معاجلة الربامج احلوارية بالتليفزيون املصري إلستراتيجية مصر
للتنمية املستدامة 0202م
دراسة مقارنة بين القناتين الثانية والعاصمة األولى

د .إمام شكري

القطان

الملخص
ته د ا ال راسددة الددى اللع د ا ددى طبيعددة اللندداوع اي لمددو لممدداور وم د ا
اسل اتيجية مص ل لنمية المسل امة  0202فو الب امج الم ارية المق مدة بد القنداتين
دى
الثانية والعاصمة األولى  ،وتع هذه ال راسة من ال راسا ال صديية  ،وا لمد
ددى ينددة مددن الب د امج الم اريددة المق مددة
مددنهج المسددع اي لمددو بالعينددة  ،وطبق د
بقندداتو ال راسددة نالقنددان الثانيددة المن ميددة ومنددان العاصددمة األولددى الصاصددةل بددالل يي ي
المص ي ،وتمث هذه العينة فو ب نامجين األوع  :ب نامج "مص  "0202المق م فدو
القنان الثانية  ،الثانو  :ب نامج " مص  "0202المق م فو منان العاصمة األولدى  ،ييد
تدددح تم يدددن ملدددم الب ندددامج األوع دددلع فلددد ن بثددد وهدددو ددده امدددن ابلددد ا مدددن
 0270/5/71يلدددى  ، 0270/6/71وذلدددم بمدددا يعدددادع  07ي قدددة  ،و دددذلم تدددح تم يدددن
ملددم الب نددامج الثددانو ددلع دورتددين ت يي ي د نيلين ابل د ا مددن  0271/72/7يلددى
 ، 0270/0/07وذلدددم بمدددا يعدددادع  06ي قدددة  ،واسدددلص م هدددذه ال راسدددة دان تم يدددن
الملدددم لجمدددا البياندددا والمع مدددا مدددن العيندددة الب امجيدددة ل صددديها وتم ي هدددا
وال ص ع الى النلائج.
وكان من أهم نتائج الدراسة :
 -7ظه النلائج مالب نالن وا والمنامشدا ل هد القالدب األ ثد اسدلص اما ل بشدنن
م م ظ وذلم بنسبة مق ارهان%57.7ل  ،وجا مالب نالمقاب ةل فدو الل تيدب الثدانو مدن
يي اسلص امها فو تق يح الب امج الم اريدة " يندة ال راسدة" وذلدم بنسدبةن%07.3ل ،
وبالنظ ليئدة ن ثد مدن مالدبل نجد نهدا األمدن اسدلص اما ل فدو ب ندامجو ال راسدة ييد
جا بنسبة ن%71ل.
دددى اسدددلص ام
 -0شدددي النلدددائج البددد امج الم اريدددة " يندددة ال راسدددة" ا لمددد
األساليب العق يدة ثد مدن األسداليب العاطييدة فدو امندا المشداه ين بداألرا ووجهدا
النظ المط وية  ،يي جا س ب ناالسلشدهاد بدال امال فدو الل تيدب األوع  ،وذلدم
بنسددبة مق د ارها ن%10.1ل  ،وجددا س د ب نتق د يح دلددة وب د اهينل فددو الل تيددب الثددانو
وذلددم بنسددبة مق د ارها ن%55.0ل  .مددا ت ص د النلددائج الددى وج د د داللددة ايصددائية
 مدرس بقسم اإلعالم التربوي بكلية التربية النوعية – جامعة بنها.
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ألسد ب نااليسددا بالمصدداوا والمصدداط ل  ،يي د
مسل ى ن2.25ل لصالع القنان الثانية.

اند ميمددة  zدالددة ايصددائيا ن د

ن ما ت في األدوية األساسية والمسل ما واألجهد ن
النلائج م
-0
يهددا البد امج الم اريددة
الطبيدةل جدا فددو مق مدة الم د ا الصدمية اللددو ر د
" ينة ال راسة" لع تناولها لمم ر الصمة فو رؤيدة مصد  0202لد ح اسدل اتيجية
اللنميددة المسددل امة فددو مجدداع الصددمة ،وذلددم بنسددبة  ،%11.5ي يد فددو الل تيددب الثددانو
نو ا السياسا واالسدل اتيجيا اللممدة للدما جد دن وسدلمة الصد ما
م
الصددميةل بنسددبة  . %67.1و ددار النلددائج الددى وجدد د داللددة ايصددائية فددو تندداوع
م دد نمنافمددة األوبئددة واألمدد اة المع يددة  ،ت سدديا نطدداا جدد وع اللطعيمدددا
الق مو لمنافمة األم اة المصل يةل  ،ييد اند ميمدة  zدالدة ايصدائيا ند مسدل ى
ن2.25ل لصالع القنان الثانية .
 -1و ددم النلددائج م د نالميدداظ ددى اسددلق ار مسددل ى األسددعارل جددا فددو
يهددا الب د امج الم اريددة " ينددة ال راسددة" ددلع
مق مددة الم د ا اللددو ر د
تناولها لمم ر االملصاد فو رؤية مص  0202ل ح اسدل اتيجية اللنميدة المسدل امة فدو
مجدداع االملصدداد  ،وذلددم بنسددبة  ، %05.7وجددا م د نتق يددن نسددبة ال د ين العددام
للصن الى  % 52ل فو الل تيب الثانو .و ار النلائج الى وج د داللدة ايصدائية فدو
نميادن المن المم و فدو الصدنا ا المصل يدةل  ،ييد اند ميمدة z
تناوع م
دالة ايصائيا ن مسل ى ن2.25ل لصالع القنان الثانية.
Summary
Name: Emam Shukry Ibrahim Ahmed Al-Qattan
Occupation: Lecturer, Department of Educational Media, Radio and
Television
Work place: Faculty of Specific Education - Benha University
Title of study: Addressing the talk shows of the Egyptian Television for
Egypt's Strategy for Sustainable Development 2030: A Comparative Study
between the Second Channels and the First Capital.
The study aims to identify the nature of media coverage of the axes and
themes of the Egypt Strategy for Sustainable Development 2030 in the talk
shows presented through the second channels and the first capital. This study
is one of the descriptive studies, based on the sample media survey
methodology, It was applied to a sample of the talk shows presented by the
)two study channels (Governmental Channel 2 and Private Capital 1 Channel
of the Egyptian Television. This sample was represented in two programs:
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the first program, "Misr 2030" presented in the second channel, and the
second one : "Misr 2030" presented in the first capital channel, where the
content of the first program was analyzed during the broadcast period, which
was a full month starting from 17/5/2018 until 14/6/2018, that’s 21 episodes.
Also, the content of the second program was analyzed in two television
sessions starting from 1/10/2017 until 31/3/2018, that’s 26 episodes and this
study used a content analysis tool to collect data and information from the
program sample to describe, analyze it and reach results.
The most important results of the study:

133

1-

The results showed that the template (seminars and discussions) is
the most widely used template (51.1%), and The (interview
template) came the second in terms of its use in presenting the talk
shows (study sample) with a percentage of (31.9%). Due to the
category of (More than one template), we find that it is less used in
the two programs of study where it came to (17%).

2-

The results revealed that the talk shows programs (study sample)
relied on the use of mental methods rather than emotional methods
in convincing viewers of opinions and views put forward, where the
method (citing reality) ranked first, with a percentage of (78.7%),
and the (method of providing evidence and proofs) came in the
second place with a percentage of (55.3%). The results also found
that there was a statistical significance of the method, (sense of fears
and risks), where the value of z was statistically significant at the
level (0.05) in favor of the second channel.

3-

The results confirmed that the issue of (ensuring the provision of
essential medicines and medical supplies and equipment) came at
the forefront of health issues which the programs of the study "study
sample" focused on during addressing the health axis in Egypt
Vision 2030 to support the strategy of Sustainable Development in
the field of health, by 74.5%, followed by the issue of the
development of policies and strategies to ensure the quality and
safety of health services by 61.7%. The results indicated that there
was a statistical significance in dealing with the subject of
(epidemics and infectious diseases control, expanding the national
vaccination schedule to combat various diseases), where the value of
z was statistically significant at the level (0.05) in favor of the
second channel.
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4-
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The results showed that the topic of "maintaining the stability of
the price level" came at the top of the topics focused on the talk
shows "study sample", while addressing the axis of the economy in
Egypt Vision 2030 to support the strategy of Sustainable
Development in the economy, by 85.1%, and the topic (reducing the
proportion of debt year to reach 50%) in second place. The results
indicated that there was a statistical significance in dealing with the
subject of (increasing the local component in different industries),
where the value of z was statistically significant at the level (0.05) in
favor of the second channel.
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مقدمة:
تُع اللنمية المسل امة من هح اللط را فو الين اللنم ي الم ي  ،فصار ممن
انشغاع دوع العالح  ،وانعق من ج ها الع ي من المؤتم ا ال ولية  ،و صبم تملن
منا الص ارن بين ما يشغن العالح من هم م ومشنل .
مص فو سبين تمقيق اللنمية المسل امة فو و ا آفاا تنم ية ى الم ى
لذا
دو الللمية و اي ار بمق ا
البعي للما ؛ ت بية ايلياجا الجين الما
األجياع القادمة فو ييان فلن  ،وتُمثن اس اتيجية اللنمية المسل امة  -رؤية مص
بالمسلقبن
 0202ممطة ساسية فو مسي ن اللنمية الشام ة فو مص ت بط الما
وتسل هح انجاما الملا رن المص ية الع يقة ،للبنو مسي ن تنم ية وا مة ل طن
ملق م وم ده  ،تس ده الع الة االملصادية واالجلما ية  ،وتُعي اييا ال ور اللاريصو
لمص فو ال يادن ايم يمية .ما تمثن يطة الط يق اللو تسله ا تعظيح االسليادن
من المق ما والم ايا اللنافسية ،وتعمن ى تنييذ يلم وتط عا الشعب المص ي
فو ت في ييان الئقة و يمة.1
وتلعاظح المسئ لية االجلما ية ل سائن اي لم بصية امة  ،والل يي ي بصية
ي ن  ،من بينها اللنمية
ور فعا ٍع فو مجاال
اصة فو الب ا النامية  ،ألن يساهح ب ٍ
المسل امة بأبعادها المصل ية س ا البع االملصادي و االجلما و و البيئو وغي ها ،
ما يق م من ملامين ثي ن وملن ة فو ناع فنية ي ن الب امج
وذلم فو
والمس سل واألفلم واألغانو وغي ها  ،واللو ب ورها تساهح فو يص ع الي د ى
النثي من المع ما والمعارا واآلرا والقيح واييصائيا  ،وباللالو تسا ه فو
تن ين فنار ومياهيح و را واتجاها وا مة نم األي اث والقلايا المصل ية.
وتُمثن الب امج الم ارية الل يي ي نية واي ن من هح الق الب الينية اللو تمظى بنثافة
نجايها وتي مها فو ت صين ال سالة اي لمية الى الجمه ر ،
مشاه ن الية فو
من لع ن ية الشصصيا الملئمة اللو تسللييها  ،ل لع يف بالقلية المط وية
بشنن جي  ،وفسع المجاع ل ي العام ل لعبي ن م امي واتجاهات  ،فمن لع هذه
الب امج يمنن ارساع رسائن  ،يلح ن ط يقها تغيي وتن ين اتجاها ال ي العام
معين  ،بما ال تسلطيا تيع الل سانة العسن ية .
نم ملية و م
ميا ل ملية من ملايا اي لم اللنم ي
وتنمن همية ال راسة ال اهنة فو نها ت ر
ما تط ي الب امج
وهو اللنمية المسل امة مق ساسو من يق ا االنسا فو
الم ارية من مياهيح ومع ما ويقائق ي ع بعاد ومماور رؤية مص ، 0202
لنش ثقافة اللنمية المسل امة بين ف اد المجلما  ،واللو تمي هح للهلمام بلنييذ الصطط
اللنم ية وا ا هح فو م ية ط ح واتصاذ الق ارا الملع قة بها.
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الدراسات السابقة والتعقيب عليها:
ى ال راسا اللو تلصن بم
بع االطل
ال راسا الى مم رين  ،هما:

ال راسة  ،مام الباي

بلقسيح هذه

المحور األول :الدراسات التي تناولت العالقة بين اإلعالم والتنمية المستدامة
أ -الدراسات العربية:
ة دور اي لم
 -1دراسة لمين هماش وآخرون ( ، 2)0211واللو اسله ف
فو نش مياهيح اللنمية البيئية المسل امة ى المسل ى ال ولو والع بو وتقييح دا
وسائن اي لم وال م ا ى الع امين اللو ت اجهها  ،و ص ال راسة الى
وسائن اي لم ت عب دورال هاما ل فو تنمية ال و بقلايا البيئة ومشنلتها وتعميق
ع ر الم اطن ب اجبات ومسئ ليات تجاه البيئة ،ونش مياهيح اللنمية المسل امة .
 -0دراسة إلهام يونس أحمد( ، 3)0211واللو اسله ف اللع ا ى تناوع ملايا
اللنمية المسل امة فو ب امج الم ن السع دية من منظ ر لمو تم ده معايي و بعاد
المسئ لية االجلما ية لإل لم  ،وت ص ال راسة الى تجاهن الب نامج ممن ال راسة
الب نامج
لقلايا اللنمية المسل امة س ى اللنمية االجلما ية و ذلم ص الى
ي ص ى تمقيق الل ام بين يق ا الي د ويق ا ال ولة.
 -0دراسة إيمان باهلل ياسر عبد الرحيم ( ، 4)0210واللو اسله ف رص وتم ين
دور الصمف األف يقية فو المساهمة فو م ية اللنمية البش ية اللو تم ث فو دولها
ى وسائن اي لم
هح النلائج تؤ
فو اليل ن من  0220يلى  ، 0272وجا
دور بي فو تط ي ميه م اللنمية والمشار ة فو م ية اللصطيط ل لنمية وتنييذ
لها ٍ
الساسا اللنم ية من لع اي اث اللقارب بين الم اطنين وبين الق ارا اللو يلح
النلائج يلا ل
تباين سقف الم يا
اتصاذها من جن تمقيق اللنمية  ،و ظه
ى يجح تناوع الصمف فيها ل اما اللنمية المم ية  ،وتم ي
ا لصاص بنن دولة يؤث
المسئ لية ن المع ما اللو ت اجهها م ية اللنمية دا ن ال ولة.
ب -الدراسات األجنبية:
دراسة  ، 5)0211( Ralf Barkemeyer et al .واللو اسله ف
-7
اللع ا ى اتجاها و نماط اللغطية اي لمية لعش ن تم يا تلع ق باالسل امة فو
مس دوع ن سل اليا ،ن ا ،لمانيا ،المم نة الملم ن ،ال اليا الملم نل  ،و ص
اللغطية اي لمية الملع قة بلغي المناخ واليق وايي م يمنن
ال راسة الى
ل
ت صف ساسا بأنها مع ماتية  ،واهلم اللغطية اي لمية بالقلايا االجلما ية
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البي ل جو  ،ما وج د ا للفا
واالملصادية واللن
واألنماط العامة ى مسل ى الب ا " ينة ال راسة".

وا مة فو االتجاها

دراسة Catalina Montoya Londono and Vallejo Mejia
-0
6
( ، )0211واللو اسله ف اللع ا ى دور وسائن اي لم الن ل مبية الق مية
والمم ي ة فو د ح الجها واألط المن مية و الب ي ة الملع قة باألجن ا المؤسسية
وسائن اي لم م
واينمائية والسلم ويق ا اينسا  ،و و م النلائج
األط المن مية فيما يلع ق بالقلايا المؤسسية واينمائية  ،واألط الب ي ة اللو ت
اليها الجها اليا ة األ ى فيما يلع ق بقلايا السلم ويق ا اينسا .
دراسة  ، 7)0211( Seamogano Mosanakoواللو اسله ف
-0
اللع ا ى دور الل يي ي البلس انو  Btvفو اللنمية والع امن المؤث ن ى دائ
دوار الل يي ي البلس انو فو
فو السياا اللنم ي ال طنو  ،وانله ال راسة الى
اللنمية ال طنية تم د فو اللع يح واي بار والل في ونش المع ما المن مية ،
فللل ن المساهمة فو اللن يا االملصادي من لع اي ل .
المحور الثاني :الدراسات التي تناولت البرامج الحوارية
 -1دراسة سارة نصر محمد ( ، )2()0212واللو اسله ف اللع ا ى ييية ة
ومعالجة ملايا مؤسسة ال ئاسة المص ية فو الب امج الم ارية بالقن ا المصل ية
وتأثي تع ة الجمه ر لل م الب امج ى اتجاه نم دا مؤسسة ال ئاسة الج ئو
والعام  ،و ار النلائج الى ارتيا يجح االهلمام بقلايا مؤسسة ال ئاسة المص ية
و اصة القلايا األمنية والسياسية واالملصادية  ،و ذلم وج د لمة ط دية ايجابية
دالة ايصائيا ل بين تقييح المبم ثين ألدا مؤسسة ال ئاسة الج ئو نتج ي الصطاب
النلائج ى م وج د
ال ينول واتجاهاتهح نم مؤسسة ال ئاسة العام  ،ما
لمة دالة بين تقييح المبم ثين ألدا مؤسسة ال ئاسة الج ئو نالل بة الج ية
المص ية ى دا ش ليبيال واتجاهاتهح نم مؤسسة ال ئاسة العام.
 -0دراسة وليد فـرغـلى مهـدى ( ، )9()0212واسله ف هذه ال راسة تم ين الص رن
اي لمية المق مة ن النا ط السياسو ما تع ة فو الب امج الم ارية الل يي ي نية
 ،واسليلاح ب م ملمع وسما ت م الص رن  ،ورص اتجاها الجمه ر نم هذه
الص رن  ،وم ى تأثي ما يق م من لع الب امج الم ارية ى الص رن الذهنية ،
و ص ال راسة الى الص رن اي لمية ن النا ط السياسو اتسم بالس بية،
و ذلم ان الص رن الذهنية ن فو المجلما ،وت ص يلا ل الى وج د اتجاه س بو
من مبن الجمه ر نم الص رن اي لمية المق مة ن النا ط السياسو فو الب امج
ى ساهم فو تشنين الص رن الذهنية  ،ذلم
الم ارية ،ما يعنو وج د امن
ص ال راسة الى الجمه ر العام تبنى اتجاه س بو نم الب امج الم ارية ذاتها ،
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ية وملمام ة فو بعض األييا  ،مما يق ن من تأثي
ور ى نها ملمي ن وغي م
هذه الب امج ى تشنين و و ومعارا الجمه ر تجاه بعض القلايا السياسية.
 -0دراسة مروة أمبارك حسين ( ، )10()0211واسله ف هذه ال راسة اللع ا ى
الصطاب السياسو بالب امج الم ارية وانعناس ى ال و السياسو ل شباب الجامعو
 ،و ص ال راسة الى مجم ة من النلائج همها  :جا ا لماد الب امج الم ارية
ى اليق ا الم ارية فو ة القلايا السياسية المثارن ى الساية المص ية فو
المق مة بنسبة  % 5551ي يها اليق ا اي بارية فو الم تبة الثانية بنسبة  % 1150من
اجمالو اليق ا الب امجية اللو م م القلايا السياسية  ،و ذلم ثبل ال راسة ن
ت ج لمة ارتباط دالة ايصائيا ل بين تأثي اللع ة ل ب امج الم ارية بشنن منلظح
وملن ر واتجاها الشباب نم القلايا السياسية ن مسل ى داللة . 25227
 -1دراسة رباب عبد الرحمن هاشم ( ، )11()0210واللو اسله ف تقييح بعاد
ا لمسئ لية المهنية واأل لمية فى تغطية ب امج الم ار الجماهي ية الل يي ي نية المق مة
بالقن ا المن مية والصاصة للنلصابا ال ئاسية المص ية لعام  ،0270و و م
النلائج سيط ن الصب ي ي الم ار ثح المنامشة ى األ ناع الينية المسلص مة فى ب امج
النلائج ى وج د
الم ار " ينة ال راسة" فى تغطية انلصابا ال ئاسة  ،و ذلم
ا للفا دالة ايصائيا ل ى مسل ى األدا المهنى فى تغطية انلصابا ال ئاسة بين
ب نامجى ال راسة ى مسل ى اي اد واللق يح واي اج لصالع ب نامج الميان الي م
.
 -5دراسة ميرال مصطفى عبد الفتاح ( ، )12( )0210واللو اسله ف تطبيق نظ ية
تم ين األط اي بارية ل لع ا ى ايطار األي ي ل جى الذى تعب ن القن ا
اليلائية ممن ال راسة فى تناولها الم ف ي اث ماسبي و واللع ا ى م ى اللشاب
واال للا بين هذه القن ا  ،وت ص ال راسة الى مجم ة من النلائج همها  :م
هما لم ف ي اث
الل ام فى ة اآلرا ووجها النظ فى القناتين فى
ماسبي و يي ط ي منان النين لأل بار وجهة نظ واي ن بنسبة  %722وهى وجهة
منان  On Tvوجهة نظ واي ن بنسبة %17.5
نظ المن مة ال سمية  ،ما
ل
وهى وجهة نظ الملظاه ين األمباط  ،و و م النلائج يلا اسلص ام منان النين
لأل بار و  On Tvللسلماال العاطيية فى مصاطبلها وامنا ها ل جمه ر وا ا ل ي
القناتا فى طبيعة االسلماال العاطيية المسلص مة.
التعقيب على الدراسات السابقة:
 -7ث ن ال راسا المي انية اللو ج ي
اللم ي ية اللو ج ي ي ع نيس الم
لطبيعة المجلمعا و ينة ال راسة.

ي ع الب امج الم ارية مقارنة بال راسا
ما ا للا القلايا اللو تح معالجلها وفقا ل
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ى همية الب امج الم ارية فو تغيي را و فنار
معظح ال راسا
-0
األف اد  ،وا ادن تشنين اتجاهاتهح نم الظ اه والقلايا المصل ية  ،واللأ ي ى تبنو
ميح وس يا معينة للع ي سياسا المن مة.
 -0ص ال راسا السابقة الى همية وسائن اي لم فو نش المع ما و فنار
االسل امة فو المجلمعا مثن دراسة ( & Ralf Barkemeyer et al , 2017
. ) Seamogano Mosanako, 2014
ال راسا السابقة ى تباين ملايا اللنمية المسل امة با للا المسل ى
-1
االجلما و واالملصادي والسياسو ل ولة  ،فأغ ب ال راسا ايف يقية اللو تناول
ى ملايا اليق واليساد  ،ما
دور اي لم فو اللنمية المسل امة ان ت
ى اللغي ا المنا ية واللأثي ا البيئية ل لق م الصنا و،
ال راسا األوربية ر
فو يين ال راسا األم ينية اهلم بالقلايا المؤسسية واينمائية والسلم ويق ا
اينسا .
 -5معظح ال راسا السابقة اسلص م المنهج ال صيو و المسمو  ،ما اسلعان
باألساليب البمثية اما تم ين الملم و االسلبيا و الجما بين األس بين.
 -6ل يظ هناك ب انع ام فو ال راسا اللو تناول اسل اتيجية مص ل لنمية
 ،األم الذي دفا
المسل امة لع اليل ن ال منية ل راسة  ،نظ ا ل لم اثة الم
الباي ل قيام بال راسة ال اهنة ل لع ا ى معالجة الب امج الم ارية بالل يي ي
المص ي يسل اتيجية مص ل لنمية المسل امة 0202م.
وبشكل عام تمثلت أوجه االستفادة من الدراسات السابقة في تحديد مشكلة الدراسة
وصياغة أهدافها وتساؤالتها وتحديد اإلجراءات المنهجية تحديدا ً دقيقاً.
مشكلة الدراسة:
هناك الع ي من األدوا وال سائن والمؤسسا اللو تقا يها مسئ لية د ح وتمقيق
م ية اللنمي ة المسل امة بأبعادها المصل ية ،واللغ ب ى مماتها الملع دن ،ومن هح
هذه األدوا وسائن اي لم  ،فالعلمة بين اللصطيط اي لمو وب امج و طط تنمية
يها طط
المجلمعا المم ية هو لمة ل ية ،أل هح األسس اللو تل
ومناهج تنمية المجلما هو ت جي ف اده لمسا ن نيسهح  ،والمساهمة بيا ية فو
الجه د اللو تبذلها المن ما الم ية و المم ية للمسين مسل ى معيشلهح،
وتشجيعهح ل قيام ب ور فعاع فو تنمية مجلمعهح المم و ،وت يلهح لين ن ا ى ادراك
وو و بمشنل بيئلهح وت ريبهح ى المنح الذاتو وين ت م المشنل .13
ور فعا ٍع فو ت ية القا ن الع يلة من الجماهي بما لهح وما
ا الل يي ي يق م ب ٍ
يهح فو هذا مجاع اللنمية المسل امة  ،ليس ن ط يق نقن المع مة و اب ام القلية
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و تغطية الصب فقط ،بن يلا ل من لع مشار ل فو و ا وتنييذ وتقييح الصطط
ما تق م الب امج الم ارية من مبادرا ا لمية وي ارا
اللنم ية  ،وذلم فو
عبية ،ونقن اهلماما المجلما الى صانعو الق ار ووا عو طط اللنمية،
ومساهملها فو نش المع فة وايدراك واب ا ر يها المماي فو مصل ف القلايا
يلص ى
واب ام اللجارب والممارسا الناجمة لص ق ر ي ام وا ٍ يسلطيا
لمصل ف المشا ن اللنم ية ،ويسهح فو ي ها ى سس مية س ي ن .14
وانطلما ل من ذلم تب ر مشن ة هذه ال راسة ن ما مام الباي بمسع الل اث الع مو
هناك ن رن فو ال راسا والبم ث اي لمية
ال راسة  ،ووج
الم تبط بم
اللو تناول اللنمية المسل امة بصية امة  ،واسل اتيجية مص ل لنمية المسل امة
رؤية مص  0202تملن منانة هامة ى ائط
 ، 0202ما اليظ الباي
ارساع القن ا الل يي ي نية المصل ية نالمن مية -الصاصةل ت امنا ل ما الب فو تنييذ
المش و ا الق مية العملمة.
بالبم الع مو واللم ين
لذا وج الباي ن من الل وري تناوع هذا الم
ى معالجة البرامج الحوارية بالتليفزيون المصري
و ل لع ا
الم
ل
إلستراتيجية مصر للتنمية المستدامة  -رؤية مصر 0202م  ،اتساما ما الل ج
الق مو ل ولة للمقيق هذه االسل اتيجية اللنم ية.
أهمية الدراسة:
 -7تُمثن اس اتيجية
المصل ية اللو ت
من جن ما
لم ا بة العص

يطة الط يق ل هيئا والمؤسسا
اللنمية المسل امة
ع الم اصيا اير ادية اللو تمقق اللمسين المسلم ،
بقائها واسلم اريلها فو ظن اللنافس الش ي ما دوع العالح
بما يمم من تط را وتقنيا ي يثة فو افة المجاال .

ى فا ة ى لا
 -0ت اي االهلمام والمنادان بل ورن ا اك ط اا
األط اا ال سمية ن المجلما الم نو ،يق الجمه ر فو اي لم اللنم ي ،
القطا الصاصل فو اللنمية االمسل امة.
ال راسة  ،نظ ا ل لن رن البم ث اي لمية اللو تناول رؤية
 -0ي اثة م
مص . 0202
 -1مماولة اب ام الل ج ال سمو والصاصننمط الم نية والسياسة اي لميةل
لقناتو ال راسة ثنا معالجة اسل اتيجية مص ل لنمية المسل امة .0202
تؤدي الب امج الم ارية فو م ية اللنمية
 -5تعاظح ال ور الذي يمنن
المسل امة دا ن المجلمعا وبصية اصة المجلمعا النامية  ،نظ ا ل
النلشار األمية وتيشو األوبئة  ،وما يمنن تق م ب من دور فو ق بنية
المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتلفزيون – العدد السادس عشر – أكتوبر /ديسمبر 8102

111

معالجة البرامج الحوارية بالتليفزيون المصري إلستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 0202م  :دراسة مقارنة
بين القناتين الثانية والعاصمة األولى

ثقافية وت ب ية مادرن
السم ا .

ى م اجهة اللم يا اللو تع ا اللنمية دا ن القارن

 -6تق م ب امج الم ار ما يمنن تسميل تنمية نااليسا المجلمعو المشل كل
الذي يشع ب ن ف د ينلمو ل مجلما تجاه القلايا والمشا ن االجلما ية
واالملصادية والسياسية .15
 -1الب امج الم ارية تسلطيا ق ر ي ام لجمه ر ى دراية بما ي ور ي ل
من ي اث  ،وذلم ن ط يق ت ية الم اطن بنب يا المشا ن والقلايا
اللو تهح المجلما المم و والعالمو  ،واللو الب من العمن ى المشار ة
فيها وتس يقها ت ريجيا ل بالعمن ال طنو وال ولو بالليني وال ؤية ا لمادال
ى ال ؤية الجي ن لمسارا األي اث ال امعية .16
 -0الب امج الم ارية تنشف السلار ن الع ي من الج انب غي ال ا مة و
و صصية  ،وذلم تأسيسا ل ى
الغاملة ي ع ملية و م
ألو ية مع فية ولنن للنمية مهارا
اله ا من الب امج ليس مج د غ
17
ى الق رن ى م اص ة اللع يح واللص ا بمسئ لية تجاه األ ين .
 -3م يسليي من ال راسة البايث والقائم
اي لم اللنم ي ن ط يق االطل
ينلج نها من امل ايا وت صيا .

ى االتصاع والمهلم بمجاع
ى النلائج اللو تسي نها  ،وما

أهداف الدراسة:
 -7النشف ن هح الق الب الينية اللو تق م بها الب امج الم ارية " ينة ال راسة".
 -0رص

ناص اللش يق و ايب ام المسلص مة فو الب امج الم ارية " ينة ال راسة" .

 -0تم ي األساليب ايمنا ية المسلص مة فو الب امج الم ارية " ينة ال راسة" .
 -1اللع ا ى المسل ى ال غ ي المق م ب ملم

الب امج الم ارية " ينة ال راسة" .

ا اللو تناوللها الب امج الم ارية فو مم ر اللع يح
 -5ال م ا ى الم
لع معالجلها السل اتيجية اللنمية المسل امة ل ح رؤية مص . 0202
ا اللو تناوللها الب امج الم ارية فو مم ر الصمة
 -6النشف ن الم
لع معالجلها السل اتيجية اللنمية المسل امة ل ح رؤية مص . 0202
ا اللو تناوللها الب امج الم ارية فو مم ر االملصاد لع
 -1تم ي الم
معالجلها السل اتيجية اللنمية المسل امة ل ح رؤية مص . 0202
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ا اللو تناوللها الب امج الم ارية فو مم ر الع الة االجلما ية
 -0النشف ن الم
لع معالجلها السل اتيجية اللنمية المسل امة ل ح رؤية مص . 0202
تساؤالت الدراسة:
 -7ما هح الق الب الينية اللو تق م بها الب امج الم ارية " ينة ال راسة" ل ح
رؤية مص 0202؟
 -0مددا ناصدد اللشدد يق و ايبدد ام المسددلص مة فددو البدد امج الم اريددة " ينددة
ال راسة" ل ح رؤية مص 0202؟
 -0ما األساليب ايمنا ية المسلص مة فو الب امج الم ارية " ينة ال راسة" ل ح
رؤية مص  0202؟
 -1ما ه المسل ى ال غ ي المق م ب ملم
ل ح رؤية مص  0202؟

الب امج الم ارية " ينة ال راسدة"

ا اللو تناوللها الب امج الم ارية فو مم ر اللع يح لع
 -5ما الم
معالجلها السل اتيجية اللنمية المسل امة ل ح رؤية مص  0202؟
ا اللو تناوللها الب امج الم ارية فو مم ر الصمة لع
 -6ما الم
معالجلها السل اتيجية اللنمية المسل امة ل ح رؤية مص  0202؟
ا اللدو تناوللهدا البد امج الم اريدة فدو ممد ر االملصداد دلع
 -1ما الم
معالجلها السل اتيجية اللنمية المسل امة ل ح رؤية مص  0202؟
ا اللو تناوللها الب امج الم ارية فو مم ر الع الة االجلما يدة
 -0ما الم
لع معالجلها السل اتيجية اللنمية المسل امة ل ح رؤية مص  0202؟
إجراءات الدراسة:
يصف هذا الج الط يقة وايج ا ا اللو اسلص مها الباي فو هذه ال راسة ،
واللو ت ع مياهيح ال راسة  ،ي ود ال راسة  ،ملغي ا ال راسة  ،تطبيق ال راسة ،
مجلما ال راسة ،و ينلها ،و دواتها.
مفاهيم الدراسة:
المعالجة التليفزيونية إجرائياً :هدو السدما البدارمن ألسد ب اللنداوع اي لمدو الدذي
دددها لأليددد اث والم ددد ا
تعلمددد يددد البددد امج الم اريدددة الل يي ي نيدددة فدددو
الم تبطة باسل اتيجية مص ل لنمية المسدل امة 0202م  ،ب ايدة بمد ى االهلمدام بهدا مدن
ددها ووصد الل الددى ت جهدا الب نددامج
دلع المد ى ال منددو لهدا وت تيددب وتند ار
نم مماورها المصل ية  ،مدا تشدمن يلدا ل القلدايا والم د ا واأليد اث اللدو تدح
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ا اسدل اتيجية
ط يها ل ع ة والنقاش وا ليارا اللي ا للم ين وتيسي م
مص ل لنمية المسل امة بميادية وت ام فو ة األرا  ،بما يساهح فدو دق اطدار
هذه االسل اتيجية والذي ب وره يليق ما سياسا القنان .
ام نم م
البرامج الحوارية :هو نن فنو يشغن مساية ممنية مم دن ول اسح ثاب  ،ويق م فو م ا ي
مم دن  ،وثابل ي ميا ل  ،و اسب يا ل  ،و ن اسب ين  ،و ه يا ل ليع ة مادن من الم اد
السياسية و االجلما ية و الع مية و الينية  .....الخ  ،مسلص ما ل فو ذلم ن و بعض الين
ايذا ية من س د  ،وتع يق  ،وي ار  ،ون وا  ،ومقابل . 18
التنمية المستدامة :هو ت م اللنمية اللو تمقق الل ام بين النظام البيئو ،االملصادي
واالجلما و وتساهح فو تمقيق مصى م ر من النم فو ن نظام من هذه األنظمة
الثلثة .ما ينبغو ا لبار اللنمية المسل امة م ية وا ية معق ن ط لية األم و ام ة
لنافة المجاال واألبعاد ،غايلها اينسا ) ت في ايلياجا يالية ومسلقب ية ( ما ه
أ اللنمية البش ية  ،اال ن يجب الممافظة ى البيئة .فاللنمية المسل امة تشمن
تمقيق اللم ع الس يا فو القا ن اللنن ل جية ل ملارن الصنا ية  ،مما يؤدي الى
اسلم اث اللنن ل جيا الى تنن ل جيا ل ا ص يقة ل بيئة ،ن هذا يلح من يي
فو اتصاذ الق ارا  ،وباللالو ما اسل امة بيئية
سياسو يملام بالمشار ة وال
واملصادية واجلما ية وثقافية وتنن ل جية .19
استرتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر  :"0202هو اسل اتيجية تنم ية ام ة
ط قلها المن مة المص ية ى هامش مؤتم د ح وتنمية االملصاد المص ي بم ينة م
الشيخ ن71مار 0275ل و ارك فو ا ادها ث من  022بي وملصصص فو
مجاال اللصطيط واالملصاد وايدارن والسياسا العامة باي افة الى الشباب فى مصل ف
الممافظا مسله فين رسح ص رن لمسلقبن مص القادرن ى م اجهة افة اللم يا
لع الــــ  75اما القادمة ،وتشمن اثنى ش مم رال رئيسيا ل هو ر ا
والصع با
و بعاد ت م االسل اتيجية ملنام ة األبعاد ،واللو تمثن طة من ساسية فو مسي ن اللنمية
الشام ة ،وتشمن مماور االملصاد ،اللع يح ،الصمة ،االبلنار والمع فة والبم الع مو،
الع الة االجلما ية ،اللنمية العم انية ،الطامة ،الثقافة ،البيئة ،الشيافية و يا ن المؤسسا
المن مية  ،السياسة ال ا ية واألمن الق مو والسياسة الصارجية .
حدود الدراسة:
أ -الحدود الموضوعية:
تنسمب نلائج ال راسة ى الب امج الم ارية بالقناتين الثانية والعاصمة األولى دو
غي ها من الم اد اي بارية األ ى ،لمع فة م ى معالجلها يسل اتيجية مص ل لنمية
المسل امة – رؤية مص . 0202
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ب -الحدود الزمنية:
طبق ال راسة ى ب نامجين األول :ب نامج "مص  "0202المق م فو القنان الثانية ،
الثاني :ب نامج "مص  "0202المق م فو منان العاصمة األولى  ،يي تح تم ين
ملم الب نامج األوع لع فل ن بث وهو ه امن ابل ا من  0270/5/71يلى
 ، 0270/6/71و ذلم تح تم ين ملم الب نامج الثانو لع دورتين ت يي ي نيلين
ابل ا من  0271/72/7يلى .0270/0/07
 مجتمع الدراسة:ويشمن جميا الب امج الم ارية المق مة
األولى الصاصة بالل يي ي المص ي.

ى القنان الثانية المن مية  ،منان العاصمة

 عينة الدراسة:مام الباي بإج ا ال راسة ى ينة م ية من الب امج الم ارية المق مة بقناتو
ال راسة نالقنان الثانية المن مية ومنان العاصمة األولى الصاصةل بالل يي ي
هذه العينة فو ب نامجين األول :ب نامج "مص "0202
المص ي ،وتمث
المق م فو القنان الثانية  ،الثاني :ب نامج "مص  " 0202المق م فو منان العاصمة
األولى  ،يي تح تم ين ملم الب نامج األوع لع فل ن بث وهو ه امن
ابل ا من  0270/5/71يلى  ، 0270/6/71وذلم بما يعادع  07ي قة  ،و ذلم
الب نامج الثانو لع دورتين ت يي ي نيلين ابل ا من
تح تم ين ملم
 0271/72/7يلى  ، 0270/0/07وذلم بما يعادع  06ي قة .
* مبررات اختيار العينة:
* ي جا ا ليار الباي لهذين الب نامجين الى ن لح يج س اهما ملصصصا ل فو
تغطية وملابعة األي اث واأل بار الملع قة بلنييذ رؤية مص  ، 0202و ذلم
العمن ى تم ي ها وتيسي ها.
* ا تم ي اليل ن ال منية ل لم ين جا م ه نا ل ب ورن الب الل يي ي نو ل ب امج
ب
الصا عة ل لم ين وال راسة  ،فالبنسبة لب نامج " مص  " 0202المذا
القنان الثانية ان دورن بث ه واي فقط  ،بينما ان دورن ب ب نامج "
ب منان العاصمة سلة ه بما يعادع دورتين
مص  " 0202المذا
ت يي ي نيلين ام لين.
* مماولة اب ام الل ج ال سمو والصاصننمط الم نية والسياسة اي لميةل
لقناتو ال راسة فو د ح اسل اتيجية مص ل لنمية المسل امة .0202

المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتلفزيون – العدد السادس عشر – أكتوبر /ديسمبر 8102

111

معالجة البرامج الحوارية بالتليفزيون المصري إلستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 0202م  :دراسة مقارنة
بين القناتين الثانية والعاصمة األولى

* تق م هذه الب امج فو وما الذرون فلمظى بنسبة مشاه ن الية  ،و اصة نها
تلناوع ملية هامة ويي ية لنافة فئا الجمه ر وهو اللنمية المسل امة ل طنهح.
ويوضح الجدول التالي السمات العامة للبرامج الحوارية "عينة الدراسة"
جدول رقم ()1
السمات العامة للبرامج الحوارية "عينة الدراسة"
اسم
البرنامج

قناة البث

دورية
بث
البرنامج

فترة بث
البرنامج

مصر
0202

الثانية
(حكومية)

ب
ي مو ن5
يام
سب يالل

مسائو

71

مصر
0202

العاصمة
األولى
(خاصة)

سب و

مسائو

73

تكرار
بث
البرنامج

عدد
الحلقات
المسجلة

مدة بث
البرنامج
12
: 15
ق
12
دقيقة فأكثر
1

ال يعاد

07

1

م ن
واي ن

06

إجمالي محاور
رؤية
الزمن
بالدقيقة مصر
0202
الخاضعة
للتحليل
1
7605
دميقة
01
ثانية
7361
دميقة
50
ثانية

1

إجمالي زمن
الموضوعات
التي تم
تحليلها
بالدقيقة
 7500دميقة
 57ثانية

 7013دميقة
 01ثانية

 أداة الدراسة:ا لم الباي فو جما بيانا ال راسة ى اسلمارن تم ين الممل ى أدان تسلص م فو
وصف الملم الظاه والص يع ل مادن اي لمية وفهح المعانو والس ك المقل
بظاه ن ال راسةن20ل وفو اطار ذلم مام الباي بلصميح اسلمارن تم ين الممل ى مم دن
بيئا وا مة للم ين نن وملم الب امج الم ارية المق مة فو مناتو ال راسة نالقنان
يا ل ميا ل و يييا ل ليهح المعانو والس ك الظاه
الثانية ومنان العاصمة األولىل تم يلل م
ا واألي اث الم تبطة ب ؤية مص  0202لع
والص يع الملبا فو تغطية الم
اليل ن ال منية م ا ال راسة بما يص م ه اا ال راسة ويجيب ن تساؤالتها ،وفي
ضوء ذلك حدد الباحث وحدات التحليل وفئاته بما يلي:
أ  -وحدة الموضوع :وهو من ث و فلن ال ي ا اسلص اما ل فو بم ث تم ين
ا واألفنار من العبارا المصل ية فو
الملم  ،يي يلح المص ع ى الم
ال و
ن فق ن فو الب امج الم ارية تمثن م
ملم الب امج  ،وذلم با لبار
ال ئيسو ل راسة وه اسل اتيجية مص ل لنمية المسل امة
ملية تمس الم
ا .
 ، 0202وفو النهاية يلح يساب اللن ارا الع دية لهذه الم
ب -وحدة قياس الزمن :وتم د وي ن ال من فو هذه ال راسة بال ميقة و ج ائها ،
وذلم بمساب اجمالو الم ن ال منية ل ب امج الم ارية اللو لع ل راسة ،و ذلم
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ا اللو تح تم ي ها  ،وذلم لمع فة م ى اهلمام
مل سط الم ن ال منية ل م
الب امج الم ارية بنن مم ر من مماور رؤية مص  ، 0202وت يمها ل .
 اختبارات الصدق والثبات:ى س ب الص ا
ا لم الباي فو ميا ص ا اسلمارن تم ين الملم
ها ى د من السادن ساتذن
الظاه ي  ،Face Validityوذلم ن ط يق
اي لم والصب ا والملصصصين فو مجاع مناهج البم واي لم وذلم ل منح ى
صليية االسلمارن لقيا ملغي ا ال راسة ن*ل و ُ ذ بمليظاتهح فو اللع ين والمذا
واي افة  .وا ل ُ ِب ثبا اللم ين باسلص ام معادلة ه لسلو  ،وذلم باالسلعانة ببايثين
ينة ف ية م رها ن%72ل من اجمالو ينة ال راسة
ين  للم ين ملم
ب اما  5ي قا من الب امج الم ارية ،وم تبين درجة الثبا بين البايثين ب غ
ن2.37ل  ،وهو نسبة ثبا م تيعة بمسب ما جا ب ي المصلصين فو اييصا
ومنهجية البم الع مو  ،وتؤ صليية االسلمارن ل لطبيق.
منهجية الدراسة  :يصف هذا الجزء نوع ومنهج الدراسة بما يلي :
 نوع الدراسة:تع ال راسة من ال راسا ال صيية الليسي ية ؛ لمناسبلها لأله اا اللو تسعى الى
تمقيقها  ،يي ُ يليع الشق ال صيو ايجابة ى اللساؤال الملع قة بالملم العام
الصا ا ل لم ين ل صف الممل ى الظاه  ،ما الشق الليسي ي فيق م تم يلل وتقييما ل
دميقا ل ل ممل ى ل نشف ن المعانو النامنة واألبعاد المصل ية لعم ية االتصاع و ذلم
ملغي ا ال راسة.
 منهج الدراسة:من جن تمقيق ه اا ال راسة مام الباي باسلص ام منهج المسع اي لمو بالعينة
ال راسة  ،وتم ين بياناتها ،ومع فة العلمة بين من ناتها
ل صف الظاه ن م
واآلرا اللو تط ح ي لها والعم يا اللو تللمنها واآلثار اللو تم ثها .وهنا
يسله ا المنهج رص وتم ين وتيسي معالجة الب امج الم ارية يسل اتيجية مص
منامشة المماور المصل ية ل ؤية مص  0202و ة
ل لنمية المسل امة فو
ال ؤى ووجها النظ المصل ية ل لي ا وتغطية وملابعة تنييذ ه اا ال ؤية ى
رة ال اما.
المعالجة اإلحصائية للبيانات:
ا لم الباي فو م يا اللم ين اييصائو ى ب نامج  SPSS v.17يي تح
ب تطبيق
ى النمبي ت  ،وتم المعالجة اييصائية لهذه البيانا
اد اع البيانا
الع ي من المعامل واال لبارا اييصائية اللالية :
 -7اللن ارا البسيطة والنسب المئ ية .
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 -0ال م النسبو المئ ي .
 -0ا لبار "ي"  : Z- TESTل راسة معن ية الي ا بين نسبلين مئ يلين  ،وذلم
به ا مع فة ال اللة اييصائية بين معالجة الب امج الم ارية " ينة
ال راسة" فو القناتين الثانية والعاصمة لمماور اسل اتيجية مص 0202م .
اإلطار الفكري:
مفهوم البرامج الحوارية:
تع ا الب امج الم ارية بأنها " نن فنو يشغن مساية ممنية مم دن ول اسح ثاب ،
ويق م فو م ا ي مم دن ،وثابلة ي ميلا ،و سب يلا ،و ن سب ين ،و ه يلا
ليع ة مادن من الم اد الينية  ،و الثقافية  ،و الع مية...الخ ،مسلص لما فو ذلم ن و
بعض الين ايذا ية من س د ،وتع يق ،وي ار ،ون وا  ،ومقابل " .21
ويمنن تع يف الب نامج الم اري ى ن  :لقا ذو ه اا مم دن بين مق م الب نامج ،
معين يهح يمة مم دن من الجمه ر المسله ا ،يق م ى
والليف ي ع م
ى مج د ت جي األسئ ة ،والمص ع ى
سا الليا ن الملبادع الذي ال يقلص
ايجابة فقط  ،بن يشلمن ى ن دوا الل اصن بين المق م والليف ،س ا ان
هذه األدوا المسلص مة فو اطار ال غة ال يظية  ،و ال غة غي ال يظية وفق معايي
ا لمية ت ي ي نية معينة.22
وهناك من فها بأنها :الب امج اللو ي لقو فيها صصا و ث لبم م
معين ،ويلناول ن من افة الج انب ،س ا اتيق را المشار ين ،ووجها نظ هح
تجاه القلية المط وية ،و ا ل ي فيما بينهح  ،وم ال ينلهو الم ار الى ين واي ،
ميل يا ل ل مشاه ين و ينله ا الى آرائهح
و اسلنلاج ي  ،بن يمنن ت ك الم
23
الصاصة ى سا المقائق ،واآلرا اللو تع ة ثنا المنامشة .
و يلا يمنن تع ييها بأنها :هو ذلم الشنن المي ي من الب امج اللو تعمن ى ت فق
ا المالية واألي اث الجارية ليس بغ ة ة ما يم ث
المع ما ن الم
ل24
ما يم ث يلا .
فقط ولنن ة ما يق ل النا
وتع هذه الب امج من نجع ما يق م الل يي ي ؛ ألنها تشبا ايلياجا المشاه ين
وتمقق رغباتهح  ،وته ا الى اثارن فن المشاه وليس اللس ية ،وايملا فقط .
ومن هنا ا لسب الب امج الم ارية هميةل بالغةل ل ى جمه ر وسائن اي لم امةل ،
وجمه ر الب امج الل يي ي نية اصة.
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خصائص البرامج الحوارية :
يشترط في البرامج الحوارية أن تتميز بالخصائص اآلتية:
 -7المص امية وتع المص امية ميمة ساسية تجعن الم ار بم
ووسائن تق يم م ا ثقة من الجماهي .

ات و ساليب

 -0ايثارن والجاذبية وتع هذه المي ن من الصصائص اللو تجذب المشاه ين الى
ال سي ة  ،ألنها تجعن من الم ار فلن ب نامج وت فيهو فو آ واي .
 -0األهمية يي ُ ا األهمية تُيَ ِعن من الم ار وتمقق ب م ر من المشار ة
المقاب ة باهلماما الجماهي
الجماهي ية  ،وبصاصة اذا ما تع ق م
25
ومصالمهح وايلياجاتهح الل ورية بص رن مبا و غي مبا ن .
ما تلمي الب امج الم ارية بالمالية  -الليا ن ما المشاه  -الن اهة  -ي ية اللعبي .
وهذه الصصائص تجع ها ث عبية وجماهي ية  ،و دان م ية اليسلها بها فو اللأثي
ى القيح االجلما ية وال ي العام  ،فهو ص الشعب ومن للها يعب األف اد ن
ى المسل ى السياسو
آرائهح  ،ويصن ص تهح الى المسئ لين ،وهذا ل تأثي
واالجلما و دا ن المجلما.26
أهداف البرامج الحوارية:
ته ا الب امج الم ارية الى تمقيق األم ر اآلتية :
 -1ايصاع المقائق والمع ما الى الجماهي بط يقة س ِ سة وسه ة م يبة الى ني سهح .
المصل ف ي  ،وذلم بع ة وجها
 -2مماولة ال ص ع الى تق يح ين ل م
ى غي ها
نظ مصل ية فعن ط يق اللماور يظه لنا وجها نظ م فام
فلق م هو بع ّها المن الصميع ل مشن ة المط وية .
الذي الجل
 -0تم الب امج الم ارية اآل ين ى الم ي من الليني فو الم
فهو وا ا لي باللنبي الى هميل ومنامشة ج انب الملع دن وما يميط ب من
الباب ميل يا ل مام
وجها نظ مصل ية  ،لننها لح تنل الى يقائق معينة بن ت
المل قين .
 -1اللع يف بشصصية ما نليجة من مام ب و لط افلها وبما يليي وج دها فو
األسل ي من ا ا ة الم ح واللس ية ل مشاه ين.27
 -5ق ر ي ام لجمه ر ى دراية بما ي ور ي ل من ي اث  ،وذلم ن ط يق
ت ية الم اطن بنب يا المشا ن والقلايا اللو تهح المجلما المم و
والعالمو.28
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 -6شف السلار ن الع ي من الج انب غي ال ا مة و الغاملة ي ع ملية و
اله ا من الب امج ليس مج د
و صصية  ،وذلم تأسيسا ل ى
م
ى الق رن ى م اص ة اللع يح
ألو ية مع فية ولنن للنمية مهارا
غ
واللص ا بمسئ لية تجاه اآل ين.29
عوامل نجاح البرامج الحوارية:
يل مف نجاح هذا الن

من الب امج ى

ن ناص من همها:30

أ -موضوع حلقة البرنامج  ،وطريقة إعداده:
ا اللو سيلناولها الب نامج ،
تُج ى ال راسا وتُجما المع ما ل م
فلب
وذلم من لع تم ي ن الجمه ر المسله ا  ،وصياغة المادن وفقا ل اليلياجا
الجمه ر واهلمامات  ،فاي اد ل م ار ال يعنو صياغة األسئ ة مبين اج ا الم ار،
الذي سللناول
بن يعنو االسليسار  ،وجما المع ما ي ع الشصصية ،و الم
الم قة  ،أل ذلم امن بالغ األهمية .وليس من المط ب فو الصياغة اسلع اة
جمالية األس ب وي ه  ،بن المص ع ى المع ما يث ا الم قة بالنقاش الجاد  ،و
اب ام الشصصية  ،ونشاطها اذا ا الم ار ي ار صصية.
ب -مقدم البرنامج:
الم قة ،
ا ّ تمنن مق م الب نامج من اسلص ام األساليب الممي ن فو تق يم لم
ى اللن فو س ب اللق يح ،واسلص ام ل سائن المسا ن من تقاري
وم رت
الم قة ،و ال س م البيانية  ،ورس م النمبي ت نالج افنسل
ميص ة ت ح م
ى جذب انلباه المشاه ،
وغي ذلم من ال سائن اييلايية فإن باللالو يسا
وا اج من يالة اليل ر ،والم ن الذي م تصيب ثنا مشاه ن الب نامج.
جـ -ضيوف البرنامج:
يلملا ي ا الب نامج بثقافة واسعة  ،والمام تام
ا من األهمية بمنا
ا اللو سيلناولها الب نامج  ،ليلسنى لهح اث ا الم قة بالمع ما اللو تهح
بالم
الجمه ر وتشبا رغبات  ،ما اذا ا الليف صصيةل ال تلملا بمسل ى اع من
الثقافة  ،فإ ذلم م يؤدي الى انص اا الجمه ر ن مشاه ن الم قة و فل ره ؛ نظ ال
لن الليف ال يق م ل جمه ر المع ما اللو تث ي وتيي ه.
ويرى الباحث أن من أهم عوامل نجاح البرامج الحوارية أيضا ً
ورن االلل ام
بم اثيق العمن اي لمو و لميا الم ار  ،االسلعانة بالملصصصين والصب ا فو
منامشة القلايا المط وية ،و تلناسب ملامينها ما افة اليئا العم ية با للا
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ت جهاتهح واهلماماتهح وتصصصاتهح فو ال م نيس  ،واال لماد
الل يمية المش مة والجذابة  ،وا ليار الل مي المناسب ل ب .

ى األساليب

استراتيجيات التنمية المستدامة:
هناك بعض استراتيجيات التنمية المستدامة التي يجب النظر لها في بدء أي
عملية تنموية  ،حتى يكون لها فيما بعد مردود جيد من النتائج ونذكر بإيجاز
هذه االستراتيجيات: 31
 -7الماجة الى اللغيي فو الين اينمائو  ،يي ُ ا العالح صبع الق ية الصغي ن
بيعن ث رن تنن ل جيا االتصاال واللقنية الم يثة .ما ميادن و و اينسا
اللملناهو بالبيئة و ن مايميط ب و البيئة نظام مغ ق ب يلم من من الل ث
وايس اا فو م ات  .ف ذلم ا الب من الماجة الى تطبيق اسل اتيجيا
اللنمية المل افقة ما البيئة من جن اسل امة الم ارد وميادن مسل يا اللنمية
البش ية.
 -0ا اللنمية المسل امة ليس وصية جاه ن من اسل اتيجيا اللنمية ونماذجها اللو
تبثها دوع العالح المصل ية  ،بمي يسلطيا جميا المصلصين فو اللنمية تطبيقها
والمص ع ى النلائج المط بة و المل معة  ،بن هو اسل اتيجية وب نامج من
تلع ن دولة طبقا ل لما ه ملاح لها من امنانا مالية وبش ية وث وا طبيعية.
الميان المصل ية  ،ونقن

 -0ت ية الجميا بأهمية اللنمية المسل امة فو لى مجاال
اللجارب اللنم ية ل وع الملق مة الى ع ب ال وع النامية.
 -1و ح ومع فة ناص اللنمية المسل امة مع فةل تامةل .ليعطو اسل اتيجية ت ّن
من لع اسلق ار السنا من النايية الع دية  ،وتطبيق فلن األ ناع اللقنية
الم يثة ما الل ي المناسب فو ت جي اللنن ل جيا  ،واالسلص ام األمثن ل م ارد
الطبيعية لمنا ي وث الل ث و اللق ين من .
 -5ا ا لبار ميا اللنمية المسل امة م ية بطيئة ومعق ن ل مص ع ى النلائج فل
مي من ملابعة تق م االسل امة من لع مؤ ا سه ة ووا مة يمنن تطبيقها
ى األبعاد المصل ية بيئيا ل واملصاديا ل واجلما يا ل و م انيال.
أهداف التنمية المستدامة:
تسعى اللنمية المسل امة الى تمقيق مجم ة من األه اا  ،وهو:
-1تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان :من لع م يا اللصطيط وتنييذ السياسا
اللنم ية للمسين ن ية ييان السنا فو المجلما املصاديا واجلما يا ل ونيسيا ل وروييا،ل
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ن ط يق الل ي
وديمق اطو.

ى الج انب الن ية ل نم  ،وليس النمية وبشنن ادع ومقب ع

 -0احترام البيئة الطبيعية :اللنمية المسل امة ت تن ى العلمة بين نشاطا السنا
والبيئة وتلعامن ما النظح الطبيعية وممل اها ى نها سا ييان اينسا  ،انها
ببساطة تنمية تسل ب العلمة المساسة بين البيئة الطبيعية والبيئة المبنية ،وتعمن
ى تط ي هذه العلمة للصبع لمة تنامن و نسجام.
 -3تعزيز وعي السكان بالمشكالت البيئية القائمة :وتنمية ايساسهح بالمسئ لية
تجاهها ،ويثهح ى المشار ة اليا ة فو ايجاد ي ع مناسبة لها من لع مشار لهح
فو ا اد وتنييذ وملابعة وتقييح ب امج ومشاريا اللنمية المسل امة.32
 -4تحقيق استغالل عقالني للموارد :فاللنمية المسل امة للمقيق ه افها يها بل ظيف
اسلغلع هذه الم ارد بشنن قلنو مصطط ل وم رو لنو ال تسلن ا وت م هذه
الم ارد وتيق ها  ،فالمياظ ى ملط با األجياع القادمة.
 -5ربط التكنولوجيا الحديثة والمعاصرة بأهداف المجتمع :وذلم بل ظيف هذه
ال سائن بما يمقق ويص م المجلما ،وذلم باسلغللها لما يمقق تنمية لألف اد والمجلما
تن ل ثار س بية ى المجلما.
وفو تمقيق األه اا المنش دن دو
 -1إحداث تغير مستمر ومناسب في حاجات وأولويات المجتمع :وذلم بلمقيق
الل ام اللو ب اسطل ييعن اللنمية االملصادية ويؤدي الى اللمنح فو المشنل البيئة
الصاصة وب وره يؤدي الى ايجاد ب ائن مناسبة لهذه المشا ن . 33
أبعاد التنمية المستدامة:
هناك ثلثة م تن ا ساسية تق م يها اللنمية المسل امة هو اللنمية االجلما ية،
واللنمية االملصادية ،واللنمية البيئية ،هذه الم تن ا ال يمنن االسلغنا نها ،وال
يمنن تلمقق االسل امة االجلما ية و البيئية و االملصادية ى ي منيصن ،اذ
الب من األ ذ بالم تن ا الثلثة فو وم واي للمقيق الع الة االجلما ية وتمسين
البيئة والنم االملصادي.
 البع االجلما و :يشي هذا البع الى العلمة بين اينسا والطبيعة ،اذ تسعىاللنمية المسل امة الى النه ة بال اما وتمقيق ال فاهية والسعادن لإلنسا وتمسين
سبن العيش والمص ع ى الص ما اللع يمية والصمية وت في الم األدنى من
معايي االمن ،وايل ام يق ا اينسا ليعب ن ر ي بم ية ،باي افة الى تنمية
الثقافا المصل ية واللن والمشار ة اليع ية ل ق ا الشعبية فو صنا الق ار ،و ذلم
تمقيق طم يا ف اد المجلما.
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ب  -البع االملصادي :ا ّ اللنمية المسل امة تسعى من لع البع االملصادي الى
تمسين مسل ى ال فاهية لإلنسا وذلم ن ط يق ميادن نصيب من الس ا والص ما
الل ورية.
جـ  -البع البيئو :ا ّ فن ن االسل امة البيئية تق م ى ت ك األرة فو يالة جي ن
لألجياع القادمة ،اذا ايليظ اينسا بنشاط و دائ من دو اسلن اا الم ارد الطبيعية
و ت مي ها ،وهذا النشاط و العمن يع ا اسل امة ل بيئة ويمنن تمقيق ذلم من لع
م ة اسلهلك الم ارد الطبيعية واسلعماع م اد ماب ة ل ل وي بع اسلهل ها ،ي يمنن
ر بالبيئة . 34
تج ي ها و ال تم ث ي
وسائل اإلعالم وعالقتها بالتنمية:
اد ُمنظمة األ ُ َمح ال ُمل َّ ِم ن الي نسن ب ور وسائن اي لم ال ُم ّ ه اللو تُؤمن بلع ُّد
وجها النظ  ،و ُي ّ ية اللعبي ب صيها اي ى هح دوا تع ي الشيافية فو المجلما
 ،واي ى ر ائ اللنمية المسل امة  ،وهذا بل َّم يلا ف همية ال ور الذي تؤدي
وسائن اي لم  ،ويُع و من أنها ى الصعي السياسو  ،والمجلمعو  ،ومن الج ي
ت م العم ية اينمائية بمصل ف مماورها تُساهح فو ت ية المجلما  ،ونَبذ
بالذ
ّ اللط ُّ ا  ،وذلم
العنف ،واللط ُّ ا؛ اذ ا المجلما ال ا و يمل م منا ة ذاتية
يُب ِ ّ
ش بميان فلن لنافة فئا المجلما  ،باي افة الى الميان السياسية ال ُمسل ِق ن ؛
ُملبادَلة بين الشعب  ،والمن مة  ،واي لم .35
للس دَ الثقة  ،وتن
ويمكن تحديد دور وسائل االتصال الجماهيرية في التنمية من خالل النقاط التالية:36
 -7تركيز االنتباه :تق م وسائن االتصاع ب ور فعاع فو ت يع وتشنين
ال ؤية ل جمه ر المسله ا من رسائ ها اي لمية  ،يي تق م ب ور الملمنح
ن  ،اصة ن ما يلع ق األم باألو ا
فيما يع ف النا وما يلم ث
تسلغن
السياسية واالملصادية واالجلما ية  ،ومن يمنن ل سائن االتصاع
هذا ال ور وهذه المنانة لل ي انلباه الجماهي ي ع المشاريا اللنم ية
اللشجيا ى نش س ك ج ي و نبذ الس ك السيئ.
 -0رفع التطلعات عالياً :تسلطيا وسائن االتصاع تم نطاا تط عا جماهي ها
ى الثقافا النامية والملق مة وهذا من لع مذ الهمح واللشجيا ى اللط ا الى
ييان فلن ومسلقبن م ده والص وج من م معة اللص ف اللو ت افق المجلمعا
المنع لة والمنافية ل لغيي  ،وباللالو تمطيح القي د المنانية والليلع ى الغي ومن
تشنين مجلما يلاري وملق م.
 -0المساعدة على اتخاذ القرارات :ا اله ا ال ئيسو من العم ية اي لمية ه
 ،ف سائن االتصاع ت ج انلباه وفن الي د
ى و و اينسا وت جي س
اللأثي
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لص مة األغ اة السياسية واالجلما ية واالملصادية والثقافية وباللالو تمقيق اللنمية
وت جي المجلمعا نم البنا وتشجيعها ى النه ة واللق م و ذا ق اتجاها
وم امف ايجابية وال فا نها.
 -1توسيع دائرة الحوار الخاص بالتنمية :تق م وسائن اي لم بل سيا نطاا المنامشة
السياسية وت يع الصطة اللنم ية يلى يلسنى لألف اد اللط ا ى الب امج و ذا
تن ين آرائهح الصاصة ي لها ومماولة اب ا ر يهح فيها وباللالو تق يب وجها النظ
وتمنين وسائن اي لم من تقصو المقائق اللو من للها تلمنن من مع فة رغبا
الجمه ر المسله ا وادراجها من األول يا اللو تسعى الى تمقيقها  ،ومن تلمقق
المشار ة الق مية اللو تع من ساسيا اللنمية المسل امة.
 -5فرض األوضاع االجتماعية :وهنا يأتو دور وسائن اي لم فو اي ل واللشهي
بالظ اه غي الم غ بة فو المجلما االنم افا الصطي ن وينمن دور اي لم فو
اللع يف بالظاه ن وتم ي الق ا والعق با والغاية منها تمذي ايف اد من
الس يا المنم فة.
البرامج الحوارية ودورها في التنمية المستدامة:
تُمثن الب امج الم ارية ي هح المصادر ال ئيسة ل مع ما ذا العلمة بالقلايا
ا
المي ية اللو تسلم ذ ى اهلماما ال ي العام وبصاصة فو القلايا والم
السياسية واالملصادية واالجلما ية واألمنية النب ى الم تبطة بالميان العامة فو
ا بالنقاش والمماورن ،
المجلما  ،وذلم من لع تناولها لهذه القلايا والم
واتايلها الي صة للبادع وجها النظ بين الشصصيا المسللافة الملصصصة و
ى  ،وه األم
 ،وبين هذه الشصصيا والجمه ر من جهة
المعنية بالم
ل
الذي يص ق منا ا يُث ي المشاه ين بالمع ما واآلرا واألفنار والصب ا واألبعاد
المقيقية لألي اث والمشا ن المط وية فو المجلما.
ما سبق فإ الب امج الم ارية الل يي ي نية تلص ر ملية ام اد الجماهي
وفو
المعالجة المهنية الناجمة اللو تشبا
بالمع ما والبيانا الصادمة والمنثية فو
ياجا ت م الجماهي وتمقق رغباتهح  ،ومن لع ذلم يمنن ارساع رسائن ن
ط يقها يلح تن ين ود ح اتجاها ال ي العام نم سياسا معينة و م ارا تح
معين ولمصل ف االتجاها السياسية واالجلما ية
اتصاذها بشأ ملية و م
واالملصادية وال ينية .
وفيما يلي نستعرض أهم النقاط التي ركزت عليها البرامج الحوارية أثناء معالجتها
إلستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 0202م :
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 -7التعريا باللط را واالنجاما االمتصادية التو يققها الوط  ،إن ا المد
ال دما االل ترونية  ،وا تماد الم اريا
االمتصادية  ،وتبسيط ايجرا ا
التنموية ال مة  ،وغيرها.
 -0متابعة ايصليا االمتصادية فو دا ع الب د و ارج ؛ لتعريا المجتما بها،
و ذلك التو ية م الم اطر والتيديا االمتصادية الت م وايغراا  ،ارتيا
و ان ياة سعار النيط  ،والبطالة  ،ال وارث الطبيعية ووجود نظمة ولوائع
معقدن وغير وا ية.
 -0تقديم مع وما ل مجتما بشأ مطا الطامة مثن نسبة الم ارد المل ف ن ل ُمجمن
االيلياجا  ،ونسبة نم االسلثمار فو مطا الطامة وتق يح الم ع الب ي ة لل ي
اسلص ام م ارد الطامة والممافظة يها.
 -1ت ية الم اطنين بأهح الص ما االلنل ونية اللو ت ف ها المن مة لممارسة
األ ماع بسه لة ويس  ،وتق يح تقاري ن درجة مسل ى ر ا الم اطنين ن
الص ما المن مية ونش لية ت قو آرا الم اطنين ى ما تق م ب المن مة.
 -5التغطية اي لمية الموسعة لنافة القلايا اللع يمية والل ب ية  ،ونش هح
السياسا والق ار الل ب ية واللع يمية وتشجيا المجتما ى اللع يح ل نهوة
بالمجتمعا فو اطار تق يح تجارب و ب ا ورؤى دوع العالح الملق م.
الصمية  ،ونش هح الصطط
 -6اللع يف بنافة القلايا والتيديا
االسل اتيجية الصاصة بلط ي منظ مة الصمة والتغطية اي لمية
الموسعة لنافة المبادرا والممل الصمية الق مية اللو تع م وتممو
الصمة العامة ل م اطنين.
 -1بنا منظ مة ميح ثقافية ايجابية فو المجلما المص ي تمل م اللن
واال للا  ،وتع يف الم اطن بنييية ال ص ع الى وسائن ا لساب
ى
المع فة  ،وادراك تاريص وت اث الملاري المص ي ما الل ي
ورن تج ي الصطاب الثقافو والل ب ي وال ينو.
ائع المجلما المهمشة ن ط يق ت صين ص اتهح ل مسئ لين
 -0مسان ن
ى هح المشنل اللو ت اجههح لمسا ن صانا الق ار
وتس يط الل
ى تق يح الم ع المقل ية.
ميح الع ع والمساوان بين ف اد المجلما للمقيق
 -3غ
االن ماج المجلمعو.

ى درجة من
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ى القلايا البيئية ل فا ال و بشأ يماية الطبيعة والم من تأثي
 -72الل ي
اللغي المنا و به ا ت في بيئة نظيية آمنة مسل امة لألجياع المسلقب ية فو
نش السياسا اينمائية اللو تلبناها ال ولة.
 -77نش ال ؤية الق مية ل ولة للنمية المناطق العم انية القائمة وتنمية م
السليعاب ال يادن السنانية الس يعة ب و ش ائيا .

جين

ة ومنامشة هح
 -70تو ية المجتما بأهح اللط را السياسية ن ط يق
األي اث والقلايا السياسية  ،وال م ا بالم اطن ى هح الق ار السياسية
الم تبطة بالشأ ال ا و والصارجو.
ا االمتصادية واالجلما ية
 -70ت جيا م ت ا الجماهير ل تيا ع ما المو
والسياسية ،وم ذلك فتع المجاع ل تابة المقاال واجرا اليوارا ما مادن
الر ي ،وتنظيم الندوا وال قا ا الع مية.
نتائج البحث ومناقشتها
 -1القوالب الفنية التي تقدم بها البرامج الحوارية "عينة الدراسة" المذاعة
بقناتي الدراسة
جدول رقم ()0
القوالب الفنية التي تقدم بها البرامج الحوارية "عينة الدراسة"
قناتي الدراسة

القناة الثانية

قناة العاصمة

المجموع

القوالب الفنية

ك

%

ك

%

ك

%

الوزن س الترتيب

قيمة z

الداللة

المقابلة

1

00.0

8

02.2

15

01.3

11

0

 2.125-غير دالة

الندوات والمناقشات

11

50.1

10

52

01

51.1

15.1

1

 2.111-غير دالة

أكثر من قالب

0

11.0

5

13.0

2

11

52.1

0

 2.111-غير دالة

المجموع

01

122

01

122

11

تد ع بيانددا الج د وع الصدداص بمع فددة الق الددب الينيددة اللددو تق د م بهددا الب د امج الم اريددة
" ينددة ال راسددة" ددى مالددب نالن د وا والمنامشددا ل ه د القالددب األ ث د اسددلص اما ل
بشنن م م ظ وذلم بنسبة  %57.7ب م نسبو  ، 15.6وهذا يليق ما طبيعدة البد امج
من موايا ي ن ووجهدا نظد
الم ارية اللو تملاج الى منامشة القلية و الم
ورن اسللدافة ثد مدن صصدية  ،مدا هدذا القالدب يد ف
مصل ية  ،مما يلط ب
م نا ا مناسبا ي سداب المع مدا والمعدارا والصبد ا المصل يدة  ،وهدذا مدا يليدق مدا
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النثي من نلائج ال راسا السابقة ومن بينها دراسة وليد فـ غدـ ى مهدـ ى ،37 0270
ثد الق الدب الينيدة اسدلص اما ل فدو تنداوع القلدايا
ى مالب المنامشا
واللو
السياسية بالب امج الم ارية.
وجددا مالددب نالمقاب ددةل فددو الل تيددب الثددانو مددن ييد اسددلص امها فددو تقد يح البد امج
الم اريددة وذلددم بنسددبة  %07.3بد م نسددبو  ، 66وبددالنظ ليئددة ن ثد مددن مالددبل
نجد نهددا األمددن اسددلص اما ل فددو ب نددامجو ال راسددة ييد جددا بنسددبة  %71ب د م
نسبو . 50.1
مددا ت صد النلددائج الددى د م وجد د داللددة ايصددائية بددين القندداتين فددو اسددلص امهما
ل ق الددب الينيددة المق د م بهددا الب د امج الم اريددة " ينددة ال راسددة" يي د ان د ميمددة z
غي دالة ايصائيال.
 -0الشكل المقدم به البرامج الحوارية "عينة الدراسة" المذاعة بقناتي الدراسة
جدول رقم ()0
الشكل المقدم به البرامج الحوارية "عينة الدراسة"
قناتي الدراسة
الشكل الفني
مقدم وضيوف فقط

القناة الثانية

المجموع

قناة العاصمة

قيمة z

ك

%

ك

%

ك

%

الوزن
س

الترتيب

الداللة

0

11.0

-

-

0

1.1

50.51

1

1.311-

دالة عند
2.25

مقدم وضيوف ومادة مصورة

11

11.1

13

10.1

00

12.0

21.31

1

2.110-

غير دالة

مقدم وضيوف واتصال مع ضيف
آخر

3

10.2

10

52

00

11.2

10.01

0

2.120-

غير دالة

مقدم وضيوف مع عرض تقارير
مسجلة

11

50.1

11

11.5

01

51.1

12.12

0

2.105-

غير دالة

المجموع

01

01

11

ث األساليب المق م بهدا البد امج الم اريدة " يندة
تشي بيانا الج وع السابق الى
ال راسددة" ه د س د ب نمق د م و ددي ا ومددادن مص د رنل بنسددبة مق د ارها  %12.0مددن
اجمالو نسبة األساليب المسلص مة  ،ي ي فو الل تيب الثانو س ب نمق م و ي ا مدا
ددد ة تقددداري مسدددج ةل بنسدددبة  ، %51.1ي يددد فدددو الل تيدددب الثالددد سددد ب نمقددد م
ب الهداتف و األممدار الصدنا ية مدا د ة مدادن
و ي ا واتصاع ما يف آ
مص رنل بنسبة  ، %16.0ي ي فو الل تيب ال ابا س بنمق م و ي ا فقدطل والدذي
املص اسلص ام ى القنان الثانية بنسبة .%6.1
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ويمنن الق ع ا اللن فو األ ناع المق م بها ب نامجا ال راسة يليى ى ملدم نها
ال امعيددة والمصدد امية مددن ددلع المددادن المصدد رن المصددايبة ل لع يقددا واللم دديل
واآلرا اللددو يق د مها ددي ا الب نددامج ،مددا اللن د يمقددق ف صددة مددن لقددا ا
وي ارا ب األممار الصنا ية ما مادن ال ي وصدانعو القد ار و صصديا تند
المط وح ل نقداش و ده د يدا ل مد ث الدذي ومدا ،
لها لمة بالم ث و الم
وذلم به ا ت يع الم مف ال اهن وملابعة تط رات .
وتشي بيانا الج وع يلا الى م ى اهلمام الب امج الم اريدة " يندة ال راسدة" بلقد يح
رؤيددة مص د  0202م مددة بددالم اد المص د ّ رن  ،وذلددم تطبيق دا ل ل قا د ن اينلاجيددة اللددو
ى" ال ؤيدة هدو الصد ا"  ،األمد الدذي يعندس و يدا ل مل ايد ا ل لد ى القدائمين
تؤ
ور بيد فدو جدذب
باللصطيط بقناتو ال راسدة ،ييد ُ ا الصد رن والييد ي ها تقد م بد ٍ
المشدداه لملابعددة الب د امج مددن ناييددة  ،وفددو نيددس ال م د يعنددس م د ى الم د ص ددى
ية من نايي ٍة ى.
المهنية فو ة القلايا واألي اث بص رن م
ما ت ص النلائج الى وج د داللة ايصائية بين القناتين فو اسلص امهما ل شنن اليندو
نمق د م و ددي ا فقددطل يي د ُ ان د ميمددة  zدالددة ايصددائيا ل ن د مسددل ى معن يددة 2.25
لصالع القنان الثانية  ،فو يين ن ال ت ج داللة ايصائية بدين القنداتين فدو اسدلص امهما
لأل ناع الينيدة الدثلث نمقد م و دي ا ومدادن مصد رن  ،مقد م و دي ا واتصداع مدا
يف آ  ،مق م و ي ا ما د ة تقداري مسدج ةل المقد م بهدا البد امج الم اريدة
" ينة ال راسة" يي ان ميمة  zغي دالة ايصائيال.
 -0عناصررر التشررويق أو اإلبررراز المسررتخدمة فرري البرررامج الحواريررة المذاعررة
بقناتي الدراسة
جدول رقم ()1
عناصر التشويق أو اإلبراز المستخدمة في البرامج الحوارية "عينة الدراسة"
قناتي الدراسة
عناصر التشويق
صور ثابتة شخصية أو
موضوعية
رسوم وخرائط مصاحبة
مادة مصورة مصاحبة
وثائق ومواد صحفية
تقارير مسجلة
عناوين مكتوبة على الشاشة
يجمع بين أكثر من عنصر
المجموع

القناة الثانية

قناة العاصمة

المجموع

ك

%

ك

%

ك

%

الوزن س الترتيب

قيمة z

الداللة

10

11.3

13

10.1

00

12.1

20.15

0

2.222-

غير دالة

1
11
3
11
01
10

13
11.0
10.2
50.1
122
11.3

3
01
10
11
01
11

01.1
22.2
52
11.5
122
15.1

10
01
00
01
11
02

01.1
12.1
11.2
51.1
122
10.2

10.10
23.01
10.01
12.12
122.22
21.20

1
0
1
5
1
1

1.1112.0112.1202.1052.222
2.011-

غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة

01

01

11

نصد نالعنداوين المنل بدة دى الشا دةل
يللع من بيانا الج وع السدابق
جددا فددو مق مددة ناصدد اللشدد يق و ايبدد ام المسددلص مة فددو تقدد يح ملددم
البد امج الم اريددة " ينددة ال راسددة" وذلددم بنسددبة  % 722بد م نسددبو ، 722
وهددذا ي جدددا الددى اسدددلص ام بدد امج ال راسدددة ل نثيدد مدددن الشددعارا والعنددداوين
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ليق اتها المصل ية و ذلم لابة سدما اللدي ا دى الشا دة و هدح تصد يماتهح
الملع قددة بالقلددايا والم د ا المط ويددة ل نقدداش  .ثددح جددا نص د نمددادن
مص رن مصدايبةل فدو الل تيدب الثدانو بنسدبة  % 10.1بد م نسدبو  03.01؛
وذلم ي ديا المي يدة والمصد امية دى الصد رن بمدا يجدذب الجمهد ر  ،بينمدا
جددا نصد نصد ر ثابلددة صصددية و م د يةل فددو الل تيددب الثالد بنسددبة
 % 60.7ب م نسبو  00.15؛ وذلدم لد بط وجهدا النظد واألرا اللدو تقداع
ثنددددا المدددد ا ل والمشددددار ا بأصددددمابها ددددن ط يددددق دددد ة صدددد رهح
ا المط ويدة ل نقداش بالصد ر الم د ية
الشصصية و ذلم ت يح الم
الل يمية  ،فو يين جدا نصد نيجمدا بدين ثد مدن نصد ل فدو الل تيدب
ال ابددا بنسددبة  % 60.0بددد م نسددبو  ، 07.00و يدد ا ل جدددا نصدد نوثدددائق
وم د اد صددمييةل فددو الل تيددب األ ي د بنسددبة  % 16.0ب د م نسددبو ، 10.07
وبالنسدددبة لق دددة اسدددلص ام ال ثدددائق عنصددد جدددذب وتشددد يق لملدددم البددد امج
الم ارية " يندة ال راسدة" فديمنن ارجا د الدى ي اثدة الم د ا واأليد اث
اللددو يددلح معالجلهددا فهددو تد تبط ب ؤيددة مصد  0202وهددو مامالد اسددل اتيجية
ج ي ن تم اللنييذ وفقدا ل ل جد وع ال مندو الممد د للمقيدق األهد اا المنشد دن فدو
مجاال اللنمية المصل ية.
مددا ت ص د النلددائج الددى د م وج د د داللددة ايصددائية بددين القندداتين فددو اسددلص امهما
لعناص اللش يق المق م بها الب امج الم ارية " ينة ال راسة" يي ان ميمة  zغيد
دالة ايصائيال.
 -1األساليب اإلقناعية المستخدمة فري البررامج الحواريرة "عينرة الدراسرة" المذاعرة
بقناتي الدراسة
جدول رقم ()5
األساليب اإلقناعية المستخدمة في البرامج الحوارية "عينة الدراسة"
قناتي الدراسة
األساليب اإلقناعية

األسلوب العقلي

تقديم أدلة
وبراهين
االستشهاد
بالواقع
تقديم أرقام
وإحصائيات
اإلحساس
بالنجاح
اإلحساس
بالمسؤولية
اإلحساس
بالمخاوف
يجمع بين األسلوبين

األسلوب العاطفي

المجموع

القناة الثانية

قناة العاصمة

%

%

ك

ك

المجموع
ك

%

الوزن س

الترتيب

قيمة z

الداللة

11

50.1

15

51.1

01

55.0

11.5

0

2.012-

غير دالة

11

11.0

01

22.2

01

12.1

23.0

1

2.011-

غير دالة

10

11.3

10

11.1

05

50.0

11

0

1.211-

غير دالة

1

00.0

5

13.0

10

05.5

10

1

1.231-

غير دالة

0

11.0

10

52

11

01

11.1

5

0.511-

0

11.0

-

-

0

1.1

50.1

1

1.311-

10.2

11

50.2

00

12.3

11.0

1

2.111-

3
01

01

دالة عند
2.21
دالة عند
2.25
غير دالة

11
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يللع من بيانا الج وع السدابق الصداص بمع فدة األسداليب ايمنا يدة المسدلص مة فدو
البد امج الم اريددة " يندة ال راسددة" سد ب ناالسلشددهاد بدال امال جددا فدو الل تيددب
األوع وذلددم بنسددبة  %10.1مددن اجمددالو األسدداليب ايمنا يددة المسددلص مة فددو الب د امج
الم ارية " ينة ال راسة"  ،وهذه النليجة تنح دن و دو القدائمين باالتصداع ومصططدو
هددذه الب د امج لطبيعددة القلددايا والم د ا المنبثقددة مددن رؤيددة  0202ددلع فل د ن
ال راسة  ،ا افة الى هذا األس ب يمثدن يد دليدن دى مدا يدلح تنييدذه دى رة
ال اما من األه اا المصل ي السل اتيجية مص ل لنمية المسل امة.
وجا س ب نتق يح دلة وبد اهينل فدو الل تيدب الثدانو وذلدم بنسدبة  ، %55.0والدذي
يعلم ى تم ين وتيسدي األيد اث والم د ا والقلدايا الم تبطدة بممداور رؤيدة
 0202ن ط يق تق يح األدلة والبد اهين ل مد ا دى مد ى ملئمدة اآلليدا الممد دن
فو ال ؤية للمقيق األه اا المنش دن .وجدا األسد ب العداطيو ناييسدا بالمصداوا
والمصاط ل فو الل تيب األ ي وذلم بنسبة . %6.1
ددى اسددلص ام األسدداليب
وبصددية امددة نليددظ الب د امج الم اريددة ا لم د
العق يددة ثدد مددن األسدداليب العاطييددة فددو امنددا المشدداه ين بدداألرا ووجهددا
النظد المط ويددة  ،و ددا اسددلص اما م فقددا ألند فددو يالددة تندداوع الم د ا
االسددل اتيجية اللددو ت َ ُمددس جميددا فئددا الشددعب ال مجدداع ل عاطيددة اال فددو ي د ود
يددد مدددن مسدددلج ا
ددديقة أل العقدددن الجمددداهي ي يقددديح ال امدددا ومدددا طددد
وانجاما و ماع تط ي ية تمسن مدن ال دا الد اهن ل فعدة المجلمدا وتق مد
 ،وه مدا اتيدق مدا مات صد اليد دراسدة مجيرب أحمرد حرازم الشرمري 0211
ددى غ بددة اسددلص ام األسدداليب ايمنا يددة المنطقيددة ث د مددن
( ، )38يي د ُ د
األسدداليب ايمنا يددة العاطييددة فددو ددن البد امج الم اريددة " ينددة ال راسددة"  ،فددو
يين نها ا ل ي ما دراسة وليرد فـرغرـلى مهرـدى  ، )39( 0212واللدو ا لمد
دددى األسددداليب العاطييدددة السدددلمالة الجمهددد ر نمددد القلدددايا والم ددد ا
المط وية ل نقاش فو اطار وجها النظ المصل يدة اللدو تيسد وتشد ح وتم دن
ا .
هذه القلايا والم
ما ت ص النلائج الى وج د ف وا دالة ايصائيا ل بين القنداتين فدو اسدلص امهما
لألس ب العداطيو " اييسدا بالمسدئ لية " ييد اند ميمدة  zدالدة ايصدائيا ل
ن مسل ى ن2.27ل لصالع منان العاصمة  ،و دذلم ت جد فد وا دالدة ايصدائيا ل
بين القناتين فو اسدلص امهما لألسد ب العداطيو " اييسدا بالمصداوا " ييد
ان ميمة  zدالة ايصائيا ل ن مسل ى ن2.25ل لصالع القنان الثانيدة .و دأ مندان
العاصددمة تؤ د ددى د ورن ايسددا المد اطنين بنافددة فئدداتهح بالمسددئ لية فددو
المسددا ن ددى تنييددذ ممدداور و ه د اا رؤيددة مص د  ، 0202وفددو ال م د ذات د
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تؤ القنان الثانية ى ن سيصداب الشدعب بمالدة مدن الق دق والصد ا فدو يالدة
م نجاح المن مة فو تمقيق اسل اتيجية مص ل لنمية المسل امة ..0202
 -5المستوى اللغوي المقدم به مضمون البرامج الحوارية "عينة الدراسة" المذاعرة
بقناتي الدراسة
جدول رقم ()1
المستوى اللغوي المقدم به مضمون البرامج الحوارية "عينة الدراسة "
قناتي الدراسة

القناة الثانية

المجموع

قناة العاصمة

قيمة z

اللغة المستخدمة

ك

%

ك

%

ك

%

الوزن س

الترتيب

الداللة

الفصحى المتخصصة

0

3.5

5

13.0

1

11.3

51.13

0

2.313-

غير دالة

المبسطة (لغة اإلعالم)

1

00.0

1

15.1

11

00.1

10.12

0

1.103-

غير دالة

أكثر من مستوى لغوي

10

51.0

11

15.1

03

11.1

22.10

1

2.510-

غير دالة

المجموع

01

122

01

122

11

ث فئا المسل يا ال غ يدة اسدلص اما ل فدو تقد يح
يللع من بيانا الج وع السابق
ملم الب امج اي بارية " ينة ال راسة" هو فئدة ن ثد مدن مسدل ى لغد يل وذلدم
بنسبة  % 67.1من اجمدالو المسدل يا ال غ يدة المسدلص مة  ،وهدذا ي جدا الدى هدذا
المسل ى ال غ ي ه األ ث ملئمة ل مشاه ين ،يي ُ ا البد امج الم اريدة التقد م ليئدة
بعينهددا وانمددا تقد م لنافددة مطا ددا وفئددا المجلمددا ب ايددة مددن الي د د األمددو يلددى رمددى
المسدددل يا اللع يميدددة والمهنيدددة  ،و دددذلم يقددد م لجميدددا الم ايدددن العم يدددة مدددن طيددداع
وم اهقين و باب و بار السن ،وهذا يليق ما طبيعدة و هد اا البد امج الم اريدة اللدو
ته ا الى ال م ا بالمشداه دى هدح األ بدار واأليد اث والقلدايا اللدو تد ور دا دن
المجلما المم و وايم يمدو والد ولو  ،مدا هدذا المسدل ى ال غد ي يعمدن دى امالدة
قبة ا للا المياهيح با للا المي دا بدين المجلمعدا وبعلدها  ،وجدا المسدل ى
ال غد ي نالمبسددطة "لغددة اي ددلم"ل فددو الل تيددب الثددانو مددن ييد اسددلص ام فددو تق د يح
ملدددم البددد امج الم اريدددة " يندددة ال راسدددة" وذلدددم بنسدددبة  %00.1مدددن اجمدددالو
المسل يا ال غ ية المسلص مة .
وجا المسل ى ال غ ي ناليصمى الملصصصةل فو الل تيب الثال من يي اسدلص ام
فو تق م ملم الب امج الم ارية " ينة ال راسة" وذلم بنسدبة  %71.3مدن اجمدالو
المسددل يا ال غ يددة المسددلص مة  ،و ظه د المقارنددة بددين مندداتو ال راسددة تي د ا منددان
العاصمة ى القنان الثانية من يي ا لمادهما ى هدذا المسدل ى ال غد ي فدو تقد يمها
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لب نامج مص  0202وهذا ي جا الى الطبيعة اي بارية اللو تلميد بهدا مندان العاصدمة
باي افة الى غ بة صية اللصصصية لمق م الب امج الم اريدة دى لغلد اللدو يقد م بهدا
ملم الب نامج.
وفددو د ميددام البايد بلم يددن ال غددة المقد م بهددا ملددم الب د امج اي باريددة " ينددة
ال راسة" اليدظ اللد ام مقد مو البد امج و دذلم اللدي ا بأصد ع المهندة و لمياتهدا،
ومقللددديا األمدددن القددد مو  ،وهدددذا ندددس مدددا يمددد ث فدددو بعدددض القنددد ا اليلدددائية
المغ ة اللو تنلهدم م اثيدق الشد ا اي لميدة  ،وتصد ج دن مبداد اآلداب العامدة
ثنا تق يح الب امج المصل ية.
ما ت ص النلائج الى م وجد د داللدة ايصدائية بدين القنداتين فدو المسدل ى ال غد ي
المق م ب الب امج الم ارية " ينة ال راسة" يي ان ميمة  zغي دالة ايصائيال.
 -1الموضوعات التي تناولتها البرامج الحوارية في محور التعليم خالل معالجتها
الستراتيجية التنمية المستدامة لدعم رؤية مصر0202
جدول رقم ()1
الموضوعات التعليمية التي ركزت عليها البرامج الحوارية "عينة الدراسة" لدعم
رؤية مصر 0202
قناتي الدراسة
الموضوعات التعليمية
تحسين القدرة التنافسية للمنظومة
التعليمية
خفض معدل التسرب من التعليم
األساسي
توفير فرص التعليم للجميع دون تمييز
رفع جودة مخرجات التعليم
رفع كفاءة المعلمين والقادة التربويين
إعادة هيكلة وصياغة التعليم قبل
الجامعي
تطوير نظم التقويم واالمتحانات
إتاحة التعليم لكل طفل في مصر
إصالح البنية التشريعية للمنظومة
التعليمية
إعادة هيكلة الموازنة وتعظيم اإلنفاق
على التعليم
تميز عالمي في صناعة المناهج
والوسائل التعليمية
االرتقاء بالتعليم الفني
شمول التعليم لذوى االحتياجات
الخاصة
موضوعات تعليمية أخرى
المجموع

القناة الثانية

المجموع

قناة العاصمة

ك

%

ك

%

ك

%

3

10.3

1

01.5

11

01

الوزن
س

قيمة
الترتيب z

الداللة

11.15

1

0
1
11
2

11.0
1.2
11.1
02.1

1
11
10

15.1
10.0
52

0
5
05
01

1.1
12.1
50.0
11.1

50.51

11

1.311-

55.21
11.01
10.20

12
1
0

1.1101.1112.221-

1

00.0

1

00.1

10

01.1

11.12

2

 2.110-غير دالة

3
1

10.3
00.0

11
5

10.0
13.0

02
10

10.5
05.5

11.03
10.11

1
3

 2.201غير دالة 1.231-غير دالة

3

01.1

15

01.3

15.22

1

 2.101-غير دالة

11

50.2

12

02.0

12.00

5

0.111-

12
0

11.1
3.5

10
0

11.1
11.5

00
5

11.2
12.1

10.11

0

 2.233-غير دالة

55.01

12

-

-

5
0

13.0
11.5

5
0

12.1
1.1

51.21

12

50.22

11

 2.002غير دالةدالة
0.1202.25
 1.530-غير دالة

1

02.1
13

1

01

01

 1.101غير دالةدالة
2.25
غير دالة
غير دالة
غير دالة

دالة
2.25

11
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نرفا جد دن مص جدا اللع ديح فدو
يللع من تم ين بيانا الج وع السابق م
مص ل جا فو مق مدة الم د ا اللع يميدة اللدو تناوللهدا البد امج الم اريدة " يندة
ال راسددددة" ددددلع معالجلهددددا السددددل اتيجية مصدددد ل لنميددددة المسددددل امة لدددد ح رؤيددددة
مص د  ،0202وذلددم بنسددبة  %50.0ب د م نسددبو  ، 11.01ي ي د فددو الل تيددب الثددانو
نتمي المو فو صنا ة المنداهج وال سدائن اللع يميدةل وذلدم بنسدبة %16.0
م
نرفدا يدا ن المع مدين
ب م نسبو  ، 10.11فو يين جا فو الل تيب الثال م
نتط ي نظدح
والقادن الل ب يينل بنسبة  %11.1ب م نسبو  ، 10.20ثح جا م
اللق يح واالملمانا ل فو الل تيب ال ابا بنسبة  %10.5ب م نسبو .17.03
تمقيق ه ا رفا ج دن مص جا اللع يح صدبع
ويمنن تيسي هذه النلائج فو
ورن م مة لم ا بة سد ا العمدن ،السديما و م د الجد دن صدبع يشدنن
يمثن
همية اصة فو جميا المجداال ومنهدا المجداع اللع يمدو  ،لدذا جدا هدذا الهد ا دى
ر ول يددا المن مددة فددو تمقيددق رؤيددة مص د  0202فددو مجدداع اللع دديح  ،مددا ددن
تمقيق ه ا اللمي فو صنا ة المناهج وال سدائن اللع يميدة  ،فجدا فدو الم تبدة الثانيدة
ورن اسلص ام المناهج اللع يمية الم يثة اللدو ت ا دو اليد وا
ى
األم الذي يؤ
الي دية بين الللميذ و ذلم تهلح بمي لهح وايلياجاتهح وتنميدة المهدارا المصل يدة لد يهح
 ،باي ددافة الددى البعد ددن الطد ا اللق ي يددة فددو تد ريس المقد را ال راسددية المعلم د ن
ى ط يقة المما ن والل قين فقط بدن يجدب االهلمدام بدالط ا الم يثدة مثدن العصدف
الددذهنو والددلع ح النشددط والمنصددا اللع يميددة فددو د ت ظيددف ال سددائن اللنن ل جيددة
لص مة العم ية اللع يمية .
نرفا يا ن المع مين والقدادن الل بد يينل فدو الم تبدة الثالثدة مدن دمن
وجا م
األه اا اللع يمية اللو تسدعى رؤيدة مصد  0202للمقيقهدا فدو ممد ر اللع ديح انطلمدا ل
من ال ؤيدة المسدلقب ية ل دنظح الل ب يدة تلط دب د ورن ا سداب المع مدين جم دة مدن
النيايا لين ن ا فا ين فو م امعهح ،ومن مث ة هذه النيايا ياية اللقد يح ند ر ندا
ساسيا من ر ا العم ية الل ريسية بصد رن اصدة والل ب يدة بصد رن امدة ،و دذلم
ا سددابهح المهددارا األساسددية دداللنيف والم ونددة واسددليعاب اللغي د الس د يا فددو البيئددة
المميطة مم ية و المية والق رن ى نقدن األفندار بأسد ال سدائن و دمهدا ،واسدليعاب
ال سائن اللنن ل جية الم يثة ل لط ي ول نه ة ال طنو .
رؤية مصد  0202تنييدذ هدذا الهد ا يدأتو فدو د تطد ي بد امج ا د اد
و
وت ريب المع مين باأل اديمية المهنية ل مع مين  ،وانشا الم د الد طنو ي د اد القدادن
الل ب د يين  ،والسددعو ال لمدداد جميددا يددا الل بيددة مددن الهيئددة الق ميددة للددما ج د دن
اللع يح بنهاية ام . 0202
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نتط ي نظح اللق يح واالملمانا ل جا فو الل تيب ال ابدا  ،والدذي يشدي
ما م
ورن اسلص ام ساليب اللق يح الم يثة اللو تعلم ى اليهح واللم يدن والل يدب
الى
بعي ا ل ن األساليب الق يمة اللو تعلم ى الميظ لقيا مسل ى اللذ فقط.
و ي ا ل جا فئة "م د ا تع يميدة د ى" للملدن الم تبدة الماديدة شد ن بنسدبة
 %6.1ب م نسبو ن%50.00ل من جم ة األه اا اللو سع اليها البد امج الم اريدة
للمقيددق رؤيددة مصدد  0202فددو مجدداع اللع دديح ،واللددو تلددمن م دد ا  ،مثددن:
االرتقددا بمؤسسددا اللع دديح العددالو  ،ييد ته د ا رؤيددة مص د بم ع ددام  0202الددى
ادراج شد جامعددا مص د ية ددمن اللصددنيف العددالمو ،وتع يد البعثددا الصارجيددة
ل جامعددا العالميددة ذا اللصددنيف الم تيددا ،و ددذلم الل سددا فددو مجدداع اللبددادع الع مددو
ى المسل ى الع بو والعالمو س ا فو مجاع الب امج اللع يميدة و اي د اا الع مدو
ى ال سائن الجامعية  ،و ذلم تمنين الطلب مدن المهدارا المياتيدة  ،تع يد الدلع ح
مد ى الميدان مددن جدن اللنميدة المسددل امة ؛ أل اسدلثمار ر المداع اليند ي فدو مجدداع
ى تمسين االملصاد القد مو  ،دم ع اللع ديح
اللع يح من هح االسلثمارا اللو تسا
لذوى االيلياجا الصاصة با لباره ت جها م ميا ،وت في ال ح المناسب لهدح ومماولدة
دمجهح فو المجلما ،وتج ي الصطاب اي لمو الل ب ي فو وسائن اي لم المصل ية.
ما ت ص النلائج الى وج د ف وا دالة ايصائيا ل بين القناتين فدو تناولهمدا لم د
ن يددض معد ع اللسد ب مددن اللع دديح األساسددول ييد اند ميمددة  zدالددة ايصددائيا ل ند
مسل ى ن2.25ل لصالع القنان الثانية  ،و دذلم ت جد فد وا دالدة ايصدائيا ل بدين القنداتين
ين نا ادن هين ة الم امنة وتعظديح اينيداا دى اللع ديح  ،دم ع
فو تناولهما ل م
اللع دديح لددذوى االيلياجددا الصاصددةل يي د ان د ميمددة  zدالددة ايصددائيا ل ن د مسددل ى
ن2.25ل لصالع منان العاصمة.
 -1الموضوعات التي تناولتهرا البررامج الحواريرة فري محرور الصرحة خرالل معالجتهرا
الستراتيجية التنمية المستدامة لدعم رؤية مصر0202
جدول رقم ()2
الموضوعات الصحية التي ركزت عليها البرامج الحوارية "عينة الدراسة" لدعم رؤية مصر 0202
قناتي الدراسة
الموضوعات الصحية
وضع السياسات واالستراتيجيات الالزمة
لضمان جودة وسالمة الخدمات الصحية
ضمان توفير األدوية والمستلزمات واألجهزة
الطبية
تحسين توظيف وتطوير وتدريب العاملين
الوصول باالنفاق الحكومي على الصحة إلى
%5
تطبيق نظام تأمين صحي قائم على العدالة
توسيع نطاق جدول التطعيمات المختلفة
تحقيق رضاء المواطنين والعاملين في قطاع
الصحة

القناة
الثانية

قناة
العاصمة

المجموع

ك

%

ك

%

ك

%

قيمة z

الداللة

الوزن س الترتيب

10

51.1

11

15.1

03

11.1

22.10

0

 2.510-غير دالة

11

11.0

13

10.1

05

11.5

21.00

1

 2.011-غير دالة

3

10.2

15

51.1

01

51.1

15.11

5

 1.221-غير دالة

0

11.0

10

11.1

15

01.3

15.11

2

 0.025-دالة 2.25

15
3

11.1
10.2

10
1

11.1
15.1

01
10

51.1
01.1

13.12
11.51

0
3

 1.101غير دالة 0.211-دالة 2.25

11

50.1

15

51.1

01

55.0

11.50

1

 2.012-غير دالة
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قناتي الدراسة
الموضوعات الصحية
التطبيق الفعال للتكنولوجيا الصحية
تلبية احتياجات تنظيم األسرة
مكافحة األوبئة واألمراض المعدية
زيادة دعم وتمويل البحوث الطبية
تحسين حوكمة القطاع الصحي
موضوعات صحية أخرى
المجموع

القناة
الثانية
0
2
11
0
1
0

3.5
02.1
50.1
11.0
00.1
3.5
01

قناة
العاصمة
1
5
3
11
5

01.3
13.0
01.1
10.0
13.0
01

المجموع
3
2
11
10
12
1

13.1
11
01
05.5
02.1
11.3

53.11
53.50
11.32
10.00
12.31
51.13

11
10
1
12
1
10

قيمة z

الداللة

1.1310.1120.0531.5102.1002.313-

غير دالة
دالة 2.21
دالة 2.25
غير دالة
غير دالة
غير دالة

11

تشددددي بيانددددا الجدددد وع السددددابق الددددى م دددد ن ددددما تدددد في األدويددددة األساسددددية
يهدا
والمسل ما واألجه ن الطبيةل جا فدو مق مدة الم د ا الصدمية اللدو ر د
البد امج الم اريددة " ينددة ال راسددة" ددلع تناولهددا لممد ر الصددمة فددو رؤيددة مص د 0202
لددد ح اسدددل اتيجية اللنميدددة المسدددل امة فدددو مجددداع الصدددمة ،وذلدددم بنسدددبة  %11.5بددد م
نسدددبو ، 01.00ي يددد فدددو الل تيدددب الثدددانو م ددد نو دددا السياسدددا واالسدددل اتيجيا
اللممددة للددما جد دن وسددلمة الص د ما الصددميةل بنسددبة  %67.1بد م نسددبو، 02.60
فددو يددين جددا م د نتطبيددق نظددام تددأمين صددمو مددائح ددى الع الددة و د م اللمييد ل فددو
الل تيدب الثالد بنسددبة  %51.1بد م نسددبو ، 13.12بينمددا جددا م د نتمقيددق ر ددا
المد اطنين والعددام ين فددو مطددا الصددمةل فددو الل تيددب ال ابددا بنسددبة  %55.0بد م نسددبو
نتمسين ت ظيف وتط ي وتد ريب العدام ين فدو مطدا الصدمةل جدا
 ،11.50ما م
فو الل تيب الصامس بنسبة  %57.7ب م نسبو .15.71
ا صمية ى" الم تبة األ ي ن بنسبة  %71.3بد م
و ي ا ل ايل فئة "م
نسبو  ، 51.73وتلمن هذه اليئة هد افا د ن فدو اطدار د دح رؤيدة مصد  0202فدو
مجاع الصمة  ،منها :منافمة ايهماع الطبدو والدلص ص مدن النيايدا الطبيدة بالط يقدة
الس يمة  ،ت ي اسلص ام األدوية  ،يض انلشار اللهاب النب نب  ،سول الدى مدن مدن
غط الد م بنسدبة  %05مدن السدنا ،
 %7من السنا  ،يض انلشار م ة ارتيا
و ذلم القلا ى ظاه ن ايدما .
ما ت ص النلائج الى وج د ف وا دالة ايصائيا ل بين القناتين فدو تناولهمدا لم د
نال ص ع باينياا المن مو ى الصدمة الدى  %5مدن اجمدالو النداتج القد مول ييد
ان ميمة  zدالة ايصائيا ل ن مسل ى ن2.25ل لصالع منان العاصمة  ،ويمندن ارجدا
ذلم الدى نمدط الم نيدة لقندان العاصدمة فهدو مندان اصدة لد يها الجد ن والم يدة لمنامشدة
الم يددا المساسددة والهامددة مثددن م ددف المي انيددة فددو القطا ددا المصل يددة ومنهددا القطددا
الصمو  ،والق ارا اللو تلصذها المن مة نم الشعب .
و ذلم ت ج ف وا دالة ايصائيا ل بين القناتين فو تناولهما ل م د ين نت سديا نطداا
ج وع اللطعيما لمنافمة األم اة المصل يدة  ،منافمدة األوبئدة واألمد اة المع يدةل
ييد اند ميمددة  zدالددة ايصددائيا ل ند مسددل ى ن2.25ل لصددالع القنددان الثانيددة .و يد ا ل
ت ج د ف د وا دالددة ايصددائيا ل بددين القندداتين فددو تناولهمددا ل ه د ا نت بيددة ايلياجددا تنظدديح
األس نل يي ان ميمة  zدالدة ايصدائيا ل ند مسدل ى ن2.27ل لصدالع القندان الثانيدة ،
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وجدا هدذه النلددائج مليقدة مددا المبدادرا ال ئاسدية ل سددي  /بد اليلدداح السيسدو رئدديس
الجمه ريددة والصطددط اي لميددة اللددو و ددعلها ومارن الصددمة للنميددة ال د و الصددمو
الم اطنين  ،يي ُ ط ق رئيس الجمه ريدة مبدادرن مبدادرن  722م يد صدمة ل قلدا
ى فيد و سدو  ،ومبدادرن المسلشديى النم ذجيدة ل نهد ة بالصد ما الصدمية لغيد
القادرين  ،ومبادرن انها م ائح االنلظار ل عم يا الج ايية.
وبصدددية امدددة يللدددع مدددن بياندددا الجددد وع م ددد نتددد في األدويدددة األساسدددية
والمسدل ما واألجهد ن الطبيدةل جددا فددو مق مدة الم د ا الصدمية اللددو ر د
يها الب امج الم ارية " ينة ال راسة"  ،وذلدم للمقيدق رؤيدة مصد  ،0202وهد مدا
النقص الش ي ل د وا  ،و دذلم د م تد اف
ار الي بعض ي قا الب امج فو
األجه د ن الطبيددة الم يثددة ل نشددف ددى الم ددى وتشددصيص يدداالتهح فددو النثي د مددن
المسلشييا المن مية.
مددا ددن م د و ددا السياسددا واالسددل اتيجيا اللممددة للددما ج د دن وسددلمة
الص د ما الصددمية جددا وا ددما فددو اهلمددام رؤيددة مص د  0202ب ددا اللش د يعا
وتط ي ل ائع المنظ مة الطبيدة وتيعيدن األجهد ن ال مابيدة دى افدة د ا األدويدة
والمسلشييا المن مية والصاصة.
مددا ددن م د تطبيددق نظددام تددأمين صددمو مددائح ددى الع الددة و د م اللميي د  ،فق د
ي الب امج الم ارية " يندة ال راسدة" مدن دلع اللأ يد دى يالدة الممايدة
ر
الماليددة لغي د القددادرين ل ددايلهح صددميا ل  ،و ددذلم ت د في آليددا تددأمين صددمو رسددمية
و اصة للما اينصاا والل رج فو تم ين ال ايدة الصدمية لنافدة المد اطنين دو
تميي وه ما ار الي رؤية مص  ، 0202يي ُ تح اص ار مان اللدأمين الصدمى
الج ي فى ماي  ،0271والذى بمقللاه سيلح تطبيق نظام اللأمين الصمى الشامن دى
 1م اين لع  70امدا ب ايدةل مدن دام  0270يلدى دام  0203بمعد ع دامين لندن
م ي ة ليغطى القان ي الى  ٪30من المص يين بنهاية الصطة.
 -2الموضوعات التري تناولتهرا البررامج الحواريرة فري محرور الطاقرة خرالل معالجتهرا
الستراتيجية التنمية المستدامة لدعم رؤية مصر0202
جدول رقم ()3
موضوعات الطاقة التي ركزت عليها البرامج الحوارية "عينة الدراسة" لدعم رؤية مصر 0202
قناتي الدراسة
الموضوعات
تأمين موارد الطاقة
زيادة االعتماد على الموارد المحلية
خفض كثافة استهالك الطاقة
زيادة نسبة االستثمار الوطني
الحد من األثر البيئي لقطاع الطاقة
الريادة في مجال الطاقة المتجددة
موضوعات أخرى
المجموع

القناة الثانية

قناة العاصمة

المجموع

ك

%

ك

%

ك

%

الوزن س

الترتيب

1
3
10
0
0
-

13
10.2
51.1
11.0
3.5
-

1
11
11
1
5
1
5

01.3
10.0
15.1
02.1
13.0
02.1
13.0

11
02
03
3
5
2
5

00.1
10.5
11.1
13.1
12.1
11
12.1

11.13
11.03
22.10
53.01
51.21
52.15
51.21

0
0
1
1
1
5
1

01

01

قيمة z

الداللة

2.1012.2012.5102.1500.1201.0110.120-

غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
دالة عند 2.25
غير دالة
دالة عند 2.25
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ن يض ثافة اسلهلك الطامدةل جدا فدو
يللع من بيانا الج وع السابق م
يها البد امج الم اريدة " يندة ال راسدة" فدو ممد ر
ا اللو ر
مق مة الم
الطامددة ل ؤيددة مص د  0202يي د ب غ د نسددبة اليق د ا اللددو تناول د هددذا الم د
 ، %67.1بينمددا جددا م د نميددادن اال لمدداد ددى الم د ارد المم يددةل فددو الم تبددة
الثانيددة بنسددبة  ، %10.5فددو يددين جددا م د نتددأمين م د ارد الطامددةل فددو الم تبددة
الثالثة بنسدبة  ، %00.1و يد ا ل جدا دن مدن م د نالمد مدن األثد البيئدو لقطدا
ى" فدو الل تيدب السداد مند ر بنسدبة ملسداوية ب غد
ا
الطامةل وفئة "م
 %72.6لندددن منهمدددا  ،مدددا ل بأنددد املصددد تناولهمدددا فدددو ب ندددامج مصددد  0202بقندددان
د ى" فدو المسداهمة اليعالدة فدو دفدا االملصداد
ا
العاصمة  ،وتمث فئة "م
د فدو ب ندامج مصد 0202
واللنافسية ال طنية  ،فو يين ند لدح يد د ي م د
ى تيد ا مندان العاصدمة دى القندان الثانيدة بشدنن دام
بالقنان الثانية .األم الذي يؤ
فو تناولها لمم ر الطامة.
وبصية امة يللع ت ي رؤية مص  0202ى تط ي مطا الطامدة دلع اليلد ن
المقب ة ،يي ُ تح انشا ممطا ه با تق ي ية لمنا انقطا النه با الملند ر  ،ليصدن
اجمدددالى الطامدددة النه بائيدددة المنلجدددة فدددى مصددد الدددى نمددد  01022ميجددداوا بددد الل
من ، 03022ما ومع مص ما روسيا فى ديسمب ام 0271م ق د انشدا ممطدة
اللبعة الن وية .باي افة الى انشا ممطدا ه بدا ملجد دن تعمدن بالطامدة الشمسدية
اال لماد ى مصادر الطامة الب ي ة.
فو
ما يللع يلا ل تي ا منان العاصدمة دى القندان الثانيدة بصدية امدة فدو الل يد دى
م د ا مم د ر الطامددة  ،يي د ُ ددار بيانددا الج د وع الددى وجدد د ف د وا دالددة
ايصددائيا ل بددين القندداتين فددو تناولهمددا لم د نالمد مددن األثد البيئددو لقطددا الطامددة ل
د ى  ،ييد ُ اند ميمدة  zدالدة ند مسدل ى  ، 2.25واللدو
ا
و ذلم فئة م
تمث فو المساهمة اليعالة فو دفا االملصاد واللنافسية ال طنية.
 -3الموضوعات التي تناولتها البرامج الحوارية في محرور االقتصراد خرالل معالجتهرا
الستراتيجية التنمية المستدامة لدعم رؤية مصر0202
جدول رقم ()12
الموضوعات االقتصادية التي ركزت عليها البرامج الحوارية "عينة الدراسة" لدعم
رؤية مصر 0202
القناة الثانية

قناة العاصمة

المجموع

قناتي الدراسة
الموضوعات االقتصادية

ك

%

ك

%

ك

%

تقليل نسبة الدين العام لتصل إلى % 52
تقليل نسبة العجز الكلي لتصل إلى % 5
تواجد مصر ضمن أكبر  02اقتصاد في

11
10
1

22.3
51.1
00.0

01
11
3

22.2
11.5
01.1

02
02
11

22.2
53.1
01

الوزن س الترتيب
32.10
13.11
11.33

0
1
10
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2.2112.0202.231-
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قناتي الدراسة
الموضوعات االقتصادية
العالم
السعي لضمان تواجد مصر ضمن أفضل
 12دول في مجال اإلصالح االقتصادي
السعي لضمان تواجد مصر ضمن الدول
حديثة التصنيع خالل  5سنوات
زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي
لتصل إلى  1,2ألف دوالر سنويا ً
زيادة مساهمة الخدمات في الناتج المحلي
اإلجمالي إلى نحو % 12
خفض معدل البطالة ليصل إلى % 5
الحفاظ على استقرار مستوى األسعار
تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة % 1
رفع معدل االستثمار إلى  % 02في
المتوسط
مضاعفة معدالت اإلنتاجية
زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل
زيادة المكون المحلي في الصناعات
المختلفة
موضوعات اقتصادية أخرى
المجموع

قيمة z

الداللة

القناة الثانية
11

11.0

15

51.1

01

15.3

20.11

1

1.011-

غير دالة

11

50.1

1

01.5

12

02.0

13.20

12

1.111-

غير دالة

1

13

1

0.2

5

12.1

55.10

10

1.110-

غير دالة

3

10.2

15

51.1

01

51.1

15.11

2

1.221-

غير دالة

12
12
11

11.1
25.1
11.0

11
00
10

10.0
21.1
52

01
12
03

11.1
25.1
11.1

10.12
30.52
21.55

3
1
1

2.0122.1211.211-

غير دالة
غير دالة
غير دالة

11

50.1

11

15.1

02

53.1

13.11

1

2.230-

غير دالة

15
1

11.1
02.1

01
11

22.2
10.0

01
11

11.1
01.0

22.25
11.10

0
11

2.1112.311-

غير دالة
غير دالة

11

22.3

10

52

02

10.2

20.11

5

 0.110-دالة 2.25

-

0

1.1

0

1.0

51.30

11

غير دالة

01

قناة العاصمة

01

المجموع

1.025-

11

نالمياظ ى اسلق ار مسل ى األسدعارل
يللع من بيانا الج وع السابق م
يهددا البد امج الم اريددة " ينددة ال راسددة"
جدا فددو مق مددة الم د ا اللددو ر د
دددلع تناولهدددا لممددد ر االملصددداد فدددو رؤيدددة مصددد  0202لددد ح اسدددل اتيجية اللنميدددة
المسددل امة فددو مجدداع االملصدداد  ،وذلددم بنسددبة  %05.7ب د م نسددبو  ، 30.50وهددذا
ي جا الى اهلمام ال ي العام بأسعار الس ا المصل ية فو ظن االرتيا النبي الذي لَ ِمدق
بنافة الصاما والمنلجا والس ا س ا ان غذائيدة و طبيدة و مرا يدة و ه بائيدة
 .....الخ  ،ما ت نو األج ر اللو ال تغطو تناليف المعيشة.
وجدا م د نتق يددن نسددبة الد ين العددام للصددن الددى  % 52ل فدو الل تيددب الثددانو بنسددبة %02.0
ب م نسبو  ،32.10وهذا يعد د الدى ميدادن د د القد وة اللدو امل دلها مصد قدب ثد رن 05
ينددداي  0277م نليجدددة للددد ه ر األو دددا االملصدددادية وتددد دي نسدددبة االسدددلثمارا فدددو مصددد
وانصيدداة ائ د المشدداريا الق ميددة  ،األم د الددذي دفددا المن مددة المص د ية الددى االمل د اة يلددى
تسلطيا النه ة والسي م ما نم ط يق اللق م واالمدهار .
نملا ية مع ال اينلاجيةل فو الل تيب الثال بنسدبة  %16.6بد م
وجا م
نسددبو  ، 00.25ييد تسددعى ال ؤيددة للغطيددة ايلياجددا السد ا المصد ي ددن ط يددق
ميادن اينلاج المم و للصبع مص من ال وع المنلجة ب ال من نها دولة اسدلهل ية ،
وباللالو تقن نسبة االسلي اد من الس ا العالمو .
دددمن فلدددن  72دوع فدددو مجددداع
وجدددا م ددد نالسدددعو للدددما ت اجددد مصددد
ايصلح االملصاديل فو الل تيدب ال ابدا بنسدبة  %65.3بد م نسدبو  ،00.11ييد ُ
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تبن مص ب نامجا اصلييا املصاديا امل ج ى باللعاو ما صن وا النقد الد ولو
فو غسطس  ،0276ى م ى ممنو لم ن ثلث سن ا .
د ى" فددو الل تيددب ال ابددا شد واأل يد  ،وذلددم بنسددبة
وجدا فئددة "م د ا
ل
 %1.0ب م نسبو  ،57.30ما بأن املص تناولهما فو ب ندامج مصد  0202بقندان
د ن  ،منهدا :السدعو للدما ت اجد مصد
ا
العاصمة  ،وتلمن هذه اليئة م
ددمن دوع منظمددة اللعدداو االملصددادي واللنميددة ددلع  72سددن ا  ،وميددادن درجددة
دمن بد  02دولدة
تنافسية االملصاد المص ي دوليدال ،السدعو للدما ت اجد مصد
فو مجاع األس اا المالية  ،و يلا ل ت في ف ص من الئق و ُمنلج.
و ار بيانا الج وع يلا ل الى وج د ف وا دالة ايصائيا ل بين القنداتين فدو تناولهمدا
لم د نميددادن المن د المم ددو فددو الصددنا ا المصل يددةل ييد ان د ميمددة  zدالددة
ايصائيا ل ند مسدل ى ن2.25ل لصدالع القندان الثانيدة  ،ويمندن ارجدا هدذه النليجدة الدى
نمط م نية القنان الثانية  ،يي ُ انها منان ين ميدة وباللدالو تلبندى سياسدا المن مدة فدو
تشجيا الصنا ة المم ية وتغيي الثقافة الشد ائية ل مسدله م المصد ي الدذي دائمدا يميدن
يددد رؤيدددة مصددد  ، 0202و دددذلم الممدددل
ل مندددلج المسدددل رد  ،وهدددذا مدددا ددد
اي لنية بالل يي ي المص ي و ه ها يم ة ا ل ِ المنلج المص ي  ،صنا بيص فو
مص المشه رن باسح " ق ن الص اجة".
وبصية امة يي فل ن ال ئاسة األولى ل ئيس ب اليلاح السيسى واللدى املد مدن
ددام  0271الددى ددام  0270بدد ح بيدد مددن اينجدداما فددى المشدد و ا الق ميددة
العملمة والملن ة ل نه ة بال ولة المص ية من م ي ة االنهيار الى يالدة االسلشديا
االملصادى ،والع دن ل ورها ال يادى فى منطقة الش ا األوسط  ،يي ص ح سدعادت
ى رة مص  ،بلم ين يصن الدى
" ن تح لع ت م اليل ن انجام  77لف مش و
 0ت ي ي جني  ،من ب مها مش و مم ر منان الس يس الج ي ن ،والعاصمة ايداريدة
الج ي ن  ،واسلصلح م ي ونصف ف ا  ،تنييذ مش و طد ا ملمدة يب دغ مجمد
ط الها نم  1آالا ي مل بن ية  01م يار جنيد  ،انشدا  00م يندة صدنا ية ج يد ن
همهددا م ينددة ال وبينددى ل باغددة الج دد د ،وم ينددة األثدداث بدد مياط ،وم ينددة البلسددليم
بايسددددنن رية  ،و 06م ينددددة وم دددد ا سددددياييا  ،و 0مطددددارا بالعاصددددمة ايداريددددة
والب دوين وسيننس  ،وامامة  722لدف صد بة مرا يدة ،وت بيدة م يد ر ما دية،
و 12لف ف ا من الم ار السمنية"  ، 12هذا باي افة الى رؤيدة مصد 0202
تنييذ هذه المش و ا العملمة ن العاصدمة
سل ف المليين من ف ص العمن فو
ايداريددة الج يدد ن  0م يدد  ،ممدد ر منددان السدد يس الج يدد ن  755م يدد  ،اسلصددلح
م ي ونصدف فد ا  752لدف  ،م يندة الع مدين  522لدف  ،ممطدا ت ليد النه بدا
 62لف ل وغي ها.17
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 -12الموضرروعات الترري تناولتهررا البرررامج الحواريررة فرري محررور العدالررة االجتماعيررة
خالل معالجتها الستراتيجية التنمية المستدامة لدعم رؤية مصر0202
جدول رقم ()11
الموضوعات االجتماعية التي ركزت عليها البرامج الحوارية "عينة الدراسة" لدعم
رؤية مصر 0202
القناة الثانية

المجموع

قناة العاصمة

قناتي الدراسة
الموضوعات االجتماعية

ك

%

ك

%

ك

%

المساواة في الحقوق والفرص
تحقيق االندماج المجتمعي
زيادة معدالت التوظيف للفقراء والنساء
القضاء على عمالة األطفال
انخفاض معدالت الزواج المبكر
مساندة شرائح المجتمع المهمشة

12
0
1
3
5
10

11.1
3.5
00.0
10.2
00.2
11.3

15
1
10
0
0
11

51.1
15.1
52
11.5
11.5
15.1

05
1
02
10
2
02

50.0
10.2
10.5
05.5
01.1
10.2

المجموع

01

01

الوزن س الترتيب
11.00
51.00
12.20
10.12
52.21
21.20

0
1
0
1
5
1

قيمة z

الداللة

2.1212.5301.1010.1001.1212.011-

غير دالة
غير دالة
غير دالة
دالة عند 2.5
غير دالة
غير دالة

11

نمسان ن ائع المجلما المهمشة
م
يللع من بيانا الج وع السابق
يها
وتمقيق المماية ل يئا األولى بال ايةل جا فو مق مة األه اا اللو ر
الب امج الم ارية " ينة ال راسة" لع تناولها لمم ر الع الة االجلما ية فو رؤية
مص  0202ل ح اسل اتيجية اللنمية المسل امة  ،وذلم بنسبة  %60.0ب م نسبو
 ، 07.00وهذا ي جا الى ارتيا نسبة اليئا المهمشة فو المجلما المص ي مثن
ذوي اي امة ،والم ن  ،واألس مم ودن ال ن  ،يي ُ
الب امج الم ارية " ينة
ال راسة" ى االهلمام بهذه اليئا انطلما من ه اا رؤية مص  0202اللو
ل
اسلنماال للمقيق ه ا
ول يا المن مة،
ىر
ورن و ا ت م اليئا
ى
تق ين اليج ا الن ية والجغ افية بين طبقا المجلما المص ي ن ط يق اللنسيق
والش ا ة ما المجلما الم نو وال ولو والقطا الصاص ،با لباره المث ال ئيسو
للميي العمن المشل ك وتمقيق اللنمية االجلما ية واالملصادية المسل امة.
ومدددن بددد م مظددداه هدددذا االهلمدددام الدددذي ورد بدددالب امج الم اريدددة " يندددة ال راسدددة"
تص يما ن من ال ل ر /طارا مو ومي الل بية واللع يح  ،ال ل ره /هالة مايد
وميددد ن الصدددمة  ،الددد ل ره /هالدددة السدددعي  ،وميددد ن اللصطددديط والملابعدددة وايصدددلح
ايداري  ،واللقدداري الل يي ي نيددة اللددو و ددم تط د ي مبددانو الص د ما االجلما يددة
بنددن الممافظددا  ،واسددلنماع تطد ي مجمعددا األسد ن والطي لددة بعد د  00ممافظددة ،
والل سا فو نشطة ب نامج طياع بل مأوى  ،وب نامج تنمية الم ن ال ييية  ،وتمسدين
ج دن اللع يح فو المناطق اليقي ن  ،وت في ال اية الصمية ل يئا األولى بال اية.
وجددددا م دددد نالمسدددداوان فددددو المقدددد ا واليدددد ص االملصددددادية واالجلما يددددة
والسياسدديةل فددو الل تيددب الثددانو بنسددبة  %50.0بد م نسددبو  ،16.00ييد تسددعى
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رؤية مص  0202الى تلمين مص الى مائمدة فلدن  02دولدة فدو معد ع تمسدن
المساوان بين الجنسين .
الم تبة الثانية الى و و القائمين باالتصاع فدو منداتو
وم يع د ايللع هذا الم
ال راسة وم ى ايساسهح بمعانان المد اطنين و ثد ن دن اهح مدن اللمييد الطبقدو و د م
ر اهح ن س ي الهح المعيشدية  ،واللدو جدا وا دمة فدو اللقداري الل يي ي نيدة
اللو م ملها الب امج الم ارية ثندا فلد ن ال راسدة  ،واللدو شدي دن را المد اطنين
فدددو األيددد اع االجلما يدددة واالملصدددادية  ،فدددو يدددين جدددا م ددد نميدددادن معددد ال
الل ظيف ل يقد ا والنسدا ل فدو الل تيدب الثالد بنسدبة  %10.5بد م نسدبو ، 12.00
يي تسعى رؤية مص  0202الى االهلمام بل ظيف اليق ا والم ن فو مطدا العمدن
ال سددمو بنسددبة  %02ددلع ددام  ،0202بينمددا جددا م د نالقلددا ددى مالددة
األطياعل فو الل تيب ال ابا بنسبة  %05.5ب م نسبو  ، 60.62بينما جدا م د
تمقيددق االند ماج المجلمعددو نسددعادن المد اطنينل فددو الل تيددب ال سدداد واأل يد بنسددبة
ايددللع هددذا الم دد ل م تبدددة
 %70.0بدد م نسددبو  ، 56.00ويدد ى البايددد
األ ي ن م منطقو ى رة ال اما ألند اذا تمققد األهد اا السدابقة تلمقدق سدعادن
الم اطنين.
و ددار بيانددا الج د وع يل دا ل الددى وج د د ف د وا دالددة ايصددائيا ل بددين القندداتين فددو
تناولهمدددا لم ددد ن القلدددا دددى مالدددة األطيددداع ل ييددد انددد ميمدددة  zدالدددة
ايصددائيا ل ن د مسددل ى ن2.25ل لصددالع القنددان الثانيددة  ،ويمنددن ارجددا هددذه النليجددة
الددى نمددط م نيددة القنددان الثانيددة  ،يي د ُ انهددا منددان ين ميددة وباللددالو تلبنددى سياسددا
المن مة فو معالجة القلايا المصل ية.
 -77الموضوعات التي تناولتها البرامج الحوارية في محرور التنميرة العمرانيرة خرالل
معالجتها الستراتيجية التنمية المستدامة لدعم رؤية مصر0202
جدول رقم ()10
موضوعات التنمية العمرانية التي ركزت عليها البرامج الحوارية "عينة الدراسة"
لدعم رؤية مصر 0202
قناتي الدراسة
موضوعات التنمية

القناة الثانية

قناة العاصمة

ك

%

ك

%

ك

%

الوزن س

الترتيب

وضع خريطة عمرانية ديناميكية
تخطيط وتنمية مدن جديدة
اعادة توزيع السكان
تنمية المناطق العشوائية

3
11
0
1

10.2
50.1
11.0
00.0

0
1
1
5

11.5
01.3
0.2
13.0

10
12
1
10

05.5
02.0
2.5
05.5

10.12
13.20
51.50
10.12

0
1
0
0

المجموع

01

01

المجموع

قيمة z

الداللة

0.1001.1111.0101.231-

دالة عند 2.25
غير دالة
غير دالة
غير دالة

11

نتصطيط وتنمية م ج ي نل جا فو
تشي بيانا الج وع السابق الى م
يها الب امج الم ارية " ينة ال راسة" لع
ا اللو ر
مق مة الم
تناولها لمم ر اللنمية العم انية فو رؤية مص  0202ل ح اسل اتيجية اللنمية
المسل امة  ،وذلم بنسبة  %00.0ب م نسبو  ، 63.00يي ُ اسله ف ال ؤية ميادن
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مساية العم ا السليعاب ال يادن السنانية الس يعة بم الو  %5من مساية مص
الن ية يلى ام  0202ب اما  %7ن  0سن ا  ،و صبع هذا اله ا م م سا ل الى ي
ى رة ال اما ملمثلل فو مجم ة من المش و ا همها :مش و انشا
بي
العاصمة ايدارية الج ي ن  ،م ينة الع مين الج ي ن  ،م ينة هلبة الجللة ،
وايسما ي ية الج ي ن  ،اللى د نها ال ئيس السيسى فى غسطس  0276م .
وجددا ددن مددن الم د ين نو ددا يطددة م انيددة دينامينيددة مل ابطددة  ،ال ص د ع
لم د ع جذريددة للنميددة المندداطق العش د ائيةل فددو الل تيددب الثددانو بنسددبة ملسدداوية ب غ د
تمقيددق ددن ه د ا م د تبط
 %05.5ب د م نسددبو  ، 60.62وفددو يقيقددة األم د نج د
ا دادن تقسديح األمداليح
باأل  ،فإذا تح تنييذ يطة م انية وبنا م ج ي ن فو
والممافظددا لل د في ال ي د ا السددننية اللددو ت بددو ايلياجددا ال يددادن السددنانية تن د
النليجة المنطقية ا ليا ظاه ن المناطق العش ائية  ،والعنس بالعنس.
وتمقيقا ل لهذين اله فين ط ق رؤيدة مصد  0202المشد و الد طنو الممثدن فدو انشدا
م ي وي ن سننية والذى يه ا الى ت فيـ ويد ا اسدنا اجلمدا ى ل مد اطنين ذوى
ال ددـن المددنصيض فددى افددـة الممافظددا وتصصدديص نسددبة  %5مددن هددذه ال يدد ا
السننية فو ن ممافظدة لدذوي االيلياجدا الصاصدة  ،ومد تدح االنلهدا مدن تنييدذ 710
لف وي ن ،وجدارى تنييدذ  061لدف ويد ن ،وجدارى اللجهيد لطد ح  720لدف ويد ن
بالممافظددا والم د الج يدد ن ،و ددذلم يص د األرا ددى اللممددة ينشددا  772آالا
وي ن بالم ي ة الثالثة بالم الج ي ن والممافظا .10
ما يللع يلا ل تي ا القنان الثانيدة دى مندان العاصدمة بصدية امدة فدو الل يد دى
م د ا مم د ر اللنميددة العم انيددة  ،يي د ُ ددار ميمددة  zالددى وج د د ف د وا دالددة
ايصدددائيا ل بدددين القنددداتين فدددو تناولهمدددا لم ددد نو دددا يطدددة م انيدددة دينامينيدددة
مل ابطةل وذلم ن مسل ى داللة . 2.25
 -10الموضوعات التي تناولتها البرامج الحوارية في محور الشفافية وكفاءة
المؤسسات الحكومية خالل معالجتها الستراتيجية التنمية المستدامة لدعم رؤية
مصر0202
جدول رقم ()10
موضوعات الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية التي ركزت عليها البرامج
الحوارية "عينة الدراسة" لدعم رؤية مصر 0202
القناة الثانية

قناة العاصمة

المجموع

قناتي الدراسة
الموضوعات

ك

%

ك

%

ك

%

الوزن س

الترتيب

خلق جهاز إداري كفء وفعال
تقويم األثر التشريعي للقوانين
تقديم خدمات الكترونية متميزة
تطبيق نظام رقابي محكم

15
0
1
1

11.1
3.5
00.0
00.0

3
1
0
10

01.1
00.1
11.5
52

01
2
12
02

51.1
11
01.0
10.5

11.51
52.15
11.00
12.20

1
1
0
0

المجموع

01

01

قيمة z

الداللة

0.1201.0111.1311.101-

دالة عند 2.25
غير دالة
غير دالة
غير دالة

11
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ن ق جهام اداري دف وفعداعل
يللع من تم ين بيانا الج وع السابق م
ا مم ر الشيافية و يدا ن المؤسسدا المن ميدة اللدو تناوللهدا
جا فو مق مة م
البددد امج الم اريدددة " يندددة ال راسدددة" دددلع معالجلهدددا السدددل اتيجية مصددد ل لنميدددة
المسل امة ل ح رؤية مصد  ،0202وذلدم بنسدبة  %57.7بد م نسدبو  ، 16.57ي يد
نتطبيدق نظدام رمدابو ممندحل وذلدم بنسدبة  %10.5بد م
فو الل تيب الثانو م
نسبو  ، 12.00فدو يدين جدا فدو الل تيدب الثالد م د نتقد يح د ما النل ونيدة
ملمي ن م تيعة الج دنل بنسبة  %07.0ب م نسبو  ، 67.00ثح جا م د نتقد يح
األث د اللش د يعو ل ق د انين اللددو تلق د م بهددا المن مددةل فددو الل تيددب ال ابددا بنسددبة %71
ب م نسبو . 50.75
ما يللع يلا ل تي ا القنان الثانيدة دى مندان العاصدمة بصدية امدة فدو الل يد دى
م د ا مم د ر الشدديافية و يددا ن المؤسسددا المن ميددة يي د ُ ددار ميمددة  zالددى
وج د د ف د وا دالددة ايصددائيا ل بددين القندداتين فددو تناولهمددا لم د ن ددق جهددام اداري
ف وفعاعل  ،وذلم ن مسل ى داللة . 2.25
النتائج العامة
 -7ظه النلائج مالب نالن وا والمنامشدا ل هد القالدب األ ثد اسدلص اما ل بشدنن
م م ظ وذلم بنسبة مق ارهان%57.7ل  ،وجا مالب نالمقاب دةل فدو الل تيدب الثدانو
مددددن ييدددد اسددددلص امها فددددو تقدددد يح البدددد امج الم اريددددة " ينددددة ال راسددددة" وذلددددم
بنسددبةن%07.3ل  ،وبددالنظ ليئددة ن ث د مددن مالددبل نج د نهددا األمددن اسددلص اما ل فددو
ب نامجو ال راسة يي جا بنسبة ن%71ل.
دددى اسدددلص ام
 -0شدددي النلدددائج البددد امج الم اريدددة " يندددة ال راسدددة" ا لمددد
األساليب العق ية ث من األساليب العاطيية فو امنا المشاه ين بداألرا ووجهدا
النظ د المط ويددة  ،يي د جددا س د ب ناالسلشددهاد بددال امال فددو الل تيددب األوع ،
وذلم بنسبة مق ارها ن%10.1ل  ،وجا س ب نتق يح دلدة وبد اهينل فدو الل تيدب
الثانو وذلم بنسدبة مقد ارها ن%55.0ل  ،بينمدا جدا األسد ب العداطيو ناييسدا
بالمصدداوا والمصدداط ل فددو الل تيددب األ ي د وذلددم بنسددبة مق د ارها ن%6.1ل .مددا
ت صددد النلدددائج الدددى وجددد د داللدددة ايصدددائية ألسددد ب ناييسدددا بالمصددداوا
والمصاط ل  ،يي ان ميمة  zدالدة ايصدائيا ند مسدل ى ن2.25ل لصدالع القندان
الثانية.
نص نالعناوين المنل بة دى الشا دةل جدا
 -0يللع من بيانا الج وع السابق
فددو مق مددة ناص د اللش د يق و ايب د ام المسددلص مة فددو تق د يح ملددم الب د امج
الم ارية " ينة ال راسة" بنسبة  .% 722ثح جا نص نمادن مص رن مصدايبةل
فو الل تيب الثانو بنسبة  ، % 10.1فو يين جا نصد نوثدائق ومد اد صدمييةل
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فدو الل تيددب األ يد بنسدبة  . % 16.0مددا ت صد النلددائج الدى د م وجد د داللددة
ايصدددائية بدددين القنددداتين فدددو اسدددلص امهما لعناصددد اللشددد يق المقددد م بهدددا البددد امج
الم ارية " ينة ال راسة" يي ان ميمة  zغي دالة ايصائيال.
 -1و ددم النلددائج م د نرفددا جد دن مص جددا اللع دديح فددو مصد ل جددا فددو
مق مددة الم د ا اللع يميددة اللددو تناوللهددا الب د امج الم اريددة " ينددة ال راسددة"
ددلع معالجلهددا السددل اتيجية مص د ل لنميددة المسددل امة ل د ح رؤيددة مص د ،0202
وذلم بنسبة  ،%50.0ي ي فو الل تيدب الثدانو م د نتميد دالمو فدو صدنا ة
المندداهج وال سددائن اللع يميددةل وذلددم بنسددبة  ،%16.0فددو يددين فددو الل تيددب الثال د
نرفا يا ن المع مين والقادن الل ب يينل بنسبة  . %11.1و ار النلدائج
م
الى وج د داللة ايصدائية فدو تنداوع الم د ين نا دادن هين دة الم امندة وتعظديح
اينياا ى اللع يح  ،م ع اللع يح لذوى االيلياجا الصاصةل  ،ييد اند ميمدة
 zدالة ايصدائيا ند مسدل ى ن2.25ل لصدالع مندان العاصدمة .مدا ت صد النلدائج
الى وج د داللدة ايصدائية فدو تنداوع م د ن يدض معد ع اللسد ب مدن اللع ديح
األساسددول يي د ان د ميمددة  zدالددة ايصددائيا ن د مسددل ى ن2.25ل لصددالع القنددان
الثانية.
ن ما ت في األدوية األساسية والمسل ما واألجهد ن
النلائج م
-5
يها البد امج الم اريدة
ا الصمية اللو ر
الطبيةل جا فو مق مة الم
" يندددة ال راسدددة" دددلع تناولهدددا لممددد ر الصدددمة فدددو رؤيدددة مصددد  0202لددد ح
اسددل اتيجية اللنميددة المسددل امة فددو مجدداع الصددمة ،وذلددم بنسددبة  ،%11.5ي ي د فددو
نو ا السياسا واالسدل اتيجيا اللممدة للدما جد دن
الل تيب الثانو م
وسلمة الص ما الصميةل بنسبة  ،%67.1فدو يدين جدا م د نتطبيدق نظدام
تأمين صمو مائح دى الع الدة و د م اللمييد ل فدو الل تيدب الثالد بنسدبة .%51.1
ين نمنافمدة األوبئدة
و ار النلائج الى وج د داللة ايصائية فو تناوع الم
واألم اة المع يدة  ،ت سديا نطداا جد وع اللطعيمدا القد مو لمنافمدة األمد اة
المصل يددةل  ،ييد اند ميمددة  zدالددة ايصددائيا ند مسددل ى ن2.25ل لصددالع القنددان
الثانيدددة .مدددا ت صددد النلدددائج الدددى وجددد د داللدددة ايصدددائية فدددو تنددداوع م ددد
نال ص د ع باينيدداا المن د مو ددى الصددمة الددى  %5مددن اجمددالو الندداتج الق د مول
يي ان ميمة  zدالة ايصائيا ن مسل ى ن2.25ل لصالع منان العاصمة.
 -6و ددم النلددائج م د نالميدداظ ددى اسددلق ار مسددل ى األسددعارل جددا فددو
يهدا البد امج الم اريدة " يندة ال راسدة" دلع
ا اللدو ر د
مق مة الم
تناولها لمم ر االملصاد فو رؤية مص  0202لد ح اسدل اتيجية اللنميدة المسدل امة
فددو مجدداع االملصدداد  ،وذلددم بنسددبة  ، %05.7وجددا م د نتق يددن نسددبة ال د ين
العام للصن الى  % 52ل فو الل تيب الثدانو  ،وجدا م د نملدا ية معد ال
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االنلاجيةل فو الل تيب الثال  ،وذلم بنسبة  . %16.6و دار النلدائج الدى وجد د
نميادن المن المم و فو الصدنا ا المصل يدةل
داللة ايصائية فو تناوع م
 ،يي ان ميمة  zدالة ايصائيا ن مسل ى ن2.25ل لصالع القنان الثانية.
 -1ظه د النلددائج م د نمسددان ن د ائع المجلمددا المهمشددة وتمقيددق الممايددة
يهددا الب د امج
ل يئددا األولددى بال ايددةل جددا فددو مق مددة األه د اا اللددو ر د
الم اريددة " ينددة ال راسددة" ددلع تناولهددا لممدد ر الع الددة االجلما يددة فددو رؤيددة
مص د  0202ل د ح اسددل اتيجية اللنميددة المسددل امة  ،وذلددم بنسددبة  ، %60.0وجددا
نالمساوان فو المق ا واليد ص االملصدادية واالجلما يدة والسياسديةل فدو
م
الل تيددب الثددانو بنسددبة  ، %50.0و ددار النلددائج يل دا ل الددى وج د د ف د وا دالددة
ن القلدا دى مالدة األطيداع ل ييد
ايصائيا ل بين القناتين فو تناولهما لم
ان د ميمددة  zدالددة ايصددائيا ل ن د مسددل ى ن2.25ل لصددالع القنددان الثانيددة  ،ويمنددن
ارجا هذه النليجة الى نمط م نيدة القندان الثانيدة  ،ييد ُ انهدا مندان ين ميدة وباللدالو
تلبنى سياسا المن مة فو معالجة القلايا المصل ية.
 -0تبدددين تيددد ا القندددان الثانيدددة دددى مندددان العاصدددمة بصدددية امدددة فدددو الل يددد دددى
ا مم ر اللنمية العم انية  ،يي ُ ار ميمدة  zالدى وجد د فد وا دالدة
م
ايصددائيا ل بددين القندداتين فددو تناولهمددا لم د نو ددا يطددة م انيددة دينامينيددة
مل ابطةل وذلم ن مسل ى داللة . 2.25
 -3اتلع يلا ل تيد ا القندان الثانيدة دى مندان العاصدمة بصدية امدة فدو الل يد دى
ا مم ر الشيافية و يا ن المؤسسا المن مية يي ُ دار ميمدة  zالدى
م
وج د ف وا دالة ايصائيا ل بين القنداتين فدو تناولهمدا لم د ن دق جهدام اداري
ف وفعاعل  ،وذلم ن مسل ى داللة . 2.25
التوصيات:
 توصيات لصناع القرار: -7م اص ة العمن ى نش ثقافة االسل امة بين ف اد المجلما فو
المعارا والقيح والس يا اللنم ية ب وسائن اي لم المصل ية.

ا سابهح

 -0ق الم ي من المؤتم ا الصميية وال قا ا الل يي ي نية لل يع ما تح تنييذه
من رؤية مص  0202ل جمه ر فو اطار من الشيافية ي صا ل ى تق ين ف ص
انلشار الشائعا .
 -0د ح فنار وتص را الشباب اييجابية  ،وتشجيعهح
المل سطة والصغي ن ل نه ة باالملصاد المص ي.

ى امامة المش و ا
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ب -توصيات للقائمين على وسائل اإلعالم:
 -7و ا سياسة ا لمية مل امنة للغطية المماور األ ى يسل اتيجية مص 0202
واللو لح تلناولها الب امج الم ارية بالقن ا الل يي ي نية المص ية المن مية
والصاصة  ،وهما مم ر األمن الق مو والسياسة الصارجية ومم ر السياسة
ال ا ية.
-0
-0

ورن تمقيق سمة المياد والل ام فو

ة األرا المصل ية بالق ر النافو.

م ايف اط فو تن ار اسللافة بعض الشصصيا .

 -1يجب و ا م صص ل م ار واله ا الذي يج ى من ج  ،للما يسن ملابعة
الجمه ر ل ب نامج.
ورن اي ثار من المشار ة الجماهي ية فو الب امج الم ارية س ا بال قا ا
-5
الصارجية و ال ا ية و االتصاال الهاتيية و ب وسائن الل اصن االجلما و.
ورن اللنسيق بين القن ا الل يي ي نية المن مية من جهة وبينها وبين القن ا
-6
ى للغطية األنشطة والمش و ا الملع قة بمماور رؤية
الصاصة من جهة
مص  ، 0202و م اال ليا بالل ي ى مماور بعينها.
 -1ت ظيف اي لم الل ب ي فو نش فنار االسل امة بين تلميذ الم ار .
األفكار البحثية التي ت ُثيرها الدراسة:
 -7المسئ لية االجلما ية لم ا
بين المجلمعا .

اي لم ال سمية بالممافظا فو نش فن االسل امة

 -0اتجاها الصطاب الل يي ي نو تجاه ملايا اللنمية المسل امة.
 -0ط اللناوع اي باري لمماور رؤية مص  0202فو نش ا األ بار.
 -1دور م اما الل اصن االجلما و فو تع ي ثقافة اللنمية المسل امة ل شباب المص ي.
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 19الهام ي و  .دور اسل اتيجية الج دن الشام ة فو تمقيق اللنمية المسل امة فو المؤسسة االملصادية  :د
با سطيف  ، 7ية
راسة مي انية فو المؤسسة المينائية بسنين ن  ،رسالة ماجستير  ،جامعة ف يا
الع م االملصادية واللجارية و م اللسيي  ، 0271 ،ص .66
ن20ل ف ج النامن " .بحوث اإلعالم والرأي العام "  ،ط ، 7القاه ن  ،دار النش ل جامعا  ، 0227 ،ص .703
(*) أسماء السادة المحكمين الستمارة تحليل المضمون :
.د /ابلسام ب اليل ح الجن ي
.د /ا لماد ف معب
.د /ب ا ب الع ي ممم
.د /ممم و غ يب
.د /ممم مع ة اب اهيح
.د /ممم د ب العاطو مس ح
.د /ممم د منص ر هيبة

سلاذ بقسح ايذا
سلاذ اي لم –
سلاذ بقسح ايذا
سلاذ اي لم –
سلاذ اي لم –
سلاذ بقسح ايذا
سلاذ اي لم –

ة والل يي ي  -ية اي لم  -جامعة القاه ن .
ية ال راسا الع يا ل طي لة – جامعة ين مس.
ة والل يي ي – ية اي لم – جامعة القاه ن.
ية اآلداب – جامعة ال ماميق .
ية ال راسا الع يا ل طي لة – جامعة ين مس.
ة والل يي ي  -ية اي لم  -جامعة األمه .
ية الل بية الن ية – جامعة بنها .

 تح االسلعانة بالبايثين د .السي ممم د ثما ن م ر بقسح اال لم بن ية الل بية الن ية – جامعة
بنهال  ،د .ممم يم ب د ن م ر بقسح اال لم بن ية الل بية الن ية – جامعة بنهال
 21م بو  .معجح المصط ما اي لمية  ،مرجع سابق  ،ص .110
ب الع ي  .اتجاهات حديثة في إنتاج البرامج اإلذاعية  ،دار النلاب الم ي  ،القاه ن ٠٢٢٢ ،
 22ب ا
 ،ص .777
ال ين دواب  .دور الب امج الم ارية وا لنا الل ية بالل ي ي المص ي فو ت تيب ول يا
 23ايما
ملايا الطي لة ل ى ال ي العام :دراسة مسمية  ،رسالة ماجستير ،ية الل بية الن ية  ،جامعة
المنص رن  ،٠٢٢٢ص .073
 24طارا ممم اب اهيح  .دور الب امج الم ارية بالقن ا اليلائية فو تشنين اتجاها الجمه ر المص ي
نم ملايا االصلح السياسو  :دراسة مي انية  ،مرجع سابق  ،ص .15
 25فاي ه ط ب الممي  .البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية العربية وعالقتها بمستوى معرفة
المراهقين باألحداث الجارية  ،ط ،7القاه ن  ،المنلب الع بو ل معارا  ، 0270 ،ص .01
 26رامو م  ،رنيح يم  .دور الب امج الم ارية واي بارية ى القن ا اليلائية الس رية فو الل بية
ى الم اطنة فو ظن الم ب ى س رية  ،مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية  -س س ة
اآلداب والع م اينسانية  ،المج  ، 0276 ، 6 ، 00ص . 036

المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتلفزيون – العدد السادس عشر – أكتوبر /ديسمبر 8102

144

معالجة البرامج الحوارية بالتليفزيون المصري إلستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 0202م  :دراسة مقارنة
بين القناتين الثانية والعاصمة األولى

 27را و ر ي يسن  ،ايثار طارا ين  .الب امج الم ارية ودورها فو تشنين اتجاها ال ي العام من
وجهة نظ ط بة اال لم  ،مجلة كلية التربية األساسية  ،مج  ، 10 ، 70ية الل بية األساسية ،
الجامعة المسلنص ية  ، 0270 ،ص . 576
 28طارا ممم اب اهيح  .دور الب امج الم ارية بالقن ا اليلائية فو تشنين اتجاها الجمه ر المص ي
نم ملايا االصلح السياسو  ،مرجع سابق  ،ص .16
 29ج هارت و  .ت جمة ب ر السي س يما ال فا و  ،الصنا ا ايب ا ية يف تنلج الثقافة فو الح
اللنن ل جيا والع لمة  ،مرجع سابق  ،ص .77
 30طارا بن ناص الش و و  .ساليب تق يح الب امج الم ارية و لملها بلع ي المشاه ن  ،رسالة ماجستير
 ،ية ال ن واي لم  ،جامعة ايمام ممم بن سع د ايسلمية  ، 0220 ،ص ص . 702،707
 31نايف بن نائن بن ب ال يمن  .اللنمية المسل امة فو العمارن اللق ي ية فو المم نة الع بية السع دية ،
رسالة ماجستير  ،ية الهن سة والعمارن ايسلمية  ،جامعة م الق ى 7100 – 7107 ،هـ  ،ص ص
 50:51بلص ا من الباي .
 32الهام ي و  .دور اسل اتيجية الج دن الشام ة فو تمقيق اللنمية المسل امة فو المؤسسة االملصادية  :د
با سطيف  ، 7ية
راسة مي انية فو المؤسسة المينائية بسنين ن  ،رسالة ماجستير  ،جامعة ف يا
الع م االملصادية واللجارية و م اللسيي  ، 0271 ،ص ص . 60:63
 33ثما ممم غنيح  ،ماج ن ب منط  .التنمية المستدامة فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها ،
دار الصقا  ،ما  ، 0272 ،ص ص . 02،07
 34ممم اب اهيح و العنِ ي  .فا ية دمج بعاد اللنمية المسل امة ما ممل ى مادن النيميا فو تمصين
طلب الصف الثانو المل سط وال و البيئو ل يهح  ،مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية
واإلنسانية  /جامعة بابل  ، 01 ،باط  ، 0270ص . 131
35 Free Media Contribute to Good Governance, "Empowerment and
Eradicating Poverty", unesco.org, Retrieved 21-1-2018. Edited. Available at:
www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/internationaldays/world-press-freedom-day/0271
 36لمين هماش وآ و  .دور اي لم فو تمقيق اللنمية البيئية المسل امة فو ال طن الع بو :م ا ن فو
تط ر األدا وال سي ة وال ظيية  ،مرجع سابق  ،ص ص . 0 ، 1
 37ولي فـ غـ ى مهـ ى  .صـ رن النا ط السياسى فى الب امج الم ارية بالل يي ي و لملها بإدراك
الجمه ر لصـ رت ال امعي  ،مرجع سابق .0270 ،
ن38ل مجيب يم الشم ي  ،دور ب امج ال ي فو اليلائيا اي بارية الع بية فو ت يح المشار ة السياسية
ل ى طلب الجامعا فو اليمن  ،0277رسالة دكتوراه  ،ية اي لم  ،جامعة القاه ه.0277،
ن39ل ولي فـ غـ ى مهـ ى ،صـ رن النا ط السياسى فى الب امج الم ارية بالل يي ي و لملها بإدراك
الجمه ر لصـ رت ال امعي  ،مرجع سابق  ،ص . 010
 12السي  /ب اليلاح السيسو رئيس جمه رية مص الع بية  ،تص يع الج سة ايفللايية بالمؤتم ال ئاسو:
يناية وطن المنعق فو اليل ن من  71:73يناي  0270م  ،القنان المص ية  ،الي م األوع  ،األربعا 71
يناي  0270م  ،السا ة  0مسا ل بل مي القاه ن.
ا الع بو ومي اللصطيط والملابعة وايصلح ايداري  ،البيا المق م لمج س الن اب
 17السي /
المص ي ن مشروع خطة التنمية المستدامة  ،األي  00ماي  ، 0276ص .3
(10) https://www.youm7.com/home/index , 27 june,2016,12:52pm.
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