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محتويات العدد

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

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

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

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

د. هبة اهلل صالح السيد صالح

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

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

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

 د. منال عبده محمد منصور
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التحريــر  أســاليب  تطــور  نحــو  املصريــني  الصحفيــني  اجتاهــات      
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د . وفاء جمال درويش عبد الغفار

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

     دور البرامج احلوارية يف تشكيل ادراك الشباب خلطط التنمية
        القومية                                       محمد رفاعي شوقي ابراهيم عمار
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  اســتهدف البحــث دراســة تعــرض الشــباب اجلامعــي مــن الطــاب والطالبــات للبرامــج احلواريــة التــي تعرضهــا 
ــة القاهــرة  ــة جامع ــة مــن طلب ــى عين ــق دراســة مســحية عل ــك مــن خــال تطبي ــة، وذل ــة الفضائي ــوات التلفزيوني القن
وجامعــة 6 أكتوبــر وعــرض الباحــث نظريــة االعتمــاد علــى وســائل اإلعــام لتحقيــق أهــداف اجلمهــور وإشــباع 
حاجاتــه، ومت حتديــد مشــكلة البحــث مــن خــال دراســة تعــرض طــاب وطالبــات جامعــة القاهــرة و جامعــة 6 أكتوبــر 
للبرامــج احلواريــة، وقــد مت حتديــد النــوع االجتماعــي كمتغيــر مســتقل وعاقتــه مــع نــوع البرامــج، واملحتــوى الــذي يتــم 
التعــرض اليــه، واألســباب واالشــباعات املتحققــة جــراء التعــرض للبرامــج احلواريــة واعتمــدت الدراســة علــى منهــج 
ــى الطــاب  ــة )200( مفــردة موزعــة عل ــغ حجــم العين ــة العشــوائية، وبل املســح، وقــد اعتمــد الباحــث أســلوب العين

والطالبــات، وقــد خلصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: 

- جنــد عــدم وجــود ضيــوف يف الفقــرة التــي حتتــوي علــى قضايــا تنمويــة بنســبة %68.5 وجــود ضيــوف بنســبة 
ــا تنمويــة. ــذا يجــب اهتمــام البرامــج بوجــود ضيــوف يف الفقــرات التــي تتحــدث عــن قضاي %31.5 ل

- هنــاك تطــور ملحــوظ يف أســلوب معاجلــة القضيــة التنمويــة حيــث يتــم ذكــر األســباب واحللــول يف برنامجــي »مصــر 
النهــاردة« و »مســاءdmc« بنســبة %89.5 وهــذا تطــور ممتــاز للبرامــج احلورايــة.

ــي بعدهــا  ــدة بنســبة %13.5 ويأت ــة اجلدي ــور الشــباب وهــي العاصمــة اإلداري - أهــم املشــروعات اهتمامــاً جلمه
كوبــري روض الفــرج بنســبة 7.8% .

الكلمات الدالة : البرامج احلوارية - اإلدراك – التنمية – القومية

The research aimed to study the exposure of university students, including male and female 
students, through the application A survey study on a sample of Cairo University and October 6 
University students, and the researcher presented the theory of relying on the media to achieve 
the goals of the audience and satisfy their needs, and the research problem was identified 
through a study that exposed students of Cairo University and 6 October University to talk 
programs, Gender was determined as an independent variable and its relationship with the type 
of programs, the content that is exposed to it, the reasons and gratifications achieved as a result 
of exposure to the talk shows and the study relied on the survey method, and the researcher 
adopted the random sample method, and the sample size was (200) individuals distributed 
among male and female students. The study concluded a set of results, the most important of 
which are:
- We find that there are no guests in the paragraph that contains development issues at a rate 

of 68.5% and the presence of guests at a rate of 31.5%. Therefore, programs should pay 
attention to the presence of guests in the paragraphs that talk about development issues.

- There is a noticeable development in the method of dealing with the development issue, 
whereby the causes and solutions are mentioned in the programs «Misr Al-Naharda» and 
«Evening dmc» by 89.5%, and this is an excellent development for talk shows.

- The most important project of interest to the youth audience is the New Administrative 
Capital by 13.5%, followed by the Rawd Al-Farag Bridge with 7.8%.
Key words: talk shows - awareness - development – nationalism
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واالقتصادية       السياسية  والتوترات  األحداث  من  العديد  العربية  املنطقة  تشهد 
تلك   ملتابعة  اجلمهور  جعل حاجة  ما  وهو  العالم،  أنظار  جعلتها محط  التي  واالجتماعية 
األحداث أمرا ملحاً، وخاصة يف ظل التقارب العاملي بني الدول وتأثير األحداث يف بعضها  

أعط مما  لوسائل  البعض،  وتفسيرها ى  األحداث  تلك  نقل  يف  بالغة  أهمية  اإلعالم 
  املصري   املجتمع   يف  واإلقتصادي  واإلجتماعي  السياسي  احلراك  ازدياد  ظل  يفللجمهور، و

 احلياه  أثرت  التي  الشائكة  املوضوعات  من   الكثير  ملناقشة   املتاح   احلرية  سقف   وارتفاع 
 للبرامج   التحليلية  الدراسات  من  العديد   لتقدمي  املصريني  الباحثني  دفعت  مما  البحثية

ً   املعروفة  احلوارية  أصبحت جزءاً أساسياً من طقوس احلياة   والتي  شو"   "بالتوك   جماهيريا
ما هو  التي تستخدم إلعالم اجلمهور بكل  اآلليات  ، وأحد  املشاهدين  لكثير من  اليومية 

الساحة على  واالقتصادية  االجتماعية  السياسية  الصراعات  عن  بشكل املصرية    جديد 
ساخر وجذاب فيجذب اجلماهير من خالل ما تقدمه من تقارير وحوارات ولقاءات تلقي  
الضوء على ما يجري من أحداث، وتلعب دور يف تشكيل وعي اجلمهور يف القضايا الني  
تهم الرأي العام والذي له االثر يف تكوين العقل اجلمعي لدى املتلقي مما يجعل لها االُثر  

تنمية العليا املجتمع    يف  املكانة  حتتل  التنموية  القضايا  فيه  أصبحت  الذي  الوقت  يف   ،
  الهتمامات الدولة ألنها تؤدي إلى االرتقاء مبعيشة املواطن . 

ثورة      من  ينبثق  الذي  اجلديد  السياسي  الدولة،    30النظام  دور  صياغة  يعيد  يونيو، 
باعت  ، التنموية»  «الدولة  لعودة منوذج  الطريق  مهويفسح  أن  هي  بار  الرئيسية  الدولة  مة 

الفتاح   الرئيس عبد  القيام مبشروعات قومية كبرى، وقد بدأ  الشاملة من خالل  التنمية 
التي   اجلديدة،  السويس  قناة  مصر، مبشروع  يف  اجلديد  التنموي  العصر  هذا  السيسى 

التنم يف  تشارك  والدولة  الشعبي،  االكتتاب  على  متويلها  يف  مرة  ألول  فيها  ية  اعتمد 
أن  املستد املدني،  املجتمع  مؤسسات  على  وينبغي  وتعبئة  وتنفيذا  تخطيطا  قوة،  بكل  امة 

الشاملة التنمية  جهود  يف  بفعالية  تشارك  تنموية  مؤسسات  هذه   تصبح  أهم  ومن 
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املؤسسات اإلعالم الذي يلعب دوراً كبيراً يف توعية املواطن ويوضح له الهدف من اخلطط  
  التنموية القومية.

بركما      شو  تؤدي  التوك  الفضائية دوار  امج  القنوات  اجتاهات  توضيح  يف  أساسياً 
  ، الفضائي  البث  يف  املتمثلة  االتصال  لوسائل  حدث  الذي  الكبير  التطور  بعد  السـيما 
البرامج  وازدهار   ، العالم  شعوب  بني  واحلضاري  اإلنساني  التقـارب  علـى  ساعد  والذي 

الب  أتاح ملعـد  ااحلواريـة مما  ، وأن يجمع  حلواري  رنامج  أكثر من شخصية  أن يستضيف 
بني شخـصيات من بلدان مختلفة يف برنامج واحد والتحاور معهم ، مما نتج عنها اطالع  
البرامج  وتعد   ، األصلية  مصادره  من  مباشر  بشكل  واآلراء  املعلومات  على  املشاهد 

    .والشعوبألفراد احلوارية فـي القنوات الفضائية ذات أهمية كبيرة يف حياة ا

  الدراسات السابقة:
مت الرجوع إلي العديد من الدراسات السابقة لالستفادة مبا تتناوله من موضوعات        

وما توصلت إليه من نتائج يف إجراء هذه الدراسة. وقام الباحث باختيار الدراسات التي  
بالبرامج احلوارية ( وانب  تلف اجل والتنمية املستدامة من مخ  TALK SHOWS)ترتبط 

  لك نظراَ ألهمية هذه البرامج فيما تأثره يف املجتمع . وذ

املحاورين   خالل  من  الدراسة  أهمية  بلورة  يف  يفيد  مبا  الدراسات  هذه  عرض  وميكن 
  التاليني :  

  لقضايا املجتمع .الدراسات التي اهتمت بدراسة معاجلة البرامج احلوارية  -1
  التنمية املستدامة) .قومية (خطط التنمية الالدراسات التي تناولت أهمية  -2

ــة  ــرامج احلواريــــ ــة البــــ ــات التــــــي اهتمــــــت مبعاجلــــ ــور األول: الدراســــ ــعاملحــــ ــايا املجتمــــ  :لقضــــ
خلصت الدراسات السابقة الـى ان هنـاك اتفـاق بتـأثير البـرامج احلواريـة يف القنـوات      

 نأ )2017السيد لطفي حســن زايــد (وأكدت دراسة    الفضائية على املشاهد بشكل ايجابي
ارتفــاع مشــاهدة املبحــوثني (الــذكور واإلنــاث) عينــة الدراســة للقنــوات الفضــائية والبــرامج 
ــة التــى يحــرص  ــة ،  وجــاء برنــامج (العاشــرة مســاءاً) يف مقدمــة البــرامج احلواري احلواري
املبحوثني على مشاهدتها فى القنوات الفضـائية املصـرية ، ثـم برنـامج (هنـا العاصـمة) يف 

دقيقة) يف املرتبة الثالثة ، ويحرص القائمون باالتصال علـى   90برنامج (م  املرتبة الثانية ث
حتقيق أهداف السياسة التحريريـة للقنـاة الفضـائية املصـرية التـى يعملـون بهـا مـن خـالل 
تبنى املوقف الرسمي إزاء القضايا املحلية واخلارجية وجـاءت املوضـوعات (السياسـية) يف 

ــاي ــوعات أو القضـ ــم املوضـ ــة أهـ ــم ا مقدمـ ــاهدتها ، ثـ ــى مشـ ــوثني علـ ــرص املبحـ ــى يحـ التـ
املوضوعات(االقتصـــادية واالجتماعيـــة) ،ثـــم (املوضـــوعات الرياضـــية) ، ثـــم (املوضـــوعات 
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أن أكثـر مـن ثلثـي العينـة ) 2015راجيــة ابــراهيم عــوض  عطــاهللا (وجـاءت دراسـة  الدينية)،  
ــة كمصــدر أساســي ملعلومــاتهم عــن املوضــوعا ــى البــرامج احلواري املختلفــة ت يعتمــدون عل

محمــود   دراسـةاملطروحة على الساحة أول بأول وذلك وفقاً ملا أوردته الدراسة ، وخلصـت  
% مـن عينـة الشـباب اجلـامعي تتـابع  20) إلى أن نسـبة 2014مصطفى محمود اجلمــل (

% تتابعهـا بشـكل غيـر منـتظم وأن أهـم 80احلوارية اليومية بشكل منتظم و نسـبة    البرامج
اجلــامعي للبــرامج احلواريــة اخلاصــة اســتقالليتها وعــدم تبعيتهــا  ابدوافــع متابعــة الشــب

للحكومــة ممــا يجعلهــا تتنــاول كــل القضــايا املجتمعيــة، وتــوفر مســاحة كبيــرة مــن احلريــة 
ــن الرأي. ــر عـ ــةوالتعبيـ ــدت دراسـ ــاب عبـــد الـــرحمن هاشـــم ( وأكـ ــت  )2013ربـ ــي خلصـ والتـ

اصــة والفضــائيات اإلخباريــة اخلنتائجهــا الــى تفــوق البــرامج احلواريــة املقدمــة بــالقنوات 
العربية كمصادر معلومات للجمهور املصري ملتابعـة تطـورات األوضـاع السياسـي بعـد ثـورة 

قـد اختلفـت مـع النتـائج )  2013اجنــي محمــد بركــة (يناير ويف السياق ذاتـه وجنـد دراسـة  
 يةيتعرضــون للبــرامج احلواريــة التــي تقــدمها القنــوات األرضــية والفضــائالســابقة أن مــن 

بــالتلفيزيون املصــري "نــادراً" ، كمــا أشــارت نتــائج لدراســة الــى وجــود عالقــة ارتبــاط دالــة 
إحصــائيا بــني مســتوى التعــرض للبــرامج احلواريــة بــالقنوات األرضــية ومســتوى املشــاركة 
السياســية ـ وعــدم وجــود عالقــة ارتبــاط دالــة إحصــائيا بــني مســتوى التعــرض للبــرامج 

  خلاصة ومستوي املشاركة السياسية .ا  احلوارية بالقنوات الفضائية

دراسة (    أما  سيرليس  وكايثلني  سميث   Glen Smith , Kathleen  2012جلني 
Searles(    ال الذي  املرشح  خاصة  اجلمهور  اجتاهات  على  أثرت  الرأي  برامج  عن 

يفضلونه فكلما زاد تعرضهم لهذه البرامج وقت االنتخابات زادت اجتاهاتهم السلبية نحو  
يف نتائجها الى أن  )    Naomi Sakr,  2012ناعومي صقر (  رشح ، وأشارت دراسةهذا امل

التواصل االجتماعي يف الفترة التي مرت  اتساع نطاق استخدام شبكة االنترنت وشبكات  
أدى الى زيادة كبيرة يف مساحة احلوار والنقاش   2011بها مصر يف أعقاب ثورة يناير  

  يون املصري وبوجه خاص   السياسي بالبرامج احلوارية بالتليفز

والتي   )2011فايزة طه عبد احلميد (  وجند أيضا دراسة   ,بالقنوات التليفزيونية الفضائية
عن   يعرض  ما  ملتابعة  لديهم  املفضلة  الوسيلة  أن  املبحوثني  رأي  عن  نتائجها  جاءت 

  %.50.55األحداث اجلارية هي البرامج احلوارية بنسبة 

دراسة   لنا  هاوس  وتؤكد  الرئيس   )  Kathryn House 2011(  كاثرين  ظهور  تأثر  أن 
يف   حتوالت  حدوث  مثلت  اجلمهور  على  اليومية  الترفيهية  احلوارية  بالبرامج  األمريكي 
أشارت   ، مما  السياسية  إدارته  ونحو  "اوباما" شخصيا  الرئيس  نحو  اجلمهور  اجتاهات 
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 واصل السياسي ، وتهدف إليه الدراسة يف نتائجها الى أهمية البرامج احلوارية كوسيلة للت
(   اسةدر اخلليل  ناصر  تقدمها   )2011سارة  التي  القضايا  أجندة  تأثير  إلى معرفة مدى 

برامج التوك شو املسائية يف مصر على اجتاهات املتعلمني املصريني نحو قضية املشاركة  
هو   اجلمهور  على  تأثيرا  احلوارية  البرامج  أكثر  أن  الدراسة  نتائج  أكدت  وقد  املدنية 

أوضحت  ا كما  مساًء  نحو  لعاشرة  ايجابية  االنتخابات  نحو  االجتاهات  كانت  كلما  أنه 
أكبر   التصويت  السياق توصلت دراسة  ،  اجلمهور كانت احتمالية مشاركتهم يف  ويف ذات 

) الوهاب  عبد  نظر اجلمهور حول    )2011جوليا  البرامج احلوارية تشكل وجهة  أن  الى 
البرام و  احلالي  االجتماعي  عبالنظام  تذاع  التي  احلوارية  ركزت  ج  احلكومية  القنوات  ر 

  البرامج احلوارية السياسية على اجلوانب العاطفية . 

أن دراستها تهدف الى   Jackson ,Mari (2010)ماري جاكسون  وجند أيضاً أن دراسة
التعرف على دور البرامج احلوارية املسائية يف استخدمها للحمالت االنتخابية الرئاسية  

دعاية  وخلص  سب  استخدام  إلى  جلئوا  املرشحون  أن  أهمها  نتائج  عدة  الى  الدراسة  ت 
لن املسائية  البرامج احلوارية  مثل  أنها من بديلة  اتضح  شر وبث رسائلهم وصورهم حيث 

ح الوسائل لتحقيق هذه الغاية وأن البرامج احلوارية التي تذاع يف فترات متأخرة من  أجن
تؤثر على تصور أن  البرامج من   اليل استطاعت  بيه هذه  تتمتع  ملا  الناخبني واجتاهاتهم 

  من البرامج األخرى .  أسلوب فريد من حيث سعة البث او نوعية اجلمهور مقارنة بغيرها

خلصت النتائج الى أن البرامج )  2009 محمد عبد اللطيف (ممدوح عبد هللا  ويف دراسة
تتناولها   التي  القضايا  بعض  يف  تأثير  لها  يكون  أخرى  احلوارية  قضايا  من  أكبر  بنسبة 

قوامها   عينة  على  الدراسة  من  400وأجريت  وإناثا  ذكورا  املصرية    مفردة  اجلامعات 
ا أهمها  من  نتائج  عدة  الى  الدراسة  وتوصلت   ، (عينة  املختلفة  احلوارية  البرامج  هتمام 

تتعلق   التي  القضايا  نسبة  بلغت  حيث  املصرية  احلكومة  بصورة   ( التحليلية  الدراسة 
قضايا    –أخالقية    –رياضية  –% يف حني أن باقي القضايا (فنية  60كومة املصرية  باحل

بنسبة   جاءت   ( وغيرها   .. دراسة  ،%  40خارجية   Mwesige  ,Peterوهدفت 
وتوصلت  )(2009 اإلذاعة،  يف  احلوارية  البرامج  وعيوب  مزايا  رصد  على  التعرف  إلى 

الدراسة امليدانية أن دوافع اتصال    الدراسة للعديد من النتائج، من أهمها: كشفت نتائج
أو   اإلعالم  يف  الرغبة  يف:  تتمثل  احلوارية  البرامج  يف  مشاركتهم  أو  األوغندي  اجلمهور 

بنسبة   ع21التنوير  التعبير  بنسبة  %،  النظر  وجهة  مناقشة  15.8ن  يف  املساهمة   ،%
بنسبة   السياسية  بنسبة  14.3القضايا  التسلية  املعلو%5.3،  بعض  عن  البحث  مات %، 

أهم  3.8وتوضيح بعض األمور بنسبة   التحليلية أيضا عن  الدراسة  نتائج  %، كما كشفت 
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احلواري البرامج  يف  املشاركني  أعضالضيوف  اآلتي:  النحو  على  وذلك  أحزاب  ة،  يف  اء 
%،   12%، مسؤول حكومي بنسبة    12%، عضو يف البرملان بنسبة    19.4سياسية بنسبة  

%، رجال دين بنسبة    5.7%، قادة عسكريون بنسبة  36.%، وزير بنسبة  8صحفيون بنسبة  
للب2.9 األوغندية  لإلذاعة  األوغندي  اجلمهور  استماع  دوافع  أهم  ومتثلت  رامج %، 

ا  عن  البحث  يف:  بنسبة  احلوارية  األخرى  51.7ملعلومات  النظر  لوجهات  االستماع   ،%
، أخرى بنسبة  5%، االهتمام بالشؤون السياسية بنسبة %  11.7%، التسلية  27.5بنسبة  

4.1%.ٍ◌  

يف التعرف    )baumgarther & morris   )8200موريس وبوجازرتنراستهدفت دراسة  
على    " كولبير  الكوميدي  احلواري  البرنامج  تأثير  واعتمدت  على   " األمريكي  الشباب 

) وتوصلت الدراسة إلى  855الدراسة على منهج التجريبي بالتطبيق على عينة قوامها (
أهمها   نتائج  "كوليبر" عدة  ببرنامج  السياسية  للسخرية  يتعرضون  عندما  الشباب  إن   :

وسيا اجلمهوري  واحلزب  بوش  الرئيس  من  قرباً  أكثر  يصبحوا  بالكوجنرس  فإنهم  سته 
لى عكس املتوقع من أنهم يصبحوا أكثر نقداً لليمني للمتطرف الذي ميثل الرئيس وذلك ع

وإن    ، األمريكي  بالكوجنرس  اجلمهوري  واحلزب  واألحدان بوش  للقضايا  السخرية 
وحزبه   بوش  الرئيس  بنقد  قيامهم  خالل  من  إيجابية  بطريقة  بالشباب  تؤثر  السياسية 

اب حيث جعلهم أكثر قرباً من الرئيس وحزبه  تأثير سلبي على الشب  وسياسته ولكن كان له 
دراسة   أما  يوسف  ،  حسن  سامي  القضايا    2008ريهام  أجندة  على  التعرف  استهدفت 

وااملجتمعي احلكومية  القنوات  يف  احلوارية  للبرامج  القضايا  ة  بأجندة  ومقارنتها  خلاصة 
أولويا ترتيب  على  البرامج  هذه  قدرة  مدى  ملعرفة  اجلمهور  لدى  القضايا  املجتمعية  ت 

املجتمعية لدى اجلمهور ، وقد اعتمدت الدراسة على منهج املسح ، وأجريت الدراسة على  
ة إلى عدة نتائج أهمها :زيادة اهتمام البرنامج احلواري  العاشرة مساًء ، وتوصلت الدراس

الب اهتم  بينما   ، واإلعالمية  االجتماعية  والقضايا  باملشكالت  احلواري  احلكومي  رنامج 
بعض  اخلاص   وجود  على  يدل  وهذا   ، واالقتصادية  والقانونية  السياسية  بالقضايا 

احلكومي القنوات  يف  موجودة  زالت  ما  التي  احلمراء  البرامج اخلطوط  وجنحت   ، ة 
املرافق واخلدمات ) بينما لم    –الدينية  –احلوارية يف ترتيب أولويات القضايا (التعليمية  

  ئية .ضايا اإلعالمية والبيينجح بالنسبة للق
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خطط التنمية القومية (التنمية  : الدراسات التي تناولت أهمية    املحور الثاني
  املستدامة): 

الرحمن مصلح حتت هذا املحور مثل دراسة  خلصت الدراسات التي اندرجت     منى عبد 
أهداف  2018( حتقيق  يف  ودورها  التليفزيونية  االجتماعي  التسويق  حمالت  أن  إلى   (

واستجابة   اجتاهات  على  تأثير  أحداث  خالل  من  الدولة  يف  االجتماعية  التنمية  برامج 
امل  يف  تأثيرا  األكثر  الفئة  باعتبارهم  احلمالت  لهذه  املصري  من  الشباب  وكذلك  جتمع 

لتعرض لهذه احلمالت. وخلصت الدراسة إلى أن موضوع  خالل مشاركتهم املجتمعية إثر ا
 الدعوة للتبرع من أكثر املوضوع. 

بنسبة   التليفزيونية  احلمالت  تعرضها  التي  الروح  57.1عات  رفع  موضوعات  يليها   %
للمرضى دراسة،   املعنوية  شافعي    وجاءت  رضا  حتليل2017(زهرا  يف  الدولة   )   دور 

ل تفعيل آليات احلكم الرشيد، حيث ال ميكن أن يكون يتية يف حتقيق التنمية من خالالكو
فاعلة   أطراف  مشاركة  دون  فعالة  تنمية  استمرارية  إلى  يؤدي  لم  ما  رشيد  حكم  هناك 
االهتمام  توجيه  يتطلب  الشاملة  التنمية  فتحقيق  املدني)  واملجتمع  اخلاص  (القطاع 

وظائفها، كما يتطلب  املدني ومؤسسات القطاع اخلاص وتفعيلها ألداء    مبنظمات املجتمع
املجال   فسح  خالل  من  وذلك  العامة  والسياسات  التنموية  القرارات  صنع  يف  إشراكهما 

إبراهيم السعدني  ، وجند دراسة أمامهما للتعاون مع املؤسسات احلكومية   محمد أحمد 
على    )  2017( أو تركز  أهلية  جمعيات  وجود  ملساعدة    عدم  استشارية  صغار  مكاتب 

املستمرين و إقناعهم بأهمية املشروعات الصغيرة اقتصاديا و اجتماعيا و إزالة املخاوف  
أو  إقليمياً  أو  لهؤالء سواء محلياً  قنوات  و فتح   ، الصغيرة  املشروعات  لديهم بشأن  التى 

 ً امل  دوليا أو  املسموع  اإلعالم  دور  املقروء لطرح فكر و غياب  أو  و رئي  العمل اجلماعي  ة 
أهمية املشروعات الصغيرة للفرد و األسرة و للمجتمع املحلى ثم للدولة مبا لهذه توضيح  

ويف دراسة فاطمة ابو بكر أحمد  ،    املشروعات الصغيرة من أهمية اقتصادية و اجتماعية
منظمات  )   2011( أعمال  من  املستفيدة  النسبة  مقارنة  أن  جدا  املدني ضئيلة  املجتمع 
الصومبا للمجتمع  االجتماعية  أن حوالي  الحتياجات  تأكد  التعليم  ، ففي مجال   2.5الي 

  % فقط حتظى بفرص تعليمية . 18مليون طفل بلغوا سن التعليم ، غير أن نسبة 

دراسة    إيثروخلصت  يف   Duflo Esther (2012(  دوفلو  مهم  دور  لها  املرأة  أن  إلى 
والتنمية االقتصادية وهالتطو ، وجاءت  ر االقتصادي  املجتمع  الى تتطور    دراسةذا يؤدي 

لتأكد أن االستخدام   Chodkowska ,Szymanska, (2011)  سيمانسكا كلودكوسكا   
املستدامة  التنمية  والتكنولوجية مرتبط مع حتقيق مفهوم  البيئية  للموارد  الفعال واجليد 
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الطاقة   نحو  التوجه  إنتاج  وأن  على  القادرة  املحاصيل  وزراعة  العضوية  العضوية  الطاقة 
حتقيق مفهوم التنمية املستدامة يف الريف البولندي. وأكدت من أهم العوامل القادرة على  

أهمية الوعي البيئي يف حتسني    EmelyYanova (2011)    امييلي يانوفا أيضا دراسة
عي البيئي ملقياس الشركات الزراعية العاملة التنمية املستدامة يف املناطق الريفية ،أن الو

  ملفهوم  التنمية املستدامة يف روسيا .يف املناطق الريفية يلعب دور هام يف الوصول 

دراسة    جيان  ،    جال،  بريال  وهدفت   Perella ,Gall, Marcheggianمارشي 
أن زيادة احلوار والتواصل مع سكان املناطق املستهدفة بالتنمية املستدامة قادر      (2010)

فاعلة   الستراجتيات  الوصول  أجل  على  من  املحلية  املجتمعات  احتياجات  على  مبنية 
  ريف االيطالي . حتقيق مفهوم التنمية املستدامة للموارد الطبيعية املتوفرة يف ال

أن مفهوم التنمية املستدامة يتضمن    Woitenko,T, (2008)وتنكو   وخلصت دراسة   
املوا  تدوير   ، والتصنيع  النقل  معايير  املختلفة  املنتجات  على  ، رضا  احلصول  املختلفة  رد 

قطاع   يف  املستدامة  التنمية  مبفهوم  مرتبطة  جميعا  وهي   ، الزبائن  ورضا   ، العاملني 
وقام  التج  ، الكندية  املدن  يف  عن    Brodzinska (2007) برودزنيسكازئة  بدراسة 

يف   الريفية  املناطق  يف  املستدامة  التنمية  مفهوم  تطوير  يف  املستدامة  التنمية  سلوكيات 
و  ، من  بولندا  مجموعة  تستخدم  بولندا  يف  احلكومية  السلطات  أن  النتائج  أشارت 

مفه وحتقيق  البيئة  حماية  اجل  من  التقيد  اإلجراءات  ضرورة  مثل  املستدامة  التنمية  وم 
اد األوروبي يف اإلنتاج الزراعي والصناعي وأن األجهزة احلكومية غير قادرة  مبعايير االحت

  عدم توفر اإلمكانيات البشرية واملادية .  على متابعة تطبيق هذه املعاير بسبب 

  التعليق على الدراسات السابقة : 
   البرامج احلوارية نافذة حقيقية للتعبير عن  أكدت معظم الدراسات بدراسة بأن

    أراء واجتاهات الشباب نحو قضايا املجتمع .
   أن البرامج احلوارية تأثر على وعي الشباب اجلامعي من خالل تناولها لقضايا

 ملجتمع السياسية واالجتماعية واالقتصادية . ا
 دور البرامج احلوارية يف التنوير الثقايف جلميع أفراد املجتمع   . 
   أساس ألنها  الطبيعية  املوارد  على  بالتركيز  اهتمت  األجنبية  الدراسات  أغلب 

 حتقيق التنمية املستدامة يف املجتمع 
 التنمي بدراسة  اهتمت  األجنبية  الدراسات  بعض  املناطق  وجند  يف  املستدامة  ة 

 الريفية . 
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   اجلانب على  تركز  السياسية  احلوارية  البرامج  ان  ترى  الدراسات  بعض  جند 
 عاطفي للمشاهد .ال

  :   أوجه استفادة الباحث من الدراسات السابقة

وعيه    -1 وتشكيل  اجلمهور  على  التأثير  يف  وهام  أساسي  دور  احلوارية  البرامج  متثل 
  الوطني واالنتخابي.  

    أن البرامج احلوارية أصحبت أداة تأثر على الشباب اجلامعي يف تغيير ايدلوجيتهم .  -2

اليومية    -3 احلوارية  البرامج  تتناولها  التي  والقضايا  املوضوعات  نوعية  على  التعرف 
على القنوات الفضائية احلكومية واخلاصة فيما يتعلق باألداء احلكومي، واجلوانب املهنية  

  .تعكسها تلك البرامج يتواألخالقية ال

  اهمية البرامج احلوارية يف نشر الوعي لدى فئة الشباب . -4

اهتمام   -5 ومدى  احلوارية  البرامج  يف  مناقشتها  وطريقة  املستدامة  التنمية  أهمية 
  احلكومات بهذا اجلانب . 

 مشكلة الدراسة:  
  - مسموعة والمرئیةلاالمقروءة و  - تقوم وسائل االعالم  بمختلف أشكالها وأنواعها            

بدور فعال  يف البناء الوطني والتصدي للكثیر من التحدیات لقضايا التنمية، وذلك بهدف 
مشكلة   تتحدد  ثم  ومن   ، للتنمية  الدولة  تقدمها  التي  بالبرامج  املصري  الشباب  توعية 
الدراسة يف التعرف على دور البرامج احلوارية يف تشكيل إدراك الشباب خلطط التنمية  

–كيفية عرض البرامج احلوارية لقضايا التنمية القومية ومن بينها ( البطالة  ومية، وقلا
مدى إمكانیة أن تلعب البرامج الصحة ) و  –التعليم    -الفقر–العشوائيات    –غالء األسعار  

دور   عن  صحيحة  أخبار  وتقدمي  بالحقائق  التبصیر  يف  الرائد  الدور  املصرية  احلوارية 
القضا حل  يف  دور    ا ياحلكومة  له  االقتصادي  البعد  هناك  أن  وجند   ، القومية  التنموية 

رئيسي وأساسي يف تطوير التنمية القومية وذلك من خالل دور البرامج احلوارية ودورها 
  يف طرح هذه القضايا واملوضوعات واهتمام الدولة بها.

 حدود البحث: 
واملكانية -1 البشرية  ا  :احلدود  لقاهرة وجامعة  طلبات كليات اعالم وصيدلة جامعة 

  .2020/2019أكتوبر لعام   6
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الزمنية -2 الدراسي    :احلدود  العام  من  الرابع  الشهر  يف  الدراسة    2019متت 
، وقد مت تطبيق استبانات الدراسة يف الفصل الدراسي الثاني من العام   2020/

 .الدراسي
العلمية: -3 وهي:  احلدود  البحث  بأداة  يف    يتحدد  احلوارية  البرامج  دور  استبانة 

  لقومية .تشكيل ادراك الشباب خلطط التنمية ا
 أهمية الدراسة:

تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية البرامج احلوارية ودورها يف تدعيم قيم احلرية         
والعدالة يف املجتمعات الدميقراطية باإلضافة إلي دورها يف التغير السياسي واالجتماعي 

  تمع ومحاولة معاجلتها.و الكشف عن مشاكل التي حتدث يف املج 
  اآلتية :   و ترجع أهمية الدراسة إلى االعتبارات

وتصنع رأيا عاماً يحرك    أهمية البرامج احلوارية على املتلقي والتي تشكل قوة ضغط .1
 احلكومات واملجالس والهيئات لدعم القضايا التنموية. 

احلوا  .2 البرامج  عبر  تناولها  يتم  التي  القومية  التنمية  قضايا  القنوات  أهمية  يف  رية 
 املصرية . 

 دور البرامج احلوارية يف توعيه الشباب بالبرامج التنموية املعروضة من خاللها.   .3

توضيح أهمیة البرامج احلوارية يف خلق مجتمع واع بدوره التنموي والثقايف  .4
 والسیاسي واالقتصادي 

ت  مات التي حتدث يف النظام االجتماعي تزيد من حاجة الشباب للمعلومااألز .5
 اجة.وبالتالي تزيد من اعتماده على البرامج احلوارية إلشباع هذه احل

  :أهداف الدراسة

إلي       الدراسة  البرامج احلورية يف    تسعي هذه  دور  التعرف على  رئيسي هو  حتقيق هدف 
األهداف   من  مجموعة  حتته  ويندرج  القومية  التنمية  خطط  نحو  الشباب  إدراك  تشكيل 

  الفرعية وهي:  
  امليدانية  : لدراسة أهداف ا

 الكشف عن مدى إدراك الشباب اجلامعي لهذه القضايا واالهتمام مبتابعتها .  - 1

رامج احلوارية بالقنوات املصرية يف تعزیز الوعي لقضايا  التعرف على قدرة الب - 2
 القومية التي تدعمها احلكومة .
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هم  التعرف على أكثر القضايا التنموية شيوعا بني الشباب اجلامعي باعتبار - 3
 الفئة األكثر استهدافا بقضايا التنمية . 

 التعرف على مدي استفادة الشباب املصري من املشروعات التنموية املقدمة - 4
  عبر البرامج احلوارية. 

  تساؤالت الدراسة: 
اإلجابة عن تساؤل رئيسي مفاده هو "إلى أي مدي أثرت البرامج  تسعي الدراسة إلي

ايا التنمية القومية" ويتفرع من هذا التساؤل احلوارية على اجتاهات الشباب نحو قض
  مجموعة من التساؤالت الفرعية وهي:

ما أهم املشكالت التي تواجه الشباب يف املجتمع املصري نحو قضايا التنمية   -1
 القومية؟

 ايا التنمية القومية شيوعاً بني الشباب اجلامعي يف املجتمع املصري؟ ما أهم قض -2
ام اإلعالمي قادرا على  اإلعالم يزداد كلما كان النظما اعتماد الشباب على وسائل  -3

 توصيل املعلومات الصحيحة لهم؟ 

 اإلجراءات املنهجية للدراسة:
 نوع الدراسة: 

تعد هذه دراسة وصفية مقارنة ، والتي تتجه الي وصف الظاهرة املدروسة كما هي        
هدف الدراسة رصد والتعرف علي املوقف احلالي بظروف ومالبساته املختلفة، حيث تست 

التنمية لبرامج  الشباب  إدراك  التأثير على  البرامج احلوارية يف   وتوصيف وتفسير دور 
  القومية.

يف     الباحث  يعتمد  جمهور سوف  على  دراسته  أهم  الشباب     اجلامعي  الشباب  ويعتبر 
شريحة داخل املجتمع، بل وهي الشريحة األعظم يف تكوين املسؤولية كاستعدادها لتحمل  

مؤسسة الصغرى وهي املنزل ومؤسسة الكبرى هي  ملسؤوليات الدولة بعد فترة التخرج (ا
  ( إلى  الدولة  قد أخذت مجموعة من   إضافة  فئة  أثناء  كونها  والقيم  والثقافة  اخلبرات 

  .تكوينها اجلامعي

  منهج الدراسة:
على         تعتمد  التي  املسحية  الدراسات  إلى  الدراسة  هذه  املسح تنتمي  منهج 

املضمون عالمي  اإل حول  اجلمهور  أفعال  ردود  وقياس  برصد  الدراسة  تهتم  حيث   ،
  ية.املقدم من خالله، ومدى ادارك الشباب بقضايا التنمية القوم
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  مجتمع وعينة الدراسة امليدانية وأداة جمع البيانات: 
ن يتمثل مجتمع الدراسة امليدانية يف الشباب املصري اجلامعي والذي يتراوح أعماره م  

عي متت الدراسة امليدانية علي العينة العشوائية املتاحة من الشباب اجلام  24حتى    18
مفردة من خالل استمارة استبيان لظروف انتشار جائحة فيروس  200املصري قوامها  

 كورونا.  

امليدانية للدراسة  البيانات  جمع  امليداني أداة  للمسح  االستقصاء  استمارة  الباحث  أعد   :
األسئلة    الل مجموعة أسئلة تغطي أبعاد الدراسة، وتنوعت أسئلتها ما بني للجمهور من خ

  املغلقة واملفتوحة. 

  امليدانية :عينة الدراسة 
يتراوح أعماره من     والذي  امليدانية  الدراسة  اختيار عينة  عام قوامها   24حتى    18مت 

  مفردة من الشباب اجلامعي املصري.  200

   اخلصائص الدميوجرافية 
  :   اجلنس- 

  )1جدول رقم (

  %  ك النوع 
  65.5  131  أنثى
  34.5  69  ذكر

  100  200  اإلجمالي

) اخلصائص الدميوجرافية من حيث اجلنس أن اإلناث  1تظهر نتائج اجلدول رقم (    
  % .34.5% اما ذكور بنسبة 65.5اكثر من ذكور بنسبة 

 احلالة االجتماعية:  -
  )2( رقمجدول  

  %  ك  احلالة االجتماعية
  99  198  زب أع

  1 2  متزوج 
  100  200  اإلجمالي

% ومتــزوج 99) احلالــة اإلجتماعيــة حيــث أن اعــزب بنســبة 2تظهــر نتــائج اجلــدول رقــم (
  % . 1بنسبة  
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 العمر    -  
  )3جدول رقم (

  %  ك العمر
21-25  108  54.0  
18-20  92 46.0  
  100  200  اإلجمالي

ــائج اجلــدول رقــم (    ــة  )  أن3تظهــر نت ــة العمري ــة تعــرض اك 25الــى  21مــن الفئ ثــر فئ
أقـل   20الـى    18% أمـا الفئـة العمريـة مـن  54.0للمشروعات اإلقتصادية القومية بنسبة  

 % .46.0بنسبة  
  الكلية  -

  )4جدول رقم (

  %  ك  الكلية

  49.0  98  إعالم

  41.0 82  صيدلة

  1.5  3  أداب

 1.0  2  أسنان طب

 1.0  2 إجنليزى تربية

 1.0  2 طبيعى  عالج

 1.0  2 هندسة 

 1.0  2 رياضية تربية

 5.  1 وإدارة إقتصاد

 5.  1 معلومات تكنولوجيا

 5.  1 أطفال رياض

 5.  1 فنيه تربية

 5.  1 السن

 5.  1 علوم

 5.  1 طب

 100  200 أإلجمالي
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) أن كليـة اإلعـالم اكثـر كليـات اهتمـام باملشـروعات القوميـة 4تؤكد نتائج اجلدول رقم (   
% ويليهــا كليــة اداب بنســبة 41.0ويليهــا كليــة الصــيدلة بنســبة  %49.0يف الدولــة بنســبة 

طبيعـى  % و كليـة عـالج1.0إجنليـزى  % وكلية تربيـة1.0أسنان بنسبة  % ثم كلية طب1.5
ــة هندســ1.0بنســبة  ــة تربيــة1.0ة بنســبة % وكلي ــل الكليــات 1.0رياضــية  % وكلي % وأق

 .% وريـاض5معلومـات بنسـبة  .% وتكنولوجيـا5اهتماماً وهـي كليـة إقتصـاد وإدارة بنسـبة 
.% وطــب 5.% علــوم بنســبة 5.%  الســن بنســبة 5فنيــه بنســبة  .%  تربيــة5أطفــال بنســبة 

  .% . 5بنسبة  
 مكان السكن   -

  )5جدول رقم (

  %  ك  مكان السكن 
  30.0  60  اكتوبر 6

  23.5 47  اجليزة
  11.5  23  الهرم

 8.5  17  املنصورة 
 6.5  13 القاهرة 

 4.0  8 شبرا 
 2.5  5 دة اجلدي مصر

 1.5  3 األهرام  حدائق
 1.5  3 الدقى

 1.5  3 زايد  الشيخ
 1.5  3 الشروق مدينة

 1.0  2 البحيرة
 1.0  2 املنوفية
 1.0  2 طنطا

 1.0  2 القليوبية
 5.  1 أكتوبر  حدائق
 5.  1 القبه حدائق
 5.  1 الكوم شبني

 5.  1 الشيخ  كفر
 5.  1 التجمع

 5.  1 بنها
 5.  1 قنا

 100  200 اإلجمالي
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أكتـوبر  6معرفـة للمشـروعات مدينـة    ) أن مكـان السـكن اكثـر5تظهر نتائج جدول رقـم (  
% وأقــل امــاكن 11.5% ويليهــا الهــرم بنســبة 23.5% ويليهــا اجليــزة بنســبة 30.0بنســبة 

  .50.وقنا بنسبة   50.وهي بنها بنسبة  

  الفترة الزمنية للدراسة امليدانية: 
صـري وتـتم  يف محافظـة ى عينـة مـن الشـباب اجلـامعي املسوف تتم الدراسة امليدانيـة علـ

  . 2020مارس   3الى شهر   2020يناير   1هرة من شهر  القا

  مبررات اختيار الفترة الزمنية:

 كثرة اإلحداث السياسية االجتماعية واالقتصادية .  -1

  كثرة عرض قضايا التنمية القومية.  -2

 نهاية العام األنتهاء من عدة مشاريع قومية.  -3

  . 2019ديد من املشروعات التنموية احلديثة يف نهاية عام ل العاكتما -4

  مصطلحات الدراسة:  
يشير إلى معايير والسـلوك أو القواعـد التـي حتكـم وصـفاً معينـاً يف البنـاء   :  "Roleالدور" ٌ 

أو الوظيفة أو األداء الذي يقوم به اإلعالم بالنسـبة للجمهـور يف مجـاالت منهـا   االجتماعي
  التنمية ، الترفيه ).ألخبار ، ( التعليم ،ا

يف كتابه "لغة التلفزيون البـرامج احلواريـة "  1علي عزيز بالل " ”يعرفها  :البرامج احلوارية
التلفزيونية يف أيامنا هـي أقصـر الطـرق اإلعالميـة وأسـهلها للوصـول  احلواريةأن البرامج  

البـرامج احلواريـة أكثـر إلى اكبر عدد من األفراد من كل الشرائح مشـيرا إلـى أن ملصـطلح 
الكـالم بطريقـة  م فيـه تـداولمن تعريف منها “نوع من احلديث بني شخصني او فريقني يـت

متكافئة” ويف تعريف آخر “هي البـرامج التـي تستضـيف شخصـا متخصصـا ليتحـدث إلـى 
  .الناس بشكل مباشر يف موضوع

اإلخـــالل بقـــدرات هـــي التنميـــة التــي تلبـــي احتياجـــات احلاضــر دون  :التنميـــة املســـتدامة
يجـري اسـتغالل املـوارد   حتياجاتهـا ، وهـي عمليـة تغييـر حيـثاألجيال القادمة على تلبية ا

وتوجيــه االســتثمارات ، وهــي تعبيــر عــن التنميــة التــي تتصــف باالســتقرار ومتتلــك عوامــل 
  االستمرار والتواصل .
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عبر فتـرة مـن الـزمن هي عبارة عن حتقيق زيادة سريعة تراكمّية ودائمة  : التنمية القومية
ة استخدام اجلهود   نتيجةيف اإلنتاج واخلدمات   العلمّية لتنظيم األنشطة املشتركة احلكوميـّ

  والشعبية.
  واإلدراك له تعريفني :  اإلدراك: 

  وهو مرتبة من مراتب العلم؛ أي وصول مثال املعلوم إلى النفس املدركة  املعنى األول:

كل عمليات وصول العلم ومراتبه. فاألول هـو اإلدراك ي  أ  اإلدراك: هو مطلق  املعنى الثاني 
د شـرح يف بدايـة املطلـب، والثـاني هـو مطلـق اإلدراك؛ وهـذا ميثـل مـا نعبـر عنـه املطلق وق

  بالقوة العاملة أو العارفة يف اإلنسان.

  :اجلانب النظري
  Talk Showsالبرامج احلوارية أوالً:  

  مفهوم البرامج احلوارية  
رامج احلوارية بأنها البرامج التي يلتقي فيها شخصان أو الدين محمد البتعرف إميان عز  

مـن جميـع اجلوانـب ، سـواء اتفقـت اآلراء او اختلفــت ،  وتناولــهأكثـر لبحـث موضـوع معـني 
وميكن أال ينتهي احلوار إلى حـل أو اسـتنتاج أخيـر ، ويتـرك املوضـوع مفتوحـاً للمشـاهدين 

آلراء التــي تعــرض أثنــاء املناقشــة. ســاس احلقــائق وام اخلاصــة علــى أفينتهــوا الــى أرائــيه
ويــذهب الــبعض إلــى تعريــف البــرامج احلواريــة بأنهــا "محادثــة غيــر رســمية بــني املضــيف 
والضيف اجلمهور مـن خـالل النقـاش أو طـرح القضـايا أو إبـراز حيـاة شخصـية وخبراتهـا 

  صة.من خالل استضافة عدد من الشخصيات العامة أو املتخص

، جنـد أن أفضـل تعريـف لهـذا احلـوار هـو مـا   البــرامجر األساس يف هذه  احلجهو    احلوار
  وضعه  

charlies & william  حيـث عرفـوه بأنـه " عمليـة اتصـال تفاعليـة بـني طـرفني أحـدهما
إليها من خـالل إلقـاء أسـئلة حتتـاج إلـى  الوصوللديه أهداف جادة ومحددة من قبل يريد 

  ا التعريف فإن العناصر األساسية للحوار هي: إجابات من الطرف األخر" ووفقاً لهذ

  التفاعيل بني طريف احلوار  : التي تشير إلى الدينامكية و  ""processالعملية  

واملعتقـدات والـدوافع بـني طـريف  واملشــاعر: تبادل املعلومات   ""interactionalالتفاعلية  
  احلوار . 
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  تاريخ ونشأة البرامج احلوارية :  
الواليات املتحدة األمريكية وذلك باعتبار أنها الدولـة امج احلوارية يف  ظهرت وتطورت البر

بــالراديو ثــم  1930األولــى التــي اهتمــت بهــذا النــوع مــن البــرامج ، حيــث ظهــرت يف عــام 
، وبعد انتهاء احلـرب العامليـة الثانيـة جـرت تغييـرات يف   1950انتقلت إلى التلفزيون عام  

ــ ــا ســاعدت عل ــو والــدراما ، التجــاري ، فأخــذ يى منــو التلفزيــون أمريك ــن الرادي ســتقى م
خدمـة   NBCو   CBSوالكوميديا ، والبرامج احلوارية ، ويف تلـك الفتـرة أنشـأت شـبكتي 

إخبارية تلفزيونية تتضمن برنامج حواري إخباري ، وأيضا ً ظهرت البرامج الترفيهية التـي 
بـرامج رنـامج ، وتتخـذ الع اجلمهـور يف البتتضمن حوار من خالل مقابالت غيـر رسـمية مـ

احلوارية يف حينها : البرامج احلوارية اإلخبارية ، والبرامج اإلخبارية املتنوعة ، ويف بدايـة 
الســتينات بــدأت نوعيــة جديــدة مــن البــرامج احلواريــة يف الظهــور وكانــت تبــث لــيالً كأحــد 

أجنــح كــان البرنــامج مــن ، و  ( the late Show)أولهــا برنــامج  وكــانبــرامج الســهرة 
واريــة ، واملعتــد علــى ســمتي احلــوار والكوميــديا يف التقــدمي ويف ذاك الوقــت ، البــرامج احل

سنة بنفس موسيقاه عن ظهـر قلـب ، ومـع جنـاح البرنـامج تتابعـت مـن   40والذي طل ملدة  
  .بعده برامج السهرة التي سارت على نهج نفسه

جتاري ، وحكومي يون إلى نوعني :  يات انقسم التلفزوبادية فترة الثمانين  السبعيناتبنهاية  
، ويعد األخير مصدراً للمعلومـات والبـرامج التعليميـة والبـرامج احلواريـة اجلـادة ، ولكنهـا 
كانت تعـاني مـن مشـاكل التمويـل ، بينمـا يف التلفزيـون التجـاري اجتهـت البـرامج احلواريـة 

-18عمـارهم مـا بـني (ر الذين تتراوح أإلى تقدمي املعلومات واتسمت بالتوجه إلى اجلمهو
) عامــة وخاصــة املــرأة ـ ومتيــزت البــرامج احلواريــة باإليقــاع الســريع وزيــادة املشــاركة 49

  اجلماهيرية.

  أهداف البرامج احلوارية :

  إيصال احلقائق واملعلومات إلى اجلماهير بطريقة من همومهم وآمالهم . -1

ر لـك بعـرض وجهـات نظـاملختلـف عليـه وذ محاولة الوصـول إلـى تقـدمي حـل للموضـوع  -2
مختلفة فعن طريق التحاور يظهر لنا وجهات نظر قد فازت على غيرها فتقدم هي بعـدها 

  احلل الصحيح للمشكلة املطروحة .

حتــث البــرامج احلواريــة علــى املزيــد مــن التفكيــر يف املوضــوع الــذي عاجلتــه فهــي إن  -3
وجهـات نظـر مختلفـة ولكنهـا اكتفت بالتنبيه إلى أهمية ومناقشة جوانبه وما يحيط به من  

  لم تنته إلى حقائق معينة بل تركت الباب مفتوحاً أمام املتلقني .
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أو لطرافتهــا ومــا يضــيف وجودهــا يف التعريــف بشخصــية مــا نتيجــة عمــل قامــت بيــه -4
  األستوديو من إشاعة املرح والتسلية للمشاهدين.

  برامج احلوار يف وسائل اإلعالم اجلماهيرية  
اإلعــالم اجلماهيريــة وفقــاً ألهــدافها وطبيعتهــا والغــرض  وار يف وســائلتقســم بــرامج احلــ

  حوار املعلومات .منها إلى ثالثة أنواع رئيسية هي : حوار الرأي ، حوار الشخصية ،  
   Opinion interview)أوال: حوار الرأي (

ء ويهدف هذا النوع مـن احلـوار إلـى التعـرف إلـى آراء وأفكـار اجلمهـور ووجهـة نظـرهم إزا
ار مختلف القضايا اخلالفية التي تشغل بالهم وحتظى باهتمـامهم ، كمـا يهـدف هـذا احلـو

اصــة أو مســائل بعينهــا ، وذلــك أيضــاً الــى التعــرف علــى رأي املختصــني يف موضــوعات خ
بإجراء احلوار مع أي من اجلمهور أو املختصني يف آن واحد يؤخذ برأيهم ، ويتوقف جنـاح 

طرح أسئلة مفتوحة واضحة تتيح للضيف فرصـة اإلجابـة عنهـا هذا النوع من احلوار على  
سـواء بحرية تامة دون قيـود ، وهنـا يجـب علـى املـذيع إظهـار االهتمـام واالحتـرام للضـيف  

  اتفقت رويته مع رؤية اآلخرين أو مع االجتاه العام أو لم تتفق.
  )Personality Interviewثانيًا: حوار الشخصية (

الشخصـيات اجلماهيريـة والتـي يريـد  وار إلـى مالمسـة أعمـاقويهدف هذا النـوع مـن احلـ
ضـافة اجلمهور التعرف عليهـا وعلـى أرائهـا إزاء مختلـف القضـايا واألحـداث والتطـورات إ

إلــى معرفــة معلمــات شخصــية عنهــا واجتاهاتهــا وســلوكها وأفكارهــا ، ويشــترط أن تكــون 
أو الفــن أو الرياضــة أو  الشخصــية املستضــافة تثيــر اهتمــام العامــة مثــل رجــال السياســة

ــوب  ــاً أي مــن دون نــص مكت ــوع مــن احلــوار تلقائي ــدار هــذا الن ــدين ويفضــل أن ي علمــاء ال
  مسبقا.

 ) Information Interview( ثالثًا: حوار املعلومة

ويهـدف هــذا النــوع مـن احلــوار إلــى إعطـاء معلومــات معينــة للجمهـور حــول موضــوع مــا أو 
احلــوار عــن معلومــات األخبــار ويركــز علــى إعطــاء حــدث بعينــه ، ويبحــث هــذا النــوع مــن 

ورات التـي معلومات للجمهـور بشـكل سـريع ودقيـق عـن حقيقـة األحـداث والظـواهر والتطـ
ام شريحة واسعة من املجتمع يف مختلف جوانب احلياة وخصوصاً السياسـية حتظى باهتم

رسـميني ، وكبـار منها ، ويقتصر هـذا النـوع مـن احلـوار علـى كبـار املسـئولني واملتحـدثني ال
ــى الدقــة يف  الشخصــيات السياســية وأصــحاب الشــهرة ، ويتوقــف جنــاح خــذا احلــوار عل

ينصـب علـى املوضـوع مباشـرة وأن تكـون   توجيه األسئلة للضيف وصـياغتها بالشـكل الـذي
  األسئلة شاملة لكافة جوانب املوضوع.  
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  ثانيًا:التنمية املستدامة 
اإلعــالم  نميـة ميكــن القـول أنـه لـم يعـد دور وسـائلوبنظـرة تطوريـة لـدور اإلعـالم يف الت   

قاصراً على معاجلة القضايا واملوضوعات ذات الطابع العلمي أو القومي كما كان قـدمياً ، 
من القرن العشرين بدأ االهتمام باإلعالم التنموي واملتخصـص   الثمانيناتولكن ومع بداية  

االت العلمية والتطبيقية ، وحيـت الصـحف واملجـالت واإلذاعـات التليفزيونيـة يف شتى املج
يب كبير من هذه االهتمامـات علـى املسـتوى القـومي والـدولي واهتمامـات مماثلـة مـن بنص

منظمــات املجتمــع املــدني والهيئــات واملؤسســات الدوليــة ، وذلــك بهــدف مخاطبــة األفــراد 
ذات السـمات واخلصـائص املميـزة ، والتـي تعـاني الذين يعيشون يف املجتمعـات الصـغيرة و

من مشكالت فد تختلف عن املجتمع كله حتى أصبح لهذه النوعية من وسـائل اإلعـالم دور 
ــق  ــي تتجــه نحــو حتقي ــدان الت ــة املختلفــة وخاصــة يف البل مهــم وأساســي يف مراحــل التنمي

  التنمية املستدامة على أرضها .
  مفهوم التنمية املستدامة  

فهوم التنمية مقتصرا فقط على النمو االقتصادي بل تعـداه للتأكيـد علـى ضـرورة لم يعد م
حتسني ظروف ونوعية احلياة املاديـة واملعنويـة واحلريـات السياسـية وبـاقي اجلوانـب ذات 

وهكــذا تــوافر بعــد العدالــة يف اســتفادة األجيــال القادمــة مــن  واإلنســانيةالعالقــة باحليــاة 
  حت التنمية املستدامة .عوائد التنمية ، وبذلك أصب

ــام    ــة  1983شــكلت األمم املتحــدة يف ع ــة والتنمي ــة للبيئ ــة عاملي برئاســة   WECDجلن
ــرويج  ــرة الن ــد ) لدراســة   Gro Harlem Brundtlandوزي (غــرو هــارلم برونتالن

مشـــكالت البيئـــة والتنميـــة فـــوق األرض ومت التطـــرق بشـــكل رســـمي الـــى مفهـــوم التنميـــة 
ن خــالل جلنــة األمم املتحــدة للبيئــة والتنميــة (جلنــة برونتالنــد) مــ 1987املســتدامة ســنة 

وظهر تقرير بعنوان " مستقبلنا مشـترك "( جـدول أعمـال القـرن احلـادي والعشـرين) التـي 
  عرفتها بأنها تلبية احتياجات اجليل احلالي دون املساس باحتياجات األجيال القادمة. 
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  نتائج الدراسة:
  متهيد     
فصل نتائج الدراسة امليدانية ونتائج اختبار الفـروض للمسـح الـذي مت علـى يتناول هذا ال  

أكتوبر حيث قام الباحـث بتطبيـق اسـتبيان   6الشباب اجلامعي يف جامعة القاهرة وجامعة  
مفـردة جلامعـة القـاهرة   100أكتوبر وجامعة القاهرة بواقع    6على الطالب داخل جامعة  

  مفردة.   200النتائج العامة ملجموع  ، وسيتم عرض    أكتوبر 6جلامعة  100و 
  الفترات التي يفضل فيها مشاهدة القنوات الفضائية 

  )1جدول رقم (

  %  ك  الفترة
  45.0  90  املسائية الفترة
  24.5  49  السهرة فترة

  17.0  34  الليل  منتصف بعد
  9.5  19  الظهيرة بعد
  4.0  8  الصباحية الفترة

  100  200  اإلجمالي

) أن الفتــرة املســائية هــي األعلــى مشــاهدة مــن بــاقي 1اجلــدول رقــم (يتضــح مــن خــالل    
% 17% وفتـرة بعـد منتصـف اليـل  24.5% وتأتي بعـدها فتـرة السـهرة  45الفترات مبعدل  

% ، ولألن اجلمهور الشباب اجلامعي فتـرة 4% والفترة الصباحية    9.5وفترة بعد الظهيرة  
  . رتباطهم باجلامعةالصباح ضعيفة املشاهدة لهم ال

  معدل مشاهدت القنوات الفضائية باليوم 
  )2جدول رقم (

  %  ك  عدد الساعات
  32.5  65  ساعات 3 من  أقل إلى ساعة من

  31.0  62  ساعة من  أقل
  20.0  40  فأكثر  ساعات 4

 4 من أقل إلى  ساعات 3 من
  16.5  33  ساعات

  100  200  اإلجمالي
  
ســـاعات  3ة الـــى أقـــل مـــن بعـــد حتديـــد معـــدل املشـــاهدة نالحـــظ أن نســـبة مـــن ســـاع   

 3% ومن  20ساعات يف أكثر    4% وتأتي بعدها  31.5% واقل من ساعة    32.5يشاهدها  
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% ، وهنــا يتضــح معــدل مشــاهدة جمهــور الشــباب 16.5ســاعات  4ســاعات الــى أقــل مــن 
  حول البرامج اإلقتصادية.  

  دها الشباب اجلامعي  القنوات املفضلة التي يشاه 
  )3جدول رقم (

  املرجح  الوزن  القناة 
MBC MSR  88.29  

DMC  79.34  
  50.66  الفضائية األولى
  26.92  الفضائية الثانية

  56.66  احلياة
  64.62  النهار 
CBC 77.45  

 57.52 والناس  القاهرة
ON E 68.93  

أعلى مشاهدة ضـمن الشـباب اجلـامعي  mbc msr) أن قناة 3ويتضح من جدول رقم (  
  On E% وقنـاة cbc 77.45% ثـم قنـاة Dmc  79.34ويليهـا قنـاة  % 88.29مبقـدار 
% 65.66% وقناة احليـاة  57.52% وقناة القاهرة والناس  64.62وقناة النهار    68.93%

  %. 26.92وقناة الثانية الفضائية   50.66 وقناة االولى الفضائية  
  مدى متابعة البرامج االقتصادية التي تهتم مبشاريع الدولة املصرية 

  )4جدول رقم (

  %  ك  د الساعاتعد
  49.5  99  أحيانا
  22.5  45  نادرآ

  18.5  37  ال
  9.5  19  دائما

  100  200  اإلجمالي
  

) يتضح أن فئة الشباب التي تهتم مبشاريع االقتصادية أحيانا 4ومن خالل جدول رقم (   

% وهنا نرى  9.5% ودائما 18.5% أما إجابة ال 22.5% ونادراً بنسبة  49.5بنسبة 

  اهتمام الشباب باملشاريع اإلقتصادية (القومية).  ونعرف درجة 
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  أهم املشروعات االقتصادية التي مت مشاهدتها يف الفترة االخيرة من قبل الشباب اجلامعي
  )5جدول رقم (

  %  ك  املشروعات 

  %13.5  43  اإلدارية اجلديدةالعاصمة 

  %7.8  25  كوبرى روض الفرج 

  %6.6  21  شارع مصر

  %6.3  20  قناة السويس اجلديدة

  %6.0  19  مدينة العاملني اجلديدة

 %4.1  13  اإلهتمام وتطوير الكبارى 

 %3.8  12 مشروع الطاقة الشمسية 

 %2.8  9 مدينة األسمرات

 %2.8  9 إصالح وتوسيع الطرق

 %2.5  8 مشروعات الطرق احلديثة 

 %2.2  7 طريق شرم الشيخ اجلديد 

 %2.2  7 مدينة دمياط لإلنشات اجلديدة

 %1.9  6 لعمرانية اجلديدةاملدن ا

 %1.9  6 تطوير محطات الكهرباء 

 %1.9  6 306شارع 

 %1.6  5 محطة الضبعة الننوية 

 %1.3  4 كوبرى شبرا بنها احلر 

 %1.3  4 أيكو طاقة

 %1.3  4 تطوير العشوائيات

 %0.9  3 مدينه الروبيكى للجلود 

 %0.9  3 مشروع مدينة املنصورة اجلديدة

 %0.9  3 جلديدة مشروع مدينة رشيد ا

 %0.9  3 مليون رأس ماشية

 %0.9  3 املنطقة اآلقتصادية لقناة السويس

 %0.9  3 املدارس اليبانية 

 %0.9  3 محور صفط اللنب
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 %0.9  3 اجلديدةمشروع مصر 

 %0.6  2 مشروع املثلث الذهبي سفاجا/ القصير / قنا 

 %0.6  2 تطوير ميدان التحرير

 %0.6  2 مشروع محور احلضارات

 %0.6  2 نقل املدابغ 

 %0.6  2 تطوير املتحف املصرى

 %0.6  2 مسجدالفتح 

 %0.6  2 التنمية املستدامة

 %0.6  2 مؤمتر الشباب 

 %0.6  2 معدل سعر الدوالر  إنخفاض

 %0.6  2 محطات البنزين احلديثة 

 %0.6  2 إعادة تدوير القمامة وإدخالها فى الصناعات املختلفة 

 %0.6  2 كوبرى حتيا مصر

 %0.6  2 مليون صحه  100حملة  

 %0.6  2 مشاريع اإلسكان والتعمير

 %0.6  2 مزرعة غليون السمكية 

 %0.3  1 مشروعات الكهرباء  إستثمارات الدولة فى

 %0.3  1 2014إستثمارات قطاع البترول منذ 

 %0.3  1 تطوير بحيرة عني الصيرة 

 %0.3  1 نقل املوميات ملتحف احلضارات

 %0.3  1 نيلتطوير كورنيش ال

 %0.3  1 مشروع تطوير سور مجرى العيون 

 %0.3  1 العاصمة اإلدارية الكهربية

 %0.3  1 املساجد 

 %0.3  1 إلنشاء خطوط القطاراتمشروع 

 %0.3  1 مشروع لتطوير املراعى الطبيعية والغبات

 %0.3  1 اإلقتصاد والتجارة مع دول العالم

 %0.3  1 الغاز 

 %0.3  1 مترو مصر اجلديدة
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 %0.3  1 مشروع سد النهضه

 %0.3  1 مشروع املركز اللوجيستى 

 %0.3  1 محترف  1000مشروع 

 %0.3  1 احلث على شراء املنتجات املحليه 

 %0.3  1 البرج األيقونى

 %0.3  1 إستقرار أسعار الذهب

 %0.3  1 محطة الطاقة جبل الزيت 

 %0.3  1 القرية الذكية

 %0.3  1 مؤمتر العرب األفريقى

 %0.3  1 ق احلسني بنى سويفطري

 %0.3  1 مشروع خط املترو اجلديد 

 %0.3  1 محور املريوطية 

 %0.3  1 تطوير تل العقارب

 %0.3  1 إنشاء املزارع السمكية 

 %0.3  1 سكن الشباب

 %0.3  1 حتويل سالت القمامة إلى لوحات فنية

 %0.3  1 مشاريع اإلسكان اإلجتماعى

 %0.3  1 لمية ح -مشروع إنشاء كوبرى مطرية 

 %0.3  1 ألف تربة زراعية 100مشروع إنشاء 

 %0.3  1 مشروعات التوسع فى املياه والصرف الصحى

 %0.3  1 مشروع التأمني الصحى اجلديد

 %0.3  1 مشروع بطاقات التموين

 %0.3  1 مشروع تطوير القاهرة اخلديوية

 %0.3  1 وحدة سكنية  2500

 %100.0  319 مجموع اإلجابات

) أن مـن أهـم املشـروعات اإلقتصـادية التـي يهـتم بهـا 5يتضح من بيانات اجلدول رقـم (و  
% ويـأتي بعـده كـوبرى روض 13.5الشباب اجلامع وهي العاصمة اإلدارية اجلديدة بنسـبة 

ومشــروع قنــاة الســويس  %6.6ثــم يــأتي مشــروع شــارع مصــر بنســبة  %7.8الفــرج بنســبة 
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% و اإلهتمــام وتطــوير 6.0املني اجلديــدة بنســبة العــوأيضــاً مدينــة  %6.3اجلديــدة بنســبة 
  %.4.1الكبارى بنسبة  

وأقــل املشــاريع التــي لــم تتنــاول اهتمــام اال فئــات قليلــة مــن شــباب وهــي مشــروع التــأمني 
مشـروع   %0.3ثم مشروع مشروع بطاقـات التمـوين بنسـبة    %0.3الصحى اجلديد بنسبة   

.  %0.3وحــدة ســكنية بنســبة   2500ومشــروع  %0.3تطــوير القــاهرة اخلديويــة بنســبة 
  وهنا يتضح أهم املشروعات اهتماماً ومعرفة لدى الشباب اجلامعي.

  درجة اهتمام باملحتوى املقدم عن مشروعات التنمية القومية
  )6جدول رقم (

  %  ك  درجة اإلهتمام 
  69.3  113  ما  حد إلى اهتم

  19.6  32  كثيرآ  أهتم
  11.0  18  أهتم  ال

  100  163  اإلجمالي

) درجة اهتمام الشباب اجلامعي بقضـايا اإلقتصـادية القوميـة 6ويتضح من جدول رقم (  
 19.6% وأهـتم كثيـراً بنسـبة  69.3أن اهتم الى حد ما حصلت علـى نسـبة    يف مصرحيث

ــبعض 11.0وال أهــتم بنســبة  ــازة مــن الشــباب اجلــامعي تهــتم ب ــا نســبة ممت . اذا نــرى هن
  .  راملشروعات اإلقتصادية القومية داخل مص

  معدل مشاهدة برنامج من هذه البرامج  
  )7جدول رقم (

  %  ك البرنامج 

  20.2  88  احلكاية

  DMC  79  18.2 مساء

 13.3  58  معكم 

 13.1  57 العاصمة هنا

 11.5  50 مساء العاشرة

 10.8  47 اليوم احلياة

  10.1  44 النهاردة مصر

  2.8  12  والناس اإلقتصاد 

  100  435  مجموع اإلجابات 
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% ويليه برنامج 20.2) أن برنامج احلكاية أكثر مشاهدة بنسبة  7نتائج جدول رقم (  تؤكد 

ــا برنـــامج معكـــم بنســـبة 18.2بنســـبة  DMCمســـاء  ــا 13.3% وأيضـ % وثـــم برنـــامج هنـ
% وبرنــامج احليــاة اليــوم 11.5% وبرنــامج العاشــرة مســاًء بنســبة 13.1العاصــمة بنســبة 

% وأقل البرامج مشاهدة وهـو برنـامج 10.1سبة  % وبرنامج مصر النهاردة بن10.8بنسبة  
  % .  2.8اإلقتصاد والناس بنسبة  

  طبيعة مشاهدة البرامج االقتصادية يف القنوات الفضائية املصرية 
  )8جدول رقم (

  %  ك  طبيعة املشاهدة 

  53.4  87  البرنامج  فى  املوجودة الفقرات أهم أشاهد

  31.3  51  البرنامج  من  جزءآ أشاهد

  15.3  25  النهاية  إلى البداية من البرنامج أشاهد

  100  163  اإلجمالي 

  

) طبيعــة مشــاهدة الشــباب اجلــامعي للبــرامج اإلقتصــادية يف 8تظهــر نتــائج جــدول رقــم ( 
  القنوات الفضائية وجائت كاألتي : 

جـزءا مـن البرنـامج   % وأشـاهدة53.4أشاهدة أهـم الفقـرام املوجـودة يف البرنـامج بنسـبة  
  . 15.3برنامج من البداية الى النهاية بنسبة  وأشاهدة ال 31.3بنسبة  

  درجة اعتماد الشباب اجلامعي على البرامج احلوارية األقتصادية ؟ 
  )9جدول رقم (

  %  ك  مدى االعتماد 

  47.9  78  متوسطة  بدرجة عليها اعتمد

  23.3  38  ضعيفة  بدرجة عليها اعتمد

  17.2  28  قوية بدرجة عليها اعتمد

  11.7  19  عليها اعتمد ال

  100  163  اإلجمالي 
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 تظهر نتائج درجة اعتماد الشباب اجلامعي على البرامج احلوارية األقتصادية كاالتي :  

% 23.3% اعتمد عليها بدرجـة ضـعيفة بنسـبة 47.9أعتمد عليها بدرجة متوسطة بنسبة 
  . 11.7% ال اعتمد عليها بنسبة  17.2اعتمد عليها بدرجة قوية بنسبة 

  البرامج احلوارية ملشروعات التنمية القومية يف مصر لتغطية مدى  تقييم
  )10جدول رقم (

  % ك  التقييم

  57.7  94  جيدة 

  34.3  56  ممتازة

  8.0  13  ضعيفة 

  100  163  اإلجمالي 

توضح نتائج مدى تقييم لتغطية البرامج احلوارية ملشروعات التنمية القومية يف مصر    

 كاألتي : 

  % .  8.0% ضعيفة بنسبة 34.3 % ممتازة بنسبة57.7جيدة بنسبة 

  مقترحات لتطوير البرامج احلوارية لدعم الدولة يف خططها التنموية

  )11جدول رقم (

  %  ك املقترحات

  9.4  8  املشروعات القوميةمعلومات اكتر عن 

  9.4  8  عرض افالم تسجيلية عن املشروعات اجلديدة

  8.1  7  اإللتزام واملصداقية

  5.8  5  ة باملوضوع حوار مع مسئولني ذات أهمي

 5.8  5  تقدمي أدلة مقنعة

 5.8  5 وجود معلومات مؤكدة غير مشكوك فى مصداقيتها 

 4.7  4 اخذ آراء املواطنني فى املشروعات

 4.7  4 تطوير التقنيات الفنية

وضع ملخص للحوار فى العديد من النقط لتوضيح ما تقوم به  

 الدوله من إجنارات
4  4.7 
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 3.5  3 حاور معهمإستضافه الشباب والت

 3.5  3 اإلعتماد على اإلحصائيات السابقة ومقارنتها بالوقت الراهن 

 3.5  3 الشفافية

 3.5  3 والديكوات حتسني اإلمكانيات 

 3.5  3 وضع روئ مستقبلية 

 3.5  3 إستضافه خبراء وتخصصني

 2.4  2 ذكر التفاصيل املادية

 2.4  2 زيادة البرامج 

 2.4  2 اريع عدم املبالغة فى مدح املش

 2.4  2 تخصيص وقت كايف للحديث عنها

 2.4  2 املواطن من هذه املشروعات  التركيز على مدى إستفادة

 1.2  1 يكون لدى مقدم البرامج درايه ومعرفه

 1.2  1 دعم الشباب سواء معنويآ أو فكريآ أو ماديآ 

 1.2  1 الدقة

 1.2  1 إبراز سلبيات املشاريع 

 1.2  1 أول بأول متابعة التطورات واخلطط

 1.2  1 واألعماران تقدم برامج حوارية تتناسب مع جميع الفئات 

 1.2  1 معرفة إحتياجات اجلمهور والعمل على تلبيتها

 100  85 اإلجمالي 
 

) مقترحات الشباب لتطوير البرامج احلوارية لـدعم الدولـة 11تبني نتائج اجلدول رقم (  
 9.4معلومات اكتر عـن املشـروعات القوميـة بنسـبة يف خططها التنموية وأهم مقترح وهو  

ــدة% ويليــه  ــزام% وأيضــا 9.4بنســبة  عــرض افــالم تســجيلية عــن املشــروعات اجلدي  اإللت
ــة باملوضــوع 8.1واملصــداقية بنســبة  ــه أيضــاً حــوار مــع مســئولني ذات أهمي % 5.8% ويلي
ــة ــة مقنعـ ــدمي أدلـ ــبة  تقـ ــم % و5.8بنسـ ــاور معهـ ــباب والتحـ ــافه الشـ ــبة  إستضـ % 3.5بنسـ

  %.3.5اإلعتماد على اإلحصائيات السابقة ومقارنتها بالوقت الراهن بنسبة و
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  التنمية يف مصر  البرامج التي يراها الشباب تهتم باملشروعات 
  )12جدول رقم (

  % ك  البرامج

 DMC  97  24.2 مساء

  19.5  78 احلكاية

  13.2  53  النهاردة مصر

  12.0  48  العاصمة  هنا

 11.2  45  مساء العاشرة

 10.7  43 اليوم  احلياة

 7.5  30 والناس  اإلقتصاد

  1.7  7 قيود بال

  100  401  مجموع اإلجابات
 

 تظهر نتائج البرامج التي يراها الشباب تهتم باملشروعات التنمية يف مصر كاألتي:  

% وأيضا برنـامج مصـر 19.5% ويليه برنامج احلكاية بنسبة  24.2بنسبة    DMCمساء    
% ويليـه برنـامج العاشـرة مسـاء 12.0% وبرنامج هنا العاصمة بنسبة  13.2النهارة بنسبة  

% أمــا أقــل بــرامج ال يهــتم بهــا الشــباب وهــي 10.7اليــوم % وبرنــامج احليــاة 11.2بنســبة 
  % .  1.7% وبال قيود بنسبة  7.5اإلقتصاد والناس 

  اي من هذه االختيارات يساعد الشباب يف فهم املشروعات التنموية احلديثة 
  )13رقم ( جدول

  % ك  البرامج

 30.0  71  وفيديوهات تسجيلية افالم

 21.5  51 املسئولية مواقع فى وشخصيات فيها موثوق مصادر عن النقل

  18.1  43 واألرقام اإلحصائات إستخدام

  17.3  41  العلمية والبراهني األدلة إستخدام

 12.2  29  التنموية  للمشروعات " جرافيك " توضيحية رسوم إستخدام

 0.8  2 سبق ما جميع

  100  237 مجموع اإلجابات
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) أن مــن أهــم  االختيــارات التــي تســاعد الشــباب يف فهــم 13تظهـر نتــائج جــدول رقــم (    
% ويليها النقل 30.0املشروعات التنموية احلديثة وهي أفالم تسجيلية وفيديوهات بنسبة  
ــبة  ــؤلية بنسـ ــع املسـ ــيات يف مواقـ ــا وشخصـ ــوق فيهـ ــادر موثـ ــن مصـ ــتخدام 21.5عـ % وإسـ

% 17.3خدرام األدلــــة والبــــراهني العلميــــة % إســــت18.1اإلحصــــائات واألرقــــام بنســــبة 
% جميـع مـا سـبق 12.2استخدام رسوم توضيحية "جرافيك" للمشورعات التنموية بنسـبة  

  ئ%0.8بنسبة  

  النتائج العامة للدراسة 
ــد - ــة اجلدي ــور الشــباب وهــي العاصــمة اإلداري ــاً جلمه ة بنســبة أهــم املشــروعات اهتمام

 % .7.8% ويأتي بعدها كوبري روض الفرج بنسبة  13.5

طبيعــة مشــاهدة الشــباب للبــرامج االقتصــادية يف القنــوات الفضــائية املصــرية ويشــاهد  -
  . %53.4البرنامج بنسبة   فى املوجودة الفقرات الشباب اجلامعي أهم

يف مصــر جــاءت  تقيــيم الشــباب اجلــامعي لتغطيــة البــرامج احلواريــة ملشــروعات التنميــة -
  %.57.7(جيدة) بنسبة  

مقترحات الشباب اجلامعي لتطوير البرامج احلوارية لدعم الدولة يف خططهـا التنمويـة   -
علومــات اكتــر عــن املشــروعات القوميــة وعــرض افــالم تســجيلية عــن وجــاء اإلهتمــام مب

  %9.4ات اجلديدة بنسبة املشروع

هتم مبشروعات التنمية يف مصـر برنـامج ونرى أن الشباب اجلامعي اختارالبرامج التي ت  -
% ويــأتي بعــده برنــامج 24.2أعلــى برنــامج اهتمــام باملشــروعات بنســبة    DMC مســاء

  %.13.2% وبرنامج مصر النهاردة بنسبة  19.5احلكاية بنسبة  

 الشـباب يف فهـم املشـروعات التنمويـة احلديثـة وهـي افـالمأكثـر األدوات التـي تسـاعد  -
  وفيديوهات تسجيلية

ــث شــكل 30.0نســبة ب ــن حي ــة م ــتم بشــرح التفاصــيل داخــل القضــية التنموي % لألنهــا ته
  واملضمون.  

  بعوامــل تعزيــز  ينبغــي علــى القــائمني علــى إنتــاج البــرامج احلواريــة بضــرورة األهتمــام
املشاهدة التي تساعد لـيس فقـط يف التعـرض للبرنـامج احلـواري فحسـب بـل جتتـاز ذلـك 

  .لقة البرنامج احلواري، وما يحتويه من مواد وقضايا تنمويةملرحلة املشاهدة الكاملة حل
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ينبغي إيجاد البرامج احلوارية التي تقوم بتلبية حاجات ورغبات الطالب،وضرورة إيجاد    -

مع  التكام احلوارية  البرامج  أوقات  مراعات  وضرورة  احلوارية  البرامج  بني  والتناسق  ل 

  أوقات فراغ الطلبة.

 خدمة املجتمع عن طريق املشاركة يف تقدرمي خدمات للمجتمـع ، يف  اجلامعةتفعيل دور    -
الذي يسـهم يف زيـادة فهـم الطالـب لقضـايا التنميـة القوميـة ـ ويـدعم مشـاركته الفعالـة يف 

  طنه.خدمة و

تفعيل دور اجلامعة يف خدمة املجتمع عن طريق املشاركة يف تقدرمي خدمات للمجتمـع ،   -
ب لقضـايا التنميـة القوميـة ـ ويـدعم مشـاركته الفعالـة يف فهـم الطالـ  زيـادةالذي يسـهم يف  

  خدمة وطنه.

  - التوصيات :
    -يف ضوء النتائج الِتي توصل إليها البحث يقترح الباحث ما يلي:

البرامج احلواريـة التـي تهـتم بالتنميـة القوميـة وتـوعيتهم بأهميـة   بأهميةالشباب  توعية    -
  متابعتها.

مشروع  - عن  تسجيلية  أفالم  القومية عمل  بالقضايا  تهتم  التي  احلديثة  الدولة  ات 

  وإذاعتها على القنوات الفضائية. 

القضا  - لشرح  حوارية  برامج  وبث  ندوات  بعمل  املحلية  اإلعالم  وسائل  القومية قيام  يا 

  وتوضيحها.  

يجب إشراك الطالب يف عملية التخطيط واإلشراف والتقييم وإبـداء اآلراء واملقترحـات   -
احلوارية، ومحاولة التعرف على االحتياجات والرغبـات لـدى الطـالب ومـن ثـم يف البرامج  

  تلبيتها.

% 68.5حتتــوي علــى قضــايا تنمويــة بنســبة  التــيجنــد عــدم وجــود ضــيوف يف الفقــرة  - -
% لـذا يجـب اهتمـام البـرامج بوجـود ضـيوف يف الفقـرات التـي 31.5وجود ضيوف بنسبة 

  تتحدث عن قضايا تنموية.
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