردا  لتشسيرررة ةقافرررات محميرررة وعر يرررة لثقافرررة وطشيرررة متجاندرررة

 مسيزة1 استشادا  لى تحميل حمقات استدعا  الفشمشدي ومرادر مكتؾبة حؾل العرض1
 تهصلت الجراسة إلى مجسهعة من الشتائج أىسيا:

ا   ن التمفزيؾن ا مريكي لؼ يروج لثقافة وطشية متجاندة؛ برل كانرك فري بعرض ا حيران مرؾرد -
 لتشسية ةقافات محمية وعر ية مسيزة1

انررره عمرررى الررررغؼ مرررؽ  ن الجسهرررؾر السدرررتهدف الرئيدررري لمسعررررض كررران السجتسرررا ا مريكررري  -
الفشمشدي السحمي،  ال  نه كان له صدث ما السفاهيؼ ا وسا لثقافة شبه الجزيرة العميرا، وشرار  

الذررسالية، وشرردد عمررى الررروابط  فرري ا نذررظة الثقافيررة الفشمشديررة ا مريكيررة عمررى مدررتؾث  مريكررا
 العابرة لمحدود بيؽ شبه الجزيرة العميا وفشمشدا1

 دراسات متعلقة بجور وسائل ادعمم في تذتيل الهعي بالتشسية السحهر الثاني : 
بعشررهان "معالجررة وسررائل احعررمم ( ۹۱۰۲دراسررة نجسررة بشررت سررعيج الدررخيخي ) -1     

 .1تيل معارف واتجاىات الجسيهر نحهىا"لقزا ا السخأة ودورىا في تذ العسانية 
استخدمك الدراسة مشهج السدرح ، وطبقرك عمرى عيشرة تحميميرة قردردا )صرحيفتيؽ ج برنرامجيؽ( 

( مفرررررردة مرررررؽ 11.مرررررؽ وسرررررائل اإلعرررررالم العسانيرررررة ، وكررررران قرررررؾام عيشرررررة الدراسرررررة السيدانيرررررة )
 الجسهؾرالعساني1

 تهصلت الجراسة الي مجسهعة من الشتائج اىسيا : 
 -الؾجدانيرة -متك الدراسرة  ن الترتةيرات الدرمؾكية جاعرك فري مقدمرة الترتةيرات ) السعرفيرة  ة -

الدمؾكية ( الشاتجرة عرؽ اعتسراد الجسهرؾر العسراني عيشرة الدراسرة عمرى وسرائل اإلعرالم العسانيرة 
فرري معررالج القزررايا ومؾوررؾعات السررر ة ، مررؽ خررالل تررردر عبررارة   سررتعظي صررؾتي ا دبرري 

 %1 527.ما دامك جديرة بذلػ   القائسة بشدبة لمسر ة السترشحة
 دراسات متعلقة بهسائل ادعمم والتشسية: السحهر الثالث :- 

                                                 
1
َدًتبٍسعُذبٍخًُسانسشَشٌ،يعبندتوسبئماإلعالوانعًبَُتنمضبَبانًشأةودوسهبفٍتشكُميعبسف-

،)خبيعتانمبهشة:كهُتاإلعالو،لسىانعاللبثانعبيترسالح دكتىراه غٍر منشىرجواتدبهبثاندًهىسَحىهب،

 و(.9102واإلعالٌ،
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م( : الجساعات السحلية كجعامة أساسية فري تحقير  ۹۱۹۱دراسة زوين الرادق ) -1
 .1التشسية السحلية السدتجامة"

 م51511-5115دراسة حالة بمدية وادي العثسانية خالل الفترة 
الدراسة  لى  براز دور الجساعات السحميرة فري تحقيرق التشسيرة السحميرة السدرتدامة، حيرخ  ددفك

يسكرررؽ االعتسررراد عميهرررا فررري تشفيرررذ الدياسرررة العامرررة لمدولرررة، خاصرررة  نهرررا التزمرررك فررري برامجهرررا 
التشسؾية بتحقيق  بعاد التشسية السدتدامة، وقد تظرقرك الدراسرة  لرى تجربرة بمديرة وادي العثسانيرة 

 م۰۲۲۰۰۲۰۲ميمة، في تحقيق التشسية السحمية السدتدامة خالل الفترة  بؾالية
 تهصلت الجراسة الي مجسهعة من الشتائج اىسيا:  

 ن الجساعررات السحميررة درري الذررريػ ا مثررل لمدولررة فرري تحقيررق التشسيررة الذرراممة عررؽ طريررق  -
 ة لمثروة1 التؾجه نحؾ نسؾذج جديد، لمتديير القائؼ عمى السبادرات والسذاريا السشذئ

 تذجيا االستثسار السحمي وحؾكسة التشسية السحمية السدتدامة1 -
 أوجو ادستفادة من الجراسات الدابقة:

اسررتفادت الباحثررة مررؽ الدراسررات الدررابقة فرري الجؾانررب الشغريررة والتظميقيررة وكيفيررة تشرراول دررذس -
ة مرردي االتفررام الدراسررات  سرراليب بحثهررا وكررذلػ مررؽ  يجابيررات وسررمميات دررذس الدراسررات ومعرفرر

 واالختالف معها ، كسا استفادت الباحثة مؽ الدراسات الدابقة في بمؾرة مذكمة الدراسة 1
 مكرررؽ االسرررتفادة مرررؽ الدراسرررات الدرررابقة فررري تحديرررد الشغريرررة التررري اعتسررردت عميهرررا الدراسرررة ، -

ظيهررا وتحديررد نررؾم العيشررة السشاسرربة لمدراسررة ، ومحاولررة تحررري ا سررئمة واالتجادررات الترري لررؼ ت(
 الدراسات الدابقة 1

سراعد االطرالم عمري الدراسرات الدرابقة الباحثرة عمري الؾقرؾف عمري ادرؼ السعرايير التري تدررتشد -
-اليها الدراسة في محاولة الؾصؾل الي الحكؼ عمي الؾسريمة اإلعالميرة مرؽ حيرخ السؾورؾعية

 الفؾرية 1–التؾازن -الدقة
 صياغة الفروض العمسية 1كسا سادؼ االطالم عمي الدراسات الدابقة تعسيق و -

                                                 
1
اندًبعبثانًحهُتكذعبيتأسبسُتفٍتحمُكانتًُُتانًحهُتانًستذايت"دساستحبنتبهذَتوادٌصوٍَانصبدق،-

و(.9191،مجلح تحىث العالقاخ العامح والشرق األوسطو)9191-9119انعثًبَُتخاللانفتشة
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 االستفادة مؽ الدراسات الدابقة في كيفية ووا تداؤالت الدراسة 1-
ساعدت الدراسات الدابقة في التعررف عمري كيفيرة تحديرد حجرؼ العيشرة واختيرار مرشهج البحرخ -

 السشاسب والتعرف عمي االدوات البحثية وكيفية االستفادة مشها وتؾعيفها لخدمة دذس الدراسة 1
 ة الجراسةمذتل

نرررث انرره مررؽ السعررروف عررؽ اإلعررالم السحمرري خاصررة التميفزيررؾن التؾغررل لمفئررات البدرريظه مررؽ 
الجسهرؾر السرررري فئرات اغمررب مرا يذرر(ل بالهررا درؾ بحررخ مرردر رزم بدرريط يكفرل لهررؼ حريررة 
العررريش بكرامررره ، ا مرررر الرررذي ال يتشرررافى وال يدررراير ايزرررا التظرررؾر والرقسشرررة التررري نحرررؽ برررردد 

لهررا، ومررؽ مشظمررق مسيررزات التميفزيررؾن السحمرري بسررا يحسمرره مررؽ رسررائل مشاسرربه دخررؾل االعررالم 
لمجسهررؾر السررررث البدرريط، وعررؽ دورس الفعررال عمررى ارض الؾاقررا جررا ت دررذس الدراسررة لتكذرر  
عؽ  دسية دورس الكمير في تبرير الجسهرؾر السرررث بالسذرروعات التشسؾيرة السختمفرة وتعرير  

ؾعيرة التري تذررهددا مررر فري درذس اآلونره ، ومرؽ دشرا تتحرردد السرؾاطؽ البدريط بتدسيرة الشقمرة الش
دور التليفديهن السحلي فري للر  الرهعي لرجج الجسيرهر نحره مذكمة الدراسة في البحخ عؽ 

 مذخوعات التشسية القهمية في مرخ.
 أىسية الجراسة 

 األىسية الشظخية:  - أ
شسيرة القؾميرة فري تؾويح الردور الرذي يقرؾم بره التميفزيرؾن السحمري فري خدمرة مذرروعات الت  -6

 51.11مرر 
 دسية القا  الزؾ  عمرى مذرروعات التشسيرة القؾميرة التري تحردث داخرل السجتسرا مرؽ  جرل   -5

 تؾعية الجسهؾر بها وتتيدس لها وتعزيزدا1
 األىسية التطبيقية:  - ب

تعرررررد درررررذس الدراسرررررة دعرررررؾة لالدتسرررررام بسذرررررروعات التشسيرررررة القؾميرررررة وخظرررررط التشسيرررررة   -6
العسرل عميهرا مشرذ  الديج الخئيذ عبرج الفتراا الديدري()والتي بد   51.1السدتدامة 

  ربا سشؾات مزك1
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رصرررد  درررؼ الست(يررررات التررري حررردةك فررري الذرررتن التشسرررؾي وعمرررى صرررعيد السذرررروعات   -5
 القؾمية في مرر1

 أىجاف الجراسة 
تهرردف الدراسررة بذررقيها التحميمرري والسيررداني  لررى تحقيررق الهرردف العررام لمدراسررة والررذي يتسثررل فرري 

برررامج التميفزيررؾن السحمررى فرري تؾعيررة مذررادديها بسذررروعات  الرردور الررذث ت ديرره التعرررف عمررى
التشسية القؾمية في جسهؾرية مرر العربية1 وفي وؾ  دذا الهدف الرئيدري تتفررم عردة  درداف 

 فرعية عمى الشحؾ التالي:
 أوًد: أىجاف الجراسة التحليلية:

 ؟(:فئة الذكل التي قدمك بها السادة اإلعالمية )كي  قيل
الكذررر  عرررؽ  دوات جرررذب االنتبررراس لمررررامج التميفزيرررؾن السحمررري ، والسدرررتؾث الم(رررؾي لمررررامج  -6

التشسيرررة القؾميرررة فررري التميفزيرررؾن السحمررري )عيشرررة الدراسرررة(: ويقررررد دشرررا ترررؾفير السدرررتؾيات 
الم(ؾية لمسادة بم(ات متعددة لمسدتخدميؽ )فرحي بدريظة ، تجسرا بريؽ الفررحي والعاميرة 

 1، عامية  عالمية( 
رصد السداحة و القالب الذي تقدم به برامج التشسيرة القؾميرة )عيشرة الدراسرة( فري التميفزيرؾن  -5

 السحمي1
معرفة طرم بخ برامج التشسية القؾمية ما وريؾف المررامج ومجرال تخررص كرل وري  ،  -.

 و ماكؽ ترؾير تمػ المرامج 1
 رصد مرادر السادة السقدمة1 -.

 من حيث فئة السهضهع:)ماذا قيل؟(:
 دتسام برامج التمفزيؾن السحمي بسذروعات التشسية القؾمية1مدث ا  -6

 القائؼ باالترال غير الرسسي في المرامج السعشية بالتشسية في برامج التمفزيؾن السحمي1 -5
 خرائص السعالجة اإلعالمية لسذروعات التشسية بمرامج التمفزيؾن السحمي1 -.
 امج التميفزيؾن السحمي1االساليب السدتخدمة في تشاول السذروعات التشسؾية في بر  -.
 السذروعات التشسؾية التي تشاولتها برامج التميفزيؾن السحمي1 -2
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 ثانيًا: أىجاف الجراسة السيجانية:
 تهدف الي التعرف عمى:

 درجة تعرض الجسهؾر لمرامج التميفزيؾن السحمي ومعدل دذا التعرض1 -6
 ج التميفزيؾن السحمي1مدي متابعة الجسهؾر لسذروعات التشسية القؾمية التي تظرحها برام -5
 درجة االستفادة مؽ برامج التشسية التي يقدمها التميفزيؾن السحمي1 -.
السذررروعات والسزرراميؽ التشسؾيررة الترري تهررتؼ بهررا برررامج التميفزيررؾن السحمرري خررالل طرحهررا  -.

 لقزايا التشسية 
دوافرررا اعتسررراد الجسهرررؾر عمرررى بررررامج التمفزيرررؾن السحمررري كسرررردر لمسعمؾمرررات فررري اسرررتقا   -2

 ماته عؽ التشسية1 معمؾ 
 تداؤدت الجراسة:

 تدررراؤدت الجراسرررة التحليررليررة:
 ما مدي ادتسام التميفزيؾن السحمي بسذروعات التشسية القؾمية؟ -6
مرررؽ القرررائؼ باالتررررال غيرررر الرسرررسي فررري المررررامج السعشيرررة بالتشسيرررة فررري بررررامج التميفزيرررؾن  -5

 السحمي؟
 تشسؾية بمرامج التميفزيؾن السحمي؟ما خرائص السعالجة اإلعالمية لمسذروعات ال -.
 ما ا ساليب السدتخدمة في تشاول السذروعات التشسؾية في برامج التميفزيؾن السحمي؟ -.
 ما  دؼ القيؼ السقدمة بمرامج رصد مذروعات التشسية القؾمية؟ -2

 
 تداؤدت الجراسرررة السيجانيرررة: 

 ما درجة تعرض الجسهؾر لمرامج التميفزيؾن السحمي؟  -6
 ما مدي متابعة الجسهؾر لمسذروعات التشسؾية التي تظرحها برامج التميفزيؾن السحمي؟  -5
 ما درجة االستفادة مؽ برامج التشسية التي يقدمها التميفزيؾن السحمي؟  -.
مرا دري السذرروعات والسزرراميؽ التشسؾيرة التري تهرتؼ بهررا بررامج التميفزيرؾن السحمري خررالل   -.

 خالل طرحها لقزايا التشسية؟
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 الحمؾل التي تقدمها برامج التميفزيؾن السحمي لتحقيق التشسية عمي ارض الؾاقا؟ما   -2
 احطار الشظخي للجراسة:

 اعتسدت الدراسة عمي نغريتيؽ ودسا :
 Cultural Implantation Theoryنغرية ال(رس الثقافي -6
 Mass Media Dependency Theoryنغرية االعتساد عمي وسائل االعالم -5

 السشيجية للجراسةاحجخاءات 
 نهع الجراسة:

تشتسررري درررذس الدراسرررة  لررري الدراسرررات الؾصرررفية التررري تدرررتهدف وصررر  الغرررؾادر  و السؾاقررر     
وا حداث وجسا الحقائق الد يقة عشها، بهدف التؾصل  لي درجة عالية مرؽ الدقرة فري صرياغة 

الترري يقررؾم الباحررخ  الشتررائج مسررا يدرراعد عمررى  مكانيررة التعسرريؼ والتشمرر  بذررتن السؾقرر   و الغررادرة
بدراسررتها ودرري  تحميررل مزررسؾن المرررامج داخررل التميفيررؾن السحمررى، ورصررد مرردث فاعميررة برررامج 
التميفزيؾن السحمى في تؾعية الجسهؾر السرري بسذروعات التشسية القؾمية، ودور تمػ المررامج 

 مؾوؾم الدراسة في التؾعية بسذروعات التشسية القؾمية1
 مشيج الجراسة:

راسة الرادشة عمى مشهج السدح اإلعالمري بذرقيه الؾصرفي والتحميمري مرؽ خرالل مدرح تعتسد الد
برنررامج حيرراة كريسررة(  -مزررسؾن برررامج التميفزيررؾن السحمررى الستسثمررة فرري )برنررامج مرررر بتت(يررر

عمرررى قشرررؾات التميفزيرررؾن السحمرررى، وذلرررػ لسدرررح السزرررسؾن الخررراص بمررررامج التميفزيرررؾن السحمرررى 
جررؼ ادتسررام كررل برنررامج بشذررر السعمؾمررات عررؽ التشسيررة القؾميررة محررل الدراسررة والتعرررف عمررى ح

لسدررح الجسهرؾر السدررتخدم برررامج  وكيفيرة نذررردا1 كسررا تؾعر  الدراسررة مررشهج البحرخ اإلعالمرري
التميفزيررؾن السحمررى الستسثررل فرري )الجسهررؾر السرررري(، لمتعرررف عمرري الرردور الررذث ت ديرره برررامج 

   ت التشسية القؾمية1التميفزيؾن السحمى في تؾعية الجسهؾر بسذروعا
 مجتسع الجراسة 

 مجتسا الدراسة التحميمية:  -  
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يتسثررل مجتسررا الدراسررة التحميميررة فرري برررامج التميفزيررؾن السحمررى الترري تتسثررل فرري )برنررامج مرررر 
 برنامج حياة كريسة( –بتت(ير 

 مجتسا الدراسة السيدانية -ب   
 رض لمرررامج التميفزيررؾن السحمررىيتسثررل مجتسررا الجررز  السيررداني فرري دراسررتشا فرري الجسهررؾر الستعرر

عامررا  فررتكثر وذلررػ لسراعرراة كافررة السراحررل العسريررة الترري  21 لررى  51الرذث تتررراوح اعسرراردؼ مررؽ 
 سية القؾمية1شتتابا برامج التميفزيؾن السحمى الخاصة بسذروعات الت

 عيشة الجراسة:
 عيشة الدراسة التحميمية  -  

)برنرامج مرررر  برررامج التميفزيرؾن السحمرى ودررى تتسثرل عيشره الدراسررة التحميميرة فري اختيررار عيشره
 برنامج حياة كريسة( –بتت(ير 
 عيشة الدراسة السيدانية   - ب

( مفررردة تتررراوح اعسرراردؼ برريؽ 21.تررؼ اختيررار عيشررة عذررؾائية مررؽ الجسهررؾر السرررري قؾامهررا )
 فتكثر(، وتؼ اجرا  الدراسة السيدانية مؽ خالل تظميق االستميان عمى العيشة211- 51)

 -ت جسع البيانات:أدوا
اعتسرررردت الدراسررة السيدانيررة دررررذس عمررررى االسررتميان السقررررشؽ، ودررررؾ الررررذي يتزررررسؽ مجسؾعررررة مررررؽ 
ا سررررئمة الد يقررررة السؾوررؾعة بعشايررة كميرررة لمحرررؾل عمررى معمؾمررات غايررة فرري الدقررة، وتدررتعسل 

احرردة  و  كثرررر مررؽ اإلجابرررات فيرره عرررادة ا سررررئمة الس(مقرررة الرررتي يختررررار فيهررا السبحرررؾث  جابررة و 
وبالشدررربة لمدراسرررة التحميميرررة قامرررك الباحثرررة بتررررسيؼ  1المديمرررة التررري وورررعك لمدررر ال السظرررروح1

 استسارة خاصة بتحميل السحتؾث1
 احطار السعخفي للجراسة

 السبحخ ا ول تشاول )التميفزيؾن السحمى( وانقدؼ الى:

                                                 
 .32(ص9111،)انمبهشة:داسانكتبةانحذَج،0،طمناهج الثحج الترتىيبششٌصبذانششُذٌ:-0
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ن وتظرررؾرس،  دسيرررة التميفزيرررؾن، خررررائص مررردخل عرررام لمتميفزيرررؾن تفررررم الرررى )نذرررتة التميفزيرررؾ - 
التميفزيرررؾن، وعرررائ  التميفزيرررؾن، تررررشي  المررررامج التميفزيؾنيرررة،  يجابيرررات التميفزيرررؾن، مخررراطر 

 التميفزيؾن(
اإلعالم السحمرى تفررم الرى )تعرير  االعرالم السحمرى،  دسيرة االعرالم السحمرى وخرائرره، -ب

 متظمبات االعالم السحمى، ادداف االعالم السحمى(
وسائل االعالم السحمية وتفرعك الى )التميفزيرؾن الحمرى، نذرتة التميفزيرؾن السحمرى، تعرير   -جر

التميفزيرررؾن السحمرررى  درررداف التميفزيرررؾن السحمرررى،  درررداف القشرررؾات السحميرررة، وعرررائ  التميفزيرررؾن 
السحمررى، فيرراب التميفزيررؾن السحمررى فرري الدياسررات اإلعالميررة فرري الممرردان العربيررة، مقارنررة برريؽ 

ميفزيرررؾن السحمرررى والتميفزيرررؾن السركرررزي، مزايرررا التميفزيرررؾن السحمرررى، التميفزيرررؾن السحمرررى ونرررزم الت
الظابا الجساديري، برامج التميفزيؾن السحمى،  سرس التخظريط لمررامج التميفزيرؾن السحمرى،  نرؾام 
المرامج السحميرة، التميفزيرؾن السحمرى فري جسهؾريرة مررر العربيرة، القشرؾات السحميرة فري مررر، 

امج التميفزيرؾن السحمرى فري مررر، تحررديات القشرؾات التميفزيؾنيرة السحميرة، مدرتقمل التميفزيررؾن برر 
 السحمى واالرتقا  به(1

 السبحخ الثاني تشاول )التشسية القؾمية( وانقدؼ الى:
مدخل عام لمتشسية وتفرم الى )مفهؾم التشسية، تعرف التشسية،  درداف التشسيرة، مراحرل تتظرؾر - 

 ،  نؾام التشسية ومدتؾياتها(مفهؾم التشسية
التشسيرررة القؾميرررة وتفرعرررك الرررى )مفهرررؾم وتعريررر  التشسيرررة القؾميرررة، ادرررداف التشسيرررة القؾميرررة، -ب

مقؾمات التشسية القؾمية، خرائص التشسية القؾميرة ومبادئهرا،  بعراد التشسيرة القؾميرة ومحرددتها، 
لقؾميررة،  دررؼ معؾقررات التشسيررة نسرراذج واسررتراتيجيات التشسيررة القؾميررة، عشاصررر وشرررو  التشسيررة ا

 القؾمية(
مذررروعات التشسيررة القؾميررة وتفرعررك الررى )مفهررؾم مذررروعات التشسيررة القؾميررة، الخرررائص، -جررر

 ا دداف، ا نسا ، امثمة عمى مذروعات التشسية القؾمية في مرر(
   -نتائج الجراسة:

 -تؾصمك الدراسة  لى عدة نتائج  دسها:
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 امج التشسية في التمفزيؾن السحمىجدول يؾوح السدتؾث الم(ؾي لمر 
انبشَبيح يصشبتتغُش حُبةكشًَت

 ن % ن % انهغتانًستخذيت

 نغتفصحًيبسطت 05 55.0% 9 3.3%

 نغتعبيُتاعاليُت 95 55.2% 55 25.3%

 انًدًىع 55 011% 55 011%

لررردور برنرررامج التميفزيرررؾن السحمررري فررري تؾعيرررة  يتزرررح مرررؽ الجررردول الخررراص بفئرررات السزرررسؾن 
مذررادديها بسذرررروعات التشسيرررة القؾميررة فررري جسهؾريرررة مرررر العربيرررة قيرررد البحررخ حرررؾل )الم(رررة 

 السدتخدمة(  ن:
  احتمررك الم(ررة )العاميررة االعالميررة( جررا ت فرري السرتبررة ا ولررى فرري كررال المرنررامجيؽ محررل

، وندرربة مئؾيررة بتتريررخج مرررر %( وذلررػ مررؽ برنررام1.11الدراسررة بشدرربة مئؾيررة بم(ررك )
 1حياة كخيسة%( مؽ برنامج 1.12بم(ك )

  احتمرررك الم(رررة )الفررررحى السبدرررظة( الترتيرررب الثررراني فررري المرنرررامجيؽ محرررل الدراسرررة بشدررربة
%( وذلررػ 212%( مررؽ برنررامج مرررر بتت(يررر، وندرربة مئؾيررة بم(ررك )116.مئؾيررة بم(ررك )
 1حياة كخيسةمؽ برنامج 

 د من ادعتبارات أبخزىا:ولعل ىحه الشتائج تخد الي عج
 1ن القائسيؽ باالترال دؼ  ساسا غير متسكشيؽ مؽ قؾاعد الم(ة العربية الفرحى  
  ن الكثيررر مررؽ الفئررات االجتساعيررة السدررتهدفة مررؽ مزرراميؽ المرررامج ل ترردر  معررانى 

ودالالت ا فكررررار التررررى تكررررؾن مررررراغة بكمسررررات عربيررررة فرررررحى، وحتررررى ان كانررررك 
 بديظة1

 يات  و مقترحررررات مررررؽ قمررررل السخظظرررريؽ والقررررائسيؽ عمررررى  دارة ال تؾجررررد دشررررا  تؾصرررر
المرررامج التشسؾيررة فرري القشررؾات السدروسررة لتؾجيرره انتبرراس السررذيعيؽ الررى ورررورة التركيررز 

 عمى الم(ة العربية السبدظة1
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بعشرهان " التليفديرهن  (6111تتفق نتائج تمػ الدراسة ما دراسة حدرام عمرى سرالمة ) -
والترري  جريررك لتقرريؼ دور التميفزيررؾن  1قزررا ا البيئررة " ودوره فرري ترييررخ الدررلهك تجرراه

في ت(ير الدمؾ  تجاس قزايا ومذركالت الميئرة وتؾصرمك الرى ان الدرسة ال(البرة عمرى 
 %61.1.% ةؼ الفرحى السبدظة بشدبة 2.تمػ المرامج دي الم(ة العامية بشدبة 

 تؾزيا مجتسا الدراسة حؾل مدث مذاددتهؼ لقشؾات التمفزيؾن السحمي

ييشبهذةلُىاثيذ

انتهفضَىٌانًحهٍ

ركىس

953ٌ=

إَبث

990ٌ=

اإلخًبنٍ

ث535ٌ=

%ن%ن%ن

03520%9355225%0015920%055َعى

95025%0555325%559520%55احُبَب 

50525%35052255225%95ال

-011%535011%990011%953األخًبنً

(1.10(يستىيانذالنت=)9(دسختانحشَت=)1.555يمانتىافك=)(يعب059.900=)9كب

تذرير بيانرات الجرردول رقرؼ ) ( الررى مردث مذراددة السبحررؾةيؽ قشرؾات التميفزيررؾن السحمري ، وجررا  
 )احيانررًا(%(، يميهررا فرري الترتيررب الثررانى 2116بشدرربة مئؾيررة بم(مررك ) )نعررم(فرري الترتيررب ا ول 

بشدررررربة مئؾيرررررة بم(رررررك  )د(ترتيرررررب الثالرررررخ وا خيرررررر%(، وفرررررى ال611.بشدررررربة مئؾيرررررة بم(رررررك )
%( وتذررير الشتررائج الررى وجررؾد فررروم ذات داللررة  حرررائية برريؽ ةرا  عيشررة الدراسررة مررؽ .651)

الرررذكؾر واإلنررراث حرررؾل مررردث مذررراددتهؼ لقشرررؾات التمفزيرررؾن السحمررري وكانرررك فررري  تجررراس )نعرررؼ( ، 
(، 5ودرجررة الحريررة )(، ...11**( ، ومعامررل التؾافررق )6.51566) 5حيررخ بم(ررك  يسررة كررا

 ( ودى  يسة دالة  حرائية 11161ومدتؾث الدالة )
حيخ ندتظيا القؾل انه  ذا كشرا قرد دخمشرا عرررا  اعالميرا  يرزدحؼ بكرؼ درائؼ   ويستن تفديخ ذلال

مررؽ القشررؾات التميفزيؾنيررة الترري تحتررل عررددا  كميرررا  مررؽ ا قسررار الرررشاعية فرر ن اإلعررالم السحمررى 

                                                 
1
خبيعت-،كهُتاِداةرسالح ماجستٍرحسبوعهًساليت،انتهُفضَىٌودوسِفٍتغُُشانسهىنتدبِلضبَبانبُئت،-

 .599-590و،ص0225اإلراعتوانتهُفضَىٌ،-انضلبصَك
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ي بخ مباشرر، وذلرػ  نره يخردم السرؾاطؽ فري مشظقرة ج(رافيرة محرددة غير قابل لمسشافدة مؽ  
 1 1تهتؼ بسذاكمه واحتياجاته

ولررررذلػ تتجرررره معغررررؼ الرررردول الستقدمررررة  و االخررررذس بدررررمل الشسررررؾ نحررررؾ ترررردعيؼ ونذررررر محظررررات 
لمتميفزيررؾن السحمررى فرري كافررة  رجائهررا باعتباردررا سررسة العرررر، وإيسانررا  مشهررا بتنهررا تتسيررز عرررؽ 

 21ية في مجال خدمة السجتسعات السحمية وتشسيتهاالسحظات السركز 
م( بعشرررؾان .511وقرررد اختمفرررك نترررائج تمرررػ الدراسرررة مرررا دراسرررة شرررريؽ حدرررشى عمرررد الس(شرررى)-

حيررخ جررا  الشتررائج  3"اسررتخجام كبررار الدررن لهسررائل ادترررال السحليررة وادشررباعات الستحققررة"
ة غيرررر مشتغسرررة بشدررربة عمرررى ارتفرررام السذررراددة عمرررى تميفزيرررؾن شرررسال الررررعيد كالترررالى: بررررف

 %(65151%(، وال يذاددون بشدبة )612.%(، وبرفة مشتغسة بشدبة ).211)
( بعشرؾان 5162وقد اختمفك  يزا نتائج تمػ الدراسة مرا دراسرة وال  عرفرات بيرؾمي حجراج )-

والتري تؾصررمك الرى ان ندرربة السذرراددة 4"الررهرة الحىشيررة للقشررهات احقليسيررة عشررج السذرراىجين"
%( واالنررراث بشدررربة 11.. ت فالترتيرررب ا ول لمسبجرررؾةيؽ الرررذكؾر بشدررربة مئؾيرررة )) حيانرررا( جرررا

%(، يميهررررا فالترتيررررب الثررررانى السذرررراددة )نررررادرا ( بشدرررربة مئؾيررررة .1..( باجسررررالى )111.بم(ررررك)
%( ، بيشسرررا جررررا  فالترتيرررب ا خيررررر 5.%( مرررؽ االنرررراث باجسرررالى )211.%( وندررربة).71.)

%( لإلنرررررراث باجسررررررالى 6.17%( لمررررررذكؾر وندرررررربة ).6.1السذرررررراددة )ائسررررررا ( بشدرررررربة مئؾيررررررة )
(6.111)% 
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