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 مقدمة :

تحتللالبرالل بلحلبرحةبمسللةللبللة ةل اللل طل للبلبرج س للةلبرا بلالللةلر   سلل لللل لبر  للةب ل

 لللبلع للللنل رلللةب ل،ل ظللل بتلرت لللةيللةبالللل شةلبرتلللبلت لللت ال لبرفضلللة لةلبرت لفنسة للللة

،لواللت تصلل ل  للبللالل ضلبر ةاللة ة لبر درة للةل للةضطل،لور  شللةلت للت البر ةاللة ة 

 سضللةل  للبلبر  سلل لللل لبر ةاللة ة لبربلةالللةلوبالعت ة لللةلوبر س لللةلوبر   لللةلوبرف لللةل

ولةبالللنلبرا ة للةلوبرت ولللةلوبرتللةمس لوبرصللحةلوبر  اللنب لبرحضللةمسة    لووةرتللةربل

ع للنل وعلالبر  لةإللبا بلة ب،ل  لةلتبلتش  لع للنل  لة لل ةرا بلحلبرحةبمسةلتبلتش  

وتبللةيفل للبلت لل لالبرلل  ولبر للةيلوت للةملل للبلت لل لالبرلل و لبر للةيلبرلل ولبر  للةي س ل،ل

ل(1) س تاطلو لفلبر ات نلولاةض ا

وقلل لضت للبلبرالل بلحلبرحةبمسللةل للبلبرالل بلحلبرت لفنسة لللةل للبلبرتبلل ل لة لللل لبر لل  ل

الل  لل ل لةلت لللبر ة للةلبرتبل ل لة لتح سل بللبر ةابلو  ال ال لو بلل تصفل  ل 

 تلبل  لبر  لةب لبر تجصصلةلوبرتلبل ة لبلالللل لبرا بلحل  بلبر  لةب لبرت لفنسة للةل،

تللةربليلل بلبرالل بلحل ولبيت للةيل تلل  لتملل محلبرالل بلحلبرحةبمسللةل للبليل  شللةلبرا بلاللب،ل

ل(2)  ط،لتةصةل بل وقة لبر بةءلو وقة لذموطلبر  ةيوذرللرتنس لل لش التشةل

تتبةوقلبر  ةب لبرفضة لة لبر  وللةلبرجةصلةل  لجلبعتل ببل  ال ل ل ضللل لبر  لةي س لو

ل لتالللبرت  لنل  جلبعت ببلوب  ل ول  ا لل لبر ص فل ل بلتة ةلل لسص  حل  لجل

تبلل لتشفلوللمذبر  سنلبرلل افذ،لرت لل سفلولل بلحل ةبمسللةلذتللةللشللةذلتالل ل للةضطل للبلاللة ة ل

ةلول لبراةل ةلوبرحةضسةل   طللبةء،لورلل للل لقاللالبر موطلل ل ل ل ببلبر  ةي ط،لل

بر اةرغةل  لو ضلبر  ةب لت تا ل  لو  ةلحلذل س شةلبرل افذل يلفلوعالةلم اللللةلت ل لشةل

ل(3) را شةمللتةو لشة

(ل الل بلللةلس لة لشجصلةلتلةللشلةلةلسبل جل)ل ول  يلبرا بلحلبرحةبمسةلبرت فنسة لةللم 

ل الل  تاضقللةلل و لللنطل للبللحللةومطلالللة الوو  للقلبر تلو اةقتللالوإل س تللاللم اةو للةساللل ل

 تجلو ظش بلبر جصبلوإل س ةلرابلالوبوتبلةلتالل وبر  لةلوواالغةلت  ل ةتالول بتالتال

 ذرلل ل ثلوغل  بلبرتحلو ا ةوا

  لجلبربل حل،لور ل لبرةبقلنلبرل ولقل لس لة لل وذرلللةلسا ولر ةلل لشجصال بلبرظلةي ل

بو لللقلبرف لل ليللةل للبللبا اللللببر للج للذرلللل  لجفللةل  للةل للبلل ظللفلبو للةبلليللةل

                                                 
 عةل ةلضللةإلل–ل مسلو بفلبا اليلبرت وةول  لةلبرت ولةلبر ة لةل*
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سا زلبراةب بلبر   قةلوبرا بوةلل لل  سال لبر وملوسحةوللعةي بلللل االوةميللبرةبقن

ب ال ل ل ضللل لبر  لةي س لوبرتلدلل ل  للشفلتلدلل بل فبللةللم الةبشجصلتالوذرللر بلبل

لوةرغةل)  جللبتةىلبرة بلو  رلل  جللبتةىلبرالو ب(ل 

شلةلر بلةملي بلبر   يلر ا بلم  اللس  للاللبرحلةبملقل لحلوبر ولسا الل ل فبالل  نبللةع ِّ

بر  لةطلل صلحةبوغةسلة لل يل ب وةر  ملبرل ولسجل يللمالت ةس لبر  ةي لل وبرح ل ةللمسصةل

وةر لل ملبرلل ولسجلل يللصللةرحلولالةاللة لل وشللا ةلبر  للةب لبرفضللة لةلبرتللبلس  للال لشللةلل و

ضلللة لةللللل لبر  لللةرل لوبر لللةعشل لبر لللا ةلبرفل ووتةعشلللة للللل لس فلللة لومبءلبر  لللةطل

لؤابللة للةرلللةلل ول  للنببل والةالللةلل  ظ للةل و  ةلللة لل  للة ةبلاللةبءوبرلل ب  ل ل)

بر للا ةلبرفضللة لةلووديلل ب شةل،لل و(ل لذرلللليللةلبرحللةلل ل للةلست  للقلوبلةاللةلبر  للةطلوغل يللة

ور  لي ةللعة بلآت للشفل بلي بلبر ةاةيلويةلعة بلست  قللاةش طلو لج لل ل يل

 ة بللة للللؤل لللوصللةمتاللول لفلللةلتفة للالبر  لةي للللنلشللج لل لل يلبرال بلحبرال بلحل

و ة ال لو بلي بلبر  ة لس ة لبرشفلبواةابلر   يلبرا بلحلل صاةل  لجلبرت  للنل  لجل

لبال ة للة صللةمتالبر جصلللةلرلل ىلبر  للةي لوبرتللدلل ل  لللالتللدلل بلقةسللةللاةشلل بلوو للال

ل  ل بضتالس ة لذبلبل لوةرغل بلع بلبر تة ةلرال،لوب لذرللبرت  لنل  جلشجصالوصةم

 لد ا لل لةلل  ال ب ا لل لبر  ةي س لرا  ةلاالو بلع البر  ةي س لست   ة لوا  ةلاال

ل(4) ول لش التالوشش تا لبا اللبسنس لل لمصل بل

وس الالبر لاةبل  للبلل لةي طلبرالل بلحلبرحةبمسلةل لل لس تا و شللةل ة ل طلرشللفل  لبلبر للةرفل

بر    للةلوةرتح لللالوبرتفبللل لبر جت فللةللوبو لل بثر ضللةسةلبلبرجللةمعبلتت للةوللبر  سلل لللل 

ر   للةي للوةر بللاةووعشللة لبر ظلل لبر ت لل ضطلل للةلسا  شللةلوعاللةل ةل للةلللل لبر   ةلللة ل

وت تا لي بلبرا بلحلل لبرةالة البرتلبللست   لل لتالرشةل  بلع لنل و ةضلبر ةاةيل،

وصل قةءلوبوالةت طل لبلرتفة لالللنلبوال طلوبوبلر تحلةومل  ةالةيلس ادلمرلشلةلبر لاةب

براةل ةلوتةصةل  شلةلت ل يلبر ةالة ة لبر جت فلةل لبلشل العل ببل ل لإل سلقلتل  لفل

ر لةللو ظل بل،لبر ضةلل لبا الللةلوةر ضةلل لبر صةمطلوبر  ةرالةلبربل س ةلرد ل بث

الةو ةللل ل ي للةلصلةمطلل ل يلبرا  لةلحل لبل الةهلو  ةلالالولل ولتلدلل ليل بللذ  بتفل

،ل  لة لالل  لبللتةو لةليل بلبرال بلحللومقاةرشفلوتةصةلبر اةبلس   بلبر  ةي لبرصةمط

و لل لضمباةلصةمطلوب ل للل لل ل لبليل بلبرال بلحلويلبلصلةمطلبر  س لةل لبلول بلحل

لإلالبلبراةل ةل ل)برتةللشةل(لوةرفضة لة لبر ص سةلر و

 : االطار المعرفي-

 ل  لةل ولس  لي بلبراح لل لبراحةثلبرةصلفلةلبرتلبلتبلتش  لتصلةس لوتح للالتصلة 

وصلةمتشةلوال بلحلبرتلةللللا ة ةل ة لةلسغ بل  لشةلصلفةلبرتح سل ل اللويلبلبر  س لة

إلللالبل الل ل  للالسشللةلوللةر  ةب لبرفضللة لةلبر صلل سةلبرجةصللةلوةبق شللةلبرف  للبلبرلل ول

  معةوةتشفل  بلبات ةمطلبالاتالة لبرجةصةلوةر مباةلل لتاللللبراةل ة

 ث نقاط سساسية :ثالوسوف يتم تناول اإلطار النظري من خالل 
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ل    طلرلبا الللةبرصةمطل -1

  ل  يلبرا بلحلبرحةبمسة -2

ل و بلحلبرتةللشةلوةر  ةب لبرفضة لةل -3

 :الصورة اإلعالمية للمرسة  -1

لبو لةضس لل   ل بتل  لجللبا لاليوالة الل لبلبلةرةلصلةمطلبر ل  طلل لبرفلس  لبرجلة ل

 ول ب ن

ل لبيت ةلة لق ة لة لوبال ةلبراحةثلبر شت ةلوةر د لبالتصةربلوالغ  لي بلبر بةرةل

برصللحة ةلل للبل ل ب لبر  ولللةلولحللالوحلل لوت حلل للبر للةيل للبل لل ضلللل لبرابرلل  ولللل ل

لللةلي بر ات للنلبر لل  بلللل لل ظ للة لوع  لللة ل و للجللوبر بلل ة ةبر  لل وءطلوبر   لللةل

 لةل الل طلوشلةقةلو لةللشلبر ل  ط بللاةلللبا اليل ةلواة اشو ةبضلل ة لةل لو احبلل

بللبلةرةلالليل ولتح سلف،لولات لةسللل لبر ل  ط  لر لةل صلةبلصلةمطلوةر لبرتص وس فال

فل لل لبلبرت لبر ل  طلوبر علالوت ل س ل  لة لبر ل  طت القل لةل ل لقضللةلبر بلةوبطلولل ل

لبرتصلللةمب جلتغللللل لو لللضل لللوبر  لللالوبر  لللةم ةل لللبلبرحللللةطلبر ةللللة،لو  لت  لللال 

  لةلوبر بل ة ةلبر لبا اليو بلظالي بلبرت ةمب ل صاحبلواة اللشةبر ةمولةلو د 

لالةللبرت ةللالللنلبر ضلةسةلبر بلة لةل  لجلل لبالةالةتشةلبرا بلاللةللل بع ةلمرجل  ةطل

بر شة لولةر   طلو  ل لبرلة بللمرجبرتةعشة لبر ةلةلبر بللةلل حةلسض  لب باةلشةللن

ل(5) لبا  ة ببر  الل بودي لةلضوميةل

 والة الت بلاشة رتلبب وبرصلفة  بربل ة  لا ة لة ر  ل  ط با اللللة وةرصلةمط وس صل 

 با اللللة وبرصلةمط . ةشل ةر وو بلح لضةلل  ل  ت  لا لة تالل ل  ر    ط با الي

  ظلةي   لج تدلل يلة  لب ت ت ل  ل  ل ط ت  ةرةعللة    للة  تتضل   لص  ة صةمطليب

  د ل  برصل ة لة بر   للة يل ب وتظشل  با اللللة بر الةرة رصل ة ةلمللةز ل  ل  ل لة ب

 وبو لالي  ةرل مبلة برت  لشللة وبر لةبض  ةا ال لة للللةبا ال بر ضلةلل  لج علة 

 بر فشلةي وشل ب با اللللة برصلةمطلوتجت ف با الللة بر ضةلل  ل  وغل ية برتبال لة

  ل ل تت لة  برتلب بر بتللةلرال  اة ة  بر شة ب بر ةتح  ب تت اا برتب بر ي لة برصةمط   

 ل  دط  و و ل ا ع    ولش ب  و ل ل   ظةي  و ل ل  شج  بءزم وبرا ة ة  بو  بض

 ارل س لة    لس  ل  آتل  شلبء  و  و لش للة  و ضورللة  و للة لح ل ظ لة  و لؤابلة  و

ل(6) با بة   لةط   ج تدلل 

ت  بلضومبليةلةل بلت  لالبرصةمطلبر ي لةلر ولبرا شلةمل ل لإل سلقللبا الي ةاة ال

رفلو شفلللةلسحل ثل للالت ة ليبل ة  طلي بلبرا شةمل  بلبر ةلم الللةلةلتااالل لصةمل

تلدلل بل لبللبا لالي لل ل  لال صلاحللل ل يلفلوالة ال،لوستضحلي بل  ا للنلبرت لفنسة ل

ت  لالبالتاةبلبربة  لرا ة ةلبر ات نلوسبشفلو  ال ال ل بلت  لالل   تشفلوبتاةيلةتشفل
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سلل وطلوللل للتا للبلصللةمبللت ب  للةل للبل ذيللة لبرا شللةملل للةلسا  للال إ شللة،لوللل لي للةل

ل(7) لةلوبرةبقنلبر ولس ومل ةرال برصةمطلبر  

 مقدم البرامج الحوارية : -2

بر   يليةلل لس  الل  ةلة لو   ةملو  ةال لول ة  لبآلت س لودقصلجلللةلسبلت لنلل

ل اة ال ولمتفةقلا  ة فلوةالتصةلل ة ل ة لذرلليةلضوملبر   يللومذبلبرتدلل لوبرفة  لةلل 

 (8)بر بتلةلوبر جصلةللمل ة ةتا بلي بلبر ش ةلستةقفل واللو تل بل  بل

،لويللبللش للةلرلبللبلللل لوبوتاللةم للبلبر  لل لوبرتةالللحلللش تللا تللبلسللؤضولبر لل سنلول

 ضبءلم للنللمرلببربشةرةلو  ة ل،لذرلللو لبر بلت االيلةلع شلةمل الل لولت لةي،لسحتلةحل

،لر بلسةصالبر اةرةلرشفلوباحةلاللرلا ل لشلةل،لرل رللاللول ل  لتتلةب  لل لقاالبر  سنل

وةلتللةزل،لت حبل لت لللبر ةبصلفة لللش تلابصفة لو معلةللت  للةلرللؤضول بلبر  سنللة

شجصلللةلو  للةسل لوقةب لل لرصللال لةللش للةلبر للاليلبر ت للةمطلبرتللبلس اغللبلتةب  يللةل للبل

بر  سنل،اةبءل ة بلت للبرجصة  ل   سةل ولل تبلاةل،لولل لبرجصلة  لبر ةللةلبرتلبل

 لتتةب  ل بلشجصلةلبر  سنللةلسدتبل:ل  س اغبل

:لويةل صةللبر  سنل  بلقبطلل  ةللل لبرت  لفل،ب تببلل اللوى التعليميالمستل-1

برت مبل  بلبرت ال لو غةلوباحةلو ضلبر ف ضب لو تة بلرالو ضلبر ةبقفلبرت  ل لةل

وضقل لةل،والل ضلو لضلبر صلل لودالل ةبلشلفشب، الذرللللس  لل لر  ل سنل  لسةظفشللةل للبل

ل  ضب الر ش تال

لت ة لللة،لتت الللالل ة تلللالللصلللةضملللل للل ة تلللال:لس تبلللبلبر للل سنلالمستتتتوي الثقتتتافيل-2

وةر لةسل لبلبوتل لوبر  لةء،لوضمبستلاللوتةبصل او ا ة ةلبر  ةم لوبرجا ب لبر ةللةل،

وتتضلل  لل للةم للت لل ضطلل ةرللاوةرحلللةطلولللةلتتضلل  الللل ل  لل بثلشللةل ةلتالل ولللل ل

 ولت ة ةلر  ال لل للاةال لبرحلةط 

تل لللبللجةإلاتلللالل:لسالللبل  لس ت لللللبر للل سنلالصتتتوط وطريقتتتة الحتتتدي ل-3 تل للل وة صلللةتة

 لاللل لبر  للقلوصللةب لبر  ولللةلو لل الصللحلحل،لوسللؤضولذرللللمرللبلتح لللقللر ا شللةم

وس ا ل  لبر  ة بلو ا لةلصلةتلةلل ةالاة،لبا شةيلبر غةول   لبرتةبصاللنلبآلت س ل،ل

لل لال لوصةتاللبت  لالوسبت ل شفل 

الل للل ل   لةتلالبر   للةل:لتت  بللش ةلبر  سنل  لسةظفلبر لالذكاء وسرعة البديهةل-4

بزضبض لالل  تال،ل    ةلوظفلت للبر   للة لو قلةل   لةلتحبل ل ضب لالولت  س ا بل ل ةءل

ل   بلتفةصلاللش تال

رجةصلةلبرتةبانل لبللب تلةعةبر  الل ل  ا للش ة للم :للالتواضع والثقة بالنفسل-5

سنلسجةإلللبل ةر لل لشجصلللةلللل لس للةيلوةر  للال،ليللبلبر ش للةلبرتللبلس للةيلوشللةلبر لل سنل،

برا لةيل لبر ت ة لةل لبللبلتةسةتشةل،لوبرتلبلت ت لنلو لةلستةبصلالل شلةللل لتلالللو لضل

برصفة لبرتبلاللو لو  لستح بلوشةل،لول لول شةلصلفةلبرتةبالنلبرتلبلت ل ل تلالةلإلال للةل
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وحب لبرت لفلبرتلبلوشلةلسل ملللبتصة ةل ةلبر  سنلو فبالتا  ال  ا للو  ة،للر ا ةلوةر ف 

ل ا لت االلر ح ة قلبرجةصةلوجا بتشفلومل ة ةتشفلذبتال،لوتا  ال 

:لست  بل  البر ل سنل لبللش ةتلالمرلبل  لالع لة بل،للالقدرة علي العمل الجماعيل-6

وحللل لس للةيلبر لل سنلو ش ةتللال  للبلبرةعللالبو  للالالل  للمإلةميللةسللؤضوللشةلللالالل  ل

 الةسللا ة ةلتؤضوللشةلشةلو  ةلاإلةملل ل ل،ل لتفة اللنلو ضشةل وللنل  شةل  لبل

  ضول،ل ول  بل اةسلتص لفلل ل لر ا ةلتفة ال،لوبر  سنلو ال تاللج لة لبعت لة بل

،ل بلسلت   ل لفلتح للقل ي ب لال،لووةرتلةربل ة لاللبآلت س و ة للنللمربس مللب الوحةعةل

ل لتاللل ضةمبلبر  طل بلع ة ةل   ال سضلة،ل ة لالسل مللوس لبل  ل ضلةستال لبل

لت  لالتتض  للةبيبلع ة لةلتضلفلمرلبلبر ل سنلي بلبرا ة ةلبرتبلتتبفلو ةبصفة ل

ل(9) بر ال لل لبرجا ب لبرتبلست ةلالل شةلرتح لقل ي ب ا

بر لل البر  اللةلل،ل ول  لت للة لصللفةتالبرابلل لةل ووةااللة ةلمرللبلذرللللاللولل ل  لس للة ل

ل لللبل اةرللةلو  لس لللة لوباللنلبرح لللفل،لصلللاةمبل،للتد لللةلالالللل ةل للبلمضبمطلبرحلللةبملو 

ل .برضلة 

 مج التوك شو بالقنواط الفضائية : برا -3

س لل لبرحللةبمل  صلل لل للت لل للبلبر  سلل لللل لبوشلل ةللبرا بلالللةلويللةلبواللةسل للبل

برحصةلل  جلبر   ةلة لل لبرضلة ل،لوسمتدرفلل ل  طل  ةص للت بت ةلويبلل ل يل

 لل لوبر غللةلبرالل بلحلوالللة الوبر ةاللةيلبر  لل وهلوللل ىلبيت للةيلبر  للةي س لوللالوبر مل

وبوعشلللنطلوبر  للل ب لبرتلللبلست  اشلللةلووقلللبلوزللللة لول لللة لمعللل بءللبر بلللتج لةل للللا

 (10) برحةبم

 شلبللبوتل برل  ولوبرل  وللومول بزوت ةيلبرا بلحلبرحةبمسةل  بل  سةلبر  ولوبرت ال ل

ولل رللت ت لل ل  للبل الل ةبلبرحللةبملبر اةشلل لوبرت  للة بلبرلل ولستصللالوةرتفة للالوللل لبر  لل يل

و ةلسح قلإل هلبر  سل للل لل ت و لعشةلوبرضلفل ولبرضلة لل لعشةل،وبرا ةيل لل

لزل لةلل ل ة ،ل ولبرح ةللر    ال لوبر ضةسةلبرتبلتةبعالبر ات نلتاللل ت طللبآلمبء

 ولت للة لبر  ةق للةلوبرحلةبملتالرشللةلل اللةاللل  برحةبمسلةللولل لبر شللفلعل بل للبلبرالل بلح

لمرلب لةل ولبرضلفل،ل ولبرا شةملبر تل بتال لبللةالةيلبرح ست صبلبر   يللال لو   ب

،ل،لوالسالبل  لت لة لبر  ةق لةلرةعشلة ل ظل للجت فلةلم ولو ل ال ولوعشةل ظ لو بتشةل

،لوبرةقللة ل  للبل للالعةب اللاليللةلتةالللحلبر ةاللةيلبر  للةق للبواةاللبو لبرغلل  ل

 (11) عة بلضو ل ت لمربو ت بللورل لبرتدلل ل  لال لةيلبر  ةي ل

 بر ةيلل لبرا بلحل  بل:لبستةقفل اةهلي  عوامل نجاح البرامج الحوارية : -

 موضوع حلقة البرنامج وطريقة إعداده : -1

،للبرتلبلاللت ةورشةلبرا  لةلحتا ولبر مباة لوتا نلبر   ةلة لر  ةاة ة لل   اللو ل

،لوصلللةغةلبر للةضطلو  للةلال تلةعللة لوذرللللللل لتللالللتح سلل ل للةيلبرا شللةملبر بللتش  ل
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،لبرحلةبمللمعل بءقالاللبوال  ةةغةلاللس  لبلصلللر حلةبمل ةا  بضوبيت ةلةتال،لبرا شةمل

وللالس  للبلبالاتفبللةملوع للنلبر   ةلللة ل للةللبر جصلللةل ولبر ةاللةيلبرلل ولاللتت ةورال

 للبلبرصلللةغةلباللت  ب لورللل لللل لبر   للةبللبوي لللةبرح  للةل،لال لذرلللل ةلللالوللةرغل

وةر  لة لبراللةضل وللبرح  لةلالل بء،لولالبرحصلةلل  لبلل  ةللة لع لةللبالال ةبلو ل طل

 لةبملشجصللةل،لوضو لشللل  لبلل ل ليل بل ة لبرحلةبمللمذبو  ةإلشةلةلبر جصللمو بز

  ل اةهل   الاللو ل  لستفلل لتالللتح س للا ة ةلل لبر ة لةلل لبرا بلحل  لس ملل

لتح ل شةلويبل:لمربسب بلبوي ب ل

لع بلبيت ةيلبرا شةملبر بتش  لبرا  ةلحلبرحةبمو ل-

 لبالاتحةبذل  بلبيت ةلال-

 تفلتح س بلا فةلر ا شةملبر بتش  للحلبر ض ة لبر و  لسح البرا  ةلل-

ل(12) بإلفابر بتش  للبتال بلبيت ةلةتالو ةبرا شةمللولةاة ةتا  لس  نلود  ةمبلل-

 مقدم البرنامج : -2

ت   لل  يلبرا  ةلحلوودال ةوالبر  للنل لبلت  س لالر ةالةيلبرح  لةل،لولد لس لةيل لبللم 

ل لت ةمس للفص ةلت  فللةالةيلبرح  لةللة  طبر بو  لسبتج يلبرةاة البا ةبلبرت  سفل

،ل ة للاللباسضللة لة،لوغللل لذرللللللل لبرةاللة ال،ل ولبر اللةيلبرالة لللةل،لوماللةيلبر  الللةت 

برتلبلقل للل ل ةرلةلبرفتلةملوبر  لاللومت بعلاوةرتةربلسبلة  ل  لبلعل بلبيت لةيلبر  لةي ل

ل ل ةءلل ةي طلبرا  ةلحل لتصلاا

 ضيوف البرنامج : -3

ست تللنلالللة لبرا  للةلحلوا ة للةلوبالل ةل،لومر للةيلتللةيلوةر ةاللة ة للللل لبوي لللةل  لم 

،لرلتبلل بلرشللفلمللل بءلبرح  للةلوةر   ةلللة لبرتللبلتشللفلبرا شللةملبرتللبلالللت ةورشةلبرا  للةلحل

،ل لةلمذبل لة لبرضللفلشجصللةلاللتت تلنلو بلتةول لةلللل لبرا ة لةل لإ لوت انلمغاةتال

،ل ظل بلو لبرضللفلاللس ل يلةل ل لل لةي طلبرح  لبرا شلةمللب ص ب لذرللق لسؤضولمرب

ل(13)ر ا شةملبر   ةلة لبرتبلتال بلوتفل بل 

 الدراسة :مشكلة  -

لمرللبلللنلبرت لل يلبرت  ةرللةعبلبرشة للالوت لل ضلواللة البالتصللةللبرا للةيل ولوبرتللبلتصللال

وعلةضلل ل لبلول بلحلت لفنسة للةل  فلةءل،للمرلبلالسل لبرا  ل بل  لوب ل ل،لت لحلبرحةعلةل

ول وهللوت اللةللت  الة لبرا لةيل لبو ل بثلومول بز،لالبرح ة قلسح  ة ل  بل ةت شفل  

ل لبرصل  لوبر ةالة لةلوبر ةيالةل،لوبر  ل يليلةل   لةلبرةصلالولل لبر لةضطلوبر ت  لبل

ويةلبر  اال لول لي ةل لة ل الةهلبر  ل يل لبلو ل لمالةرتالرا شلةملبر ت  لل لو  س لةل

تللال  للبلبرللتح فلللل لتالرشللةليلل  ل   لللةلبالتصللةللست  للبلق مصللحلحةلوحللل لسح للقل

و تبلإل س ةلوش اللومس ةءبتالوإل س ةل اللالو ظ بتالوبر ال لل لرغةلعب بلوح  ةتا
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 ولللةل بل لشةلول بلحللبرال بلحلبرحةبمسلةلبوتلل طللبآلو ةب ت   ل بلوق ل(ل14) لل ابة

 ل  لةل لاتلبلو لة لرشلةلتلدلل ل الل ل  لبلبر  لةي س  بلبر  لةب لبرفضلة لةلل)برتةللشة(

،ل  للةلب ت لل  لظللةي طلللل ل بلل لالوةر لل سنلبرلل افلبرلل ولس للة لمباللة لبر  سلل لللل لبر 

 وللالوبلالو  ةقتلالل لةبمب ولإل س لةللودال ةوااةبءللو  ةلاابوولل  ل اةهللبر ب ةل

وق لال ظبلبراة اةل  لل  يلبرا  ةلحلرلفلس تصل ل  لبلبر علال  لطلور ل لي لةللل    ر ل

برحةبمسلللةلوتفللل ضلرشلللةلبر  لللةب للبر  سلل للللل لبر للل س ة لبرتلللبلت للل يلبر الللل للللل لبراللل بلح

و ظ بللرتنبس لبال ت لةضب لوبالتشةللة لبر ةعشلةلل،بر تجصصةللبة ة ل ال طلل لوقتشة

لو تلجوبالعت لةيللوبربلةالةلوبرف ل لرش بلبرا بلحل بلبرفت طلبوتل طلل لمعةللبا الي

برا شةملوق لت   لبوالاةبل لبلقصلةملبوضبءلبر ش لبل  لبللبلتةولبا ل بضلوبرت ل سفل

 ة شةل قلالل بوو لبر ات نلبر  قبللةلزبللس ظ لمربلبر   طل ظ طللجت فةل  لبر عال

وو لصلةمطلبر ل  طلللةلزبللل لبل وللش لةلضبتلالبر ات لنلتح اللرد اةءلوبر بل ةرلة 

  لل لم  لبراة اللةل ي لللةلضمباللةلصللةمطلبر  س للةل للبللوبرتحلللن،لبرت للةساس للةوشةلو للضل

لر ولإلالبلبراةل ة و بلحلبرتةللشةلوةر  ةب لبرفضة لةل

 : الدراسةسهمية  -

برتللبلتبللتحةذل  للبللبللة ة ل اللل طلللل لوقللبلبر  سلل لللل لبرحةبمسللةلل ي لللةلبرالل بلحلل-

ل لل  لبلي بلبرا بلحلل   ل ةلسبت نيلضمباةلصةمطللبر  ةب لبرفضة لة

ل ق ةلبر مباة لبرتبلبيت بلو مباةللشةمب لبالتصةللر   لبلو بلحلبرتةللشةلل-

بر للة فلوةالتصللةلل للبلبر   لللةلبالتصللةرلةلوتللدلل ل   ةرللةلوالل ة لةتال  للبل ي لللةلضوملل-

ل ت ةس لبرصةمطلبر ي لةل  ةلر ولبرا شةم

ق للةلبر مباللة لبرتللبلت ةورللبلصللةمطلل لل لبلبرالل بلحلبرحةبمسللةلوللل ولتللدلل ليلل بلل-

لبرصةمطل  بلبرا شةم 

طل لبلول بلحلع سل طلرصلةمطلبر ل  لت ال للةلت   ل ي لةلبراحل ل لبل  لالضمبالةل   للةل-

لبرفضة لة لبر ص سةلبرجةصةل ل

الل ومطلل   للةلم ولبر للاةبلبراللةل بل للبلبر  سلل لللل لبر ضللةسةلوة تاللةميفليللفلبرف للةلل-

لبو ا لل ة ةلوتدلل بتلوتدل بتل بلبر ات ن 

 سهداف الدراسة :  -

برت   ل  بلل  للل ةي طلبر اةبلبراةل بل ل ةلبر مباةلر ا بلحلبرحةبمسلةل)برتلةللل-

لر  ةب لبرفضة لةلبر ص سةلبرجةصة شة(لوة

بر  فل  ل يفلبر  ةب لبرفضة لةلبر ص سةلبرجةصلةلبرتلبلسحل للبر لاةبلبرالةل بلل-

لو بلحلبرتةللشة(لوشةلل ) ل ةلبر مباةل  بلل ةي طل
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مصلل ل يللفل اللاةبلل للةي طلبر للاةبلبراللةل بل ل للةلبر مباللةلرالل بلحل)برتللةللشللة(لل-

لوةر  ةب لبرفضة لةلبر ص سةلبرجةصةل 

 بللبلتةولول بلحل)برتلةللشلة(لبر   للةللبر اةبلبراةل بل ل ةلبر مباةلل   ةلم ول-

لبرجةصةل لوةر  ةب لبرفضة لةلبر ص سة

برت   ل  بل يفلبر ةاة ة لبرتبلسفضالبر اةبلبراةل بل ل ةلبر مباةلل لةي تشةلل-

لوا بلحل)برتةللشة(لبر   لةلوةر  ةب لبرفضة لةلبر ص سةلبرجةصةل 

ل ولل ةي طلبر اةبلبراةل بل ل ةلبر مباةلرال بلحل)برتلةللشلة(لبرتلبللبرت   ل  بل-

لت  لشةلل س ةل

بر  س لةلوالل بلحلل ضبءبرت ل  ل  لبللل ولمالةلبر لاةبلبراللةل بل ل لةلبر مبالةل ل لل-

ل)برتةللشة(لبر  ةب لبرفضة لةلبر ص سةلبرجةصةل 

شة(ل  بلبر  ةب للمص ل يفلبرب ة لبالساةولةلبرتبلتظش لوشةلبر  س ةلوا بلحل)برتةلل-

لبرفضة لةلبر ص سةلل لوعشةل ظ ل ل ةلبر مباة 

مص ل يفلبرب ة لبرب الةلبرتبلتظش لوشةلبر  س ةلوال بلحل)برتلةللشلة(ل  لبلبر  لةب لل-

لبرفضة لةلبر ص سةلل لوعشةل ظ ل ل ةلبر مباة 

ضمعللةلل للةلبر للاةبلبراللةل بل ل للةلبر مباللةللو ضلل ة لبرا  للةلحلبرتللبلبرت لل  ل  للبلل-

ل و ااةبلي بلبرا ةلالل س ةل  بلبر  ةب لبرفضة لةلبر ص سةلبرجةصةت  ل

مص ل يفلبر ةبلالبرتبلت ت  ل  شةلومبءلبالات ة ةلولةر   طلرت ل سفلول بلح)لبرتلةللشلة(لل-

لوةر  ةب لبرفضة لةلبر ص سةلبرجةصةل 

ل   ةل  ضالو  ةلحل)تةللشة(لت  لةلل س لالولةر  ةب لبرفضلة لةلبر صل سةلبرجةصلةلل-

لعشةل ظ لبر اةبلبراةل بل ل ةلبر مباةل ل لو

بر  للفل لل ل  ضللالل س للةلت لل يلو  للةلحل)تللةللشللة(لوللةر  ةب لبرفضللة لةلبر صلل سةلل-

برجةصةلل لوعشةل ظل لبر لاةبلبرالةل بل ل لةلبر مبالةلور لةذبلسفضلاليل بلبر  س لةل

لضو لغل يةل 

 الدراساط السابقة : -

للحةمس ل:لمربقب بلبراة اةلبر مباة لبربةو ةل

ل ل حةملبوولل:لبر مباة لبرتبلت ةوربلبرا بلحلبرحةبمسةل)لبرتةللشةل(بر -

 بر حةملبراة بل:لبر مباة لبرتبلت ةوربلصةمطلبر   طل  -

 البرامج الحوارية ) التوك شو (:سوال : الدراساط التي تناولت 
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و  لةب لبرتغ للةلبرت لفنسة للةلرال بلحللل(2017الل ل   ل ل)لمال ة لاضمباةل شل  لل-1

شللةلوةرفضللة لة لبر صلل سةلر ح للال لبال تجةولللةلبرا ر ة لللةلو القتشللةلوةتاةيللة لبرتللةلل

لشاةبلبراةل ةل حةلبر  شحل ل

بالللتش  بلبر مبالللةلبرت للل  ل  لللبلضوملبراللل بلحلبرحةبمسلللةل لللبلبرتغ للللةلبرت لفنسة للللةل

ر ح للال لبال تجةولللةلبرا ر ة لللةلو القتشللةلوةتاةيللة لشللاةبلبراةل للةل حللةلبر  شللحل ل

و ل لةلبرتح ل لبلوبر لل ب بل  لبللوةر ل لةل شحلبر بلحلباتج لبلبر مباةلل وق بربلةالل 

وو  للةلال لي للةللصلل لت تجللبل  للبلبرفضللة لةلبر صلل سةللفلل ضطلل400 ل للةلقةبلشللةل

لوبر  سقلر ا ر ة ل  بلابلوبلاب

لو ة لل ل يفل تة حلبر مباةل:

 لللةلوللل ل  لل ب لرال تجةوللة لبرا ر ةلبا الللللةبمتفللةيل بللاةلبتاللةبلبالساةولللةلر تغ لللةلل-

را  للةلحللصلل لت تجللبلل%100 بللاةللمرللببرا  للةلال ل ل للةلبر مباللةل للل لوصلل بل

لبرا ر ة للمربرا  ةلحلبر  سقلل%1 82و

ل لبالشاة ة لبرتبلتتح قلل للتةو لةل ل لةلبر مبالةلر ال بلحللبوولعةءل بلبرت تلبلل-

لمع لةربلل ل%4 30برحةبمسةلل ل ةلبر مباةلبر ل مطل  لبل شلفلبرةبقلنلبال تجلةوبلو بلاةل

للل لل%1 36برلل  ةمل للبلل ةوللاللمع للةربللل لل%7 25لةز للةللللةلوللل للبر ل للةلفلل ضب ل

ل(51) با ةثلمع ةرب

 ل  لر ال بلحلبرحةبمسلةلبرت لفنسة للةلبرتلو  لةب ل(2017)لضمباةلل سممةللح  ل  لبل-2

  ا ةلبربلةالةلر ىلبرا شةملبر ص وولةبقنلبرتةبصالبالعت ة بلو القتالو بتةىلبر

 بلبر مبالةلبرت ل  ل  لجل القلةل الفلبرت ل  لر ال بلحلبرحةبمسلةلبرت لفنسة للةلباتش 

ول لل للباللتج بيللةبقللنلبرتةبصللالبالعت للة بلذ للل لوللةلذلوذتللةست ذلو بللتةىلبرا للةل

بربلةالللةلرلل ىلبرا شللةملبر صلل و،لو لل رللتللدلل لو للضلبر تغللل لبرةاللل ةل  للجلشلل طل

لل لتلالللللبر بحلو ل البر لل ب ب،ل شحللباتج لبلبر مباةلوق   بر القةلول لبر تغل س 

لفل ضط،لت ل ا:للحة ظلةلبر لةي طلولحة ظلةلل406بالاتالة ،ل  جل ل ةلقةبلشلةللبات ةمط

باا   مسةلولحة ظةلو بلالةسفلوة تاةميلةلم ل ىللحة ظلة لبرةعلالبر ا لب،لوبر ل شحل

بر  ةم ،لوبر  شحلبر لفب،لل لتالللباتج بيل ضبطللا ة لة لبر  لة لبر   لنط،لوقل لتلفل

 الللقل موللنللا ة للة لر   للة لبر   للنطل  للجلو للضلبر احللةلل لبرلل س لقللةلةبلو للاءلت

 .لاحةلتةل30بالاتالة ،لوو غل  ضيفل

لو ة لل ل يفل تة حلبر مباةل:

إل ضسةلولل لبرت ل  لر ال بلحلبرحةبمسلةلبرت لفنسة للةلولبلتةىللبمتاةإللاي ةلل القةلل-

قللةلوللل لباللتج بيللةبقللنلبرتةبصللالتةعلل ل اللالبرا للةلبربلةالللةلرلل ىل  لل بضلبر ل للة،لول  للةل

 (61).بالعت ة بلولبتةىلبرا ةلبربلةالةلر ىلبر احةلل 
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(لو  لللةب لبراللل بلحلبرحةبمسلللةلولللةر  ةب ل2017ضمبالللةللم لللةبللحبللل لبرا للل ول)ل-3

لبرفضة لةلبر ص سةلو القتشةلوةضمبلل ل ةلل لبر  بي ل لر ص بيلبربلةابلل ل

برحةبمسةلبرتبلس ةي يةل ل لةلبر مبالةللل لباتش  بلبر مباةلبرت   ل  بل يفلبرا بلحل

بر لل بي ل لوللل ولمضمبللبر لل بي ل ل ل للةلبر مباللةلر صلل بيلبربلةاللبل للبللصلل لوقلل ل

باللتج لبلبر مباللةلللل شحلبر بللحلو لل لةلبرتح ل للبلوبر للل ب بل  للةلباللتج لبلباللت ةمطل

(لالل ال22:18لل ل)بالالتالة ل  لبل ل لةللل لشلاةبلعللةل تبل لل لشل  لوولةملال ل ل

باللت ةمطلتح لللالبر ضلل ة لرتح لللاللولو لبرالل بلحلبرحةبمسللةل ل للةلبر مباللةل لل لس للةي 

،لي ةلبر ةص ة،لللنلمول بيلفل360 مو ةلو بلحليبل)لبر ةش طللبةءل،لبر ةي طللض ة ل

لل لبب(

 وكان من سهم نتائج الدراسة :

لضوب لنو ة بلعةءلو  ةلحلبر ةش طللبةءبل بلل  لةلبرا بلحلل ل ل ل باةلبر  ةي طلل-

ل(71) ي طلو الست ةولل يفلبر ضةسةلوو لشجصلةلل  يلبرا  ةلحلع بوةلبر  ة

(لو  للةب لت لللفلل للةس لبوضبءلبر ش للبلر  لل لبل2016ضمباللةلاللح للح لل لصللة بل)ل-4

لبرا بلحلبرحةبمسةل بلبر  ةب لبرفضة لةلبر ص سةلبرجةصةل 

برحةبمسلةلر  ل لبلبرال بلحللبا اللب  بلل ولتاةس لبوضبءللبرةقة باتش  بلبر مباةل

،لوقل لبالتج لبلبر مبالةللل شحلبر بلحلو ل لةلول ولتدلل بل  بلل ةي طليل بلبرال بلحل

برللةيل  لبلق لةطلبرحللةطللبرحللةطبرتح ل بلوبر ل ب بل  بل ل لةللل لبرال بلحلويلبلو  لةلحل

ل400،ل  بل ل ةلقةبلشةلوي ةلبر ةص ةل  بلابلوبلابلو ت لبر شةمل  بلق ةطلبر شةمل

لر ص ول لف ضطلل لبر ات نلب

 وكان من سهم نتائج الدراسة :

لواللتةع لو بلحللبا ةل ل%100لمرببمتف بل باةلبرا بلحلبرحةبمسةلبر اةش طلل-

ول  لةلرلفلتظشل لل%28لو  لة لةل%72 باةلل لس ةي و لبر  ةب لبرجةصةلو  الضب لفلل-

ل ول باةلر  لاللس ةي و  

لصةلبرت ةيل بلبر ضةلل ل  يفل ااةبلل ةي طلبرا بلحلبرحةبمسةل بلبر  ةب لبرجةل-

وعلةضلبر  للةب لبرجةصللةلقلل لاللة  ل اللل بل للبلت للةس ل ضبءلل لل لبلبرا  للةلحلبرحةبمسللةلل-

وعلةءل لبلبر شةسلةلرلفلتبلة  ل لبلل%9 43 ل لللةلو بلاةللمربول  ةلاة  لل%1 53و باةل

ل %3برت ةس لو باةل

 ةالةيلو ل البرب ة لبر ش لةلبرتبلست تنلوشةلل ل لبلبرال بلحلبرحةبمسلةلت ل سفلبرل يفل-

ل ل%9 83عل لل لع لنلبر ةب بلو باةل
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  لبلبر  بتلبلل صل ةبر ل لبرح س ولولح ةضلا  لورا لبل بلالولتةرل لصلالهلقل لل-

ل(18) %8 32،%7 40،%4 53،ل%ل96 2و باةللبووربلبومو ة

 إل لل ةراةلبرال بلحلبرحةبمسلةل(لو  ةب ل2016ضمباةل الةللح  للح ةضلبر  ة بل)ل-5

ة لةلبر  ولللةلر  القللةلوللل لبر بلل فلوبر بلللحجلو القتشللةلو بللتةسة ل للبلبر  للةب لبرفضلل

لبال ت ةءلر ىلبر  بي ل لللل

بر مباةلبرت   ل  جل إلل لل ةرالةلبرال بلحلبرحةبمسلةل لبلبر  لةب لبرفضلة لةللباتش  ب

قل لولو بتةسة لبال ت ةءلر ىلبر ل بي ل و القتشةللوبر بلحببر  ولةلر  القةلول لبر ب فل

  للبل ل للةلللل للللل شحلبر بللحلوةر ل للةلو لل لالبرتح ل للبلوبر للل ب بلةباللتج لبلبر مبالل

ل   سلا ل لةلةشلة لبر  لةب لبرفضلة لةلبر  وللةلو  لبلبرا بلحلبرحةبمسةلبر   لةل  جلش

لبلللحبل(لللل لبر للاةبلبرلل س ل250لبلل فل،ل250لاحللةثل)ل500قةبلشللةلللل لبر لل بي ل ل

ل100ل للة لوةبقللنل(لالل ةلوت بللفلوةرتبللةوولوللل لبراة21ل:18ستلل بوهل   للةميفلللل ل)

للل ل)عةل للةلبر للةي طل،لعةل للةل للل لشلل  ،لعةل للةلو للبلاللةسفل،لعةل للةلاللفلل ضطلر لل

ل،لتح للالبالت ةمط،لعةل ةلبر  لة( للبتج لتتمةل ضوب لع لنلبرالة لة لبرتةرللة:للباا   مسة

لبات ةمطلبالاتالة لول لةسلبال ت ةءل 

لو ة لل ل يفل تة حلبر مباةل:

با بة لةل بلل  لةلبإل لل ةراةلبر ضةسةلبرتبلتت  لقلل باليت ةلةمإلةمللباتج بيعةءل -

ل،لللفلعلةءل إلل ل%3 28وةر ب فلوبر بلحبل بلبرا بلحللحالبر مبالةلو بلاةلو غلبل

،للفلعةءلمإلةمل ببلبر ب ةرلةل لبلل%3 23براة لةلو باةلو غبللبر  تاةبرص بيل بل

  .%7 21بر   نلبراةر لو باةل

لفل ضب ل ل لةلبر مبالةللمع لةرببر  وللةللل لل باةلل لس ةي و لبر  لةب لبرفضلمة لة -

،لوو غبل باةللل لس لةي و لبرال بلحلبرحةبمسلةلولةر  ةب لبرفضلمة لةلل%2 53و غبل

ل(19) ل%3 33   بضل ل ةلبر مباةللمع ةرببر  ولةلل ل

ل لللبضوملبراللل بلحلبرحةبمسلللةل(لو  لللةب ل2015ضمبالللةلمبعللللةلموللل بيلفل لللة )لل-6

بل ورةسللة لقضلللةسةلبر ةبإل لللةلرللل ىلبر لللاةبلت تللللل لللببرفضللة لة لبر صللل سةلبرجةصلللةل

 بر ص و 

برال بلحل ت ل لشةلبرتلببر مباةلبرت ل  ل  لجلقة  لةل ورةسلة لقضلةسةلبر ةبإل لةللباتش  ب

ت تللبلل لببرفضة لة لبر ص سةلبرجةصةل ل ةلبر مباةلبرتح ل للةلوضوميلةلل ببرحةبمسةل

وقل لب لة،وتبلتج يلبر مبالةلبر ل   ل لةلبرالةل ب ورةسة لقضةسةلبر ةبإل لةلرل ىلبر لاةبل

تفلمع بءلضمبالةل :و جلمإلةمبلوبر ل ب بلبرتح ل ببر مباةلل شحلبر بحلو  لالباتج لبل

ويلبللبرجةصلة ت بيل ا لبرفضة لة لبر صل سةلبرتبلحلبرحةبمسةلبتح ل لةلر ل ةلل لبرا 

ومعل بءلضمبالةل تل ىللل ب للةل  لجل ل لةللل لل،ضقل لةل90-بر ةصل ة ي لةل-برحللةطلبرللةي

 لف ضطل450ةل بلقةبلشةلبرابر اةبل
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ل: تة حلبر مباةلو ة لل ل يفل -

س لشلةلقضلةسةلبر ةبإل لةلبربلةاللةلللفللبوورلجلبر ة ة لةلبر  تاةب ت بلقضةسةلبر ةبإل ةل -

لبر ةبإل ةلبرال لة  ةبالقتصةضسةلو تل بلقضةسلفللبالعت ة لة

حةبمسلةلبر مباةلبر ل ب لةلبمتفةيلل  لللتةو ةلبر احلةلل لر ال بلحلبر  واحبل تة ح -

ت  الشةلبرال بلحللبرتلبمرجلتةب قل ع  طلقضةسةلبر ةبإل ةلل ل ةلبر مباةلويةللةل ضى

لللبر م برحةبمسلللةلللللنل ع للل طلبر احةلل ،  لللةل لاتلللب اللللل لبر تغلللل ب لبالللةل  ل  

تللؤل ل  للجل لصلل بقلةلبرالل بلحل للبوضمعللةلبرا للةللبال ت للةض ب لللةلوضمعللةلبر س ةع

ت  اللشةلبرالل بلحلبرحةبمسللةللبرتللبلوللل لت تلللبل ورةسللة لقضللةسةلبر ةبإل للةلالقللةبر 

 (20). ورةسة لذب لبر ضةسةلر ىلبر احةلل  وت تلب

 : في القنواط الفضائية ثانيا : الدراساط التي تناولت صورة المرسة

(للو  لةب لصلةمطلبر ل  طلبر ةل لةل  لةلت  بلشةل2016ضمباةلش سفلشلفلقلذ لبل) -1

 ة لبراةل ةل حةلبر  البر مبلةلبرت لفنسة لةلو القتشةلوةتاةية ل ل ةلل لإلةرا

باتش  بلبر مباةلبرت   ل  بلصةمطلبر   طلبر ةل ةل  لةلت  بلشةلبرل مبلةلبرت لفنسة للةل

ولللل ولتلللدلل لت لللللبرصلللةمطل  لللبلبضمبللإلةرالللة لبراةل لللة لبر صللل سةلرةبق للللةلت للللل

ل0برصةمطلو  رللتدلل يةل  بلمتاةيةتش ل حةلبر  الوذرللل لتالللل لةسلبالتاةبل

ر مبالةلبر ل شحلبرةصلفبلو ل لةلبرتح ل لبلوبر لل ب بل،لوذرللللل لتلالللوق لباتج لبلب

تح لاللضل ة لتبل ةل  ل للب بلاللت لفنسة للةل ذس لبلو  لةطلبر للالر ل مبلةلولةرت لفنسة ل

(للفلل ضطلللل لإلةراللة ل  لللة ل400  للبل ل للةلقةبلشللةل)   للةلل(565بر صلل ولوةبقللنل)

لعةل ةلبر ةي طلل  لس ما لو    ةلبرا ةرةمسةس

ل يفل تة اشةل:للو ة لل 

ي لللةللت لللةملبساةسلللةلو قلللال   للللةلوةرللل مبلةلبرت لفنسة للللةل لللبلت لللةولل ضوبملبر للل  طل -

بر صل سةلبر ةل للةلولةر ات نلوذرللللتد للل بل  لبلضوميللةلبالساللةوبل لبلتح لللقلبرت  لللةل

  ر  ات نلبر ول  ل ل لةل

لبرلل مبلةلبرت لفنسة لللةل للة لرشللةلضوملغللل للاةشلل ل للبلمضمبللإلةراللة لبراةل للةل ل للة -

بر مباةلرصةمطلبر   طلبر ةل لةل،لووةرتلةربل لبلمهسلتش لر ل وللال  لةلو لضلبر شل ل

 (21) ر  البر   طل بلبرةبقنلو  رللل ول اة شةلوشةل

 طلبر ةستللةل لبلبال لاليلصلةمطلبر ل ل(لو  لةب 2014ضمباةلل سفلصةض لبربل ل بل)ل-2

بالتش  بل للل سفلصلةض لبربل ل بللبر ةستبلل لوعشةل ظ لبال الللة لبر ةستللة ل 

  لجللل ولبالشةيلوالة البال لاليلبر ةستللةل لبلتحبلل ل ولت لةسةل بر مبالةلبرت ل  

صةمطلبر   طلبر ةستلةلل لوعشةل ظ لبال اللللة لبر ةستللة ل،لبالتج لبلبر مبالةل



 

 363                             العدد الثاني عشر –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

(لم اللللةل ةستللةلس   ل ل لبل99بر  شحلبرةصفبلو  البر ل ب بل  بل ل لةلقةبلشلةل)

لة ةلمربلوزبمطلبال اليلبر ةستلةل لجت فلواة البال اليلبر ةستلةلما

ل

ل

لو ة لل ل يفل تة اشةل:ل

بال اليلبر ةستبلسا زلقص ل اةهلبر عالو  ال  ا للل لبر ل  طلل لةلس  ل لت للنبلل-

ال لبر لل  طلمذلس ل يلصللةمطلبر ل  طل  للبل  شللةلال  ةل للبلبو  لةللبر مبللللةلوبال ال للة ل

لبرتاةمسةل 

   طلل لتالللبر شل لبال بلة لةلبرتلبلت لةيلبال اليلبر ةستبلس  ال  بلم نللبتةولبرل-

ل(22) لوشةل)بر بلوبرت  لفلوغل يةل(

صةمطلبر   طلبر  ت ةل لبلبر ب بلال لو  ةب ل(ل2011)ل  لل ل تحبلتض ضمباةلل-3

لبرت لفنسة لةلو القتشةلوةتاةبلبر  بي ة ل حةلبرت تل  

ل لبلبر ب بلال لولباتش  بلبر مباةلتةالحلبرصةمطلبرتبلتظش لوشةلبر   طلبر  ت لةللل

،للبتالللةبلبر  بي لللة ل حلللةلبر ا لللةلبر  ت لللةلوبتاةيلللةتش ل حلللةلبرتللل تل برت للل  ل  لللجل

للل لل   سللاةلبرتح ل للبلوبر للل ب بل  للبل ل للةلو لل لباللتج لبلبر مباللةلللل شحلبر بللحل

بر ب بال لبرت لفنسة لةلبرتبل  البلصلةمطلبر ل  طلبر  ت لة،ليلبل)لبربل  مساللال ةضل

لفللل ضطللللل لبرفتللللة لل400لو ل لللةلو للل سةلقةبلشلللةل للل  لوحللل ل(ل- اللل شة لل– بللل جل

(لال ةلوةر ل بمسلبراة ةسلةلو حة ظلةلبر  لةوللةلولحة ظلةل18ل–ل15بر  بي ة للل لال ل)

لبر ةي ط

لو ة لل ل يفل تة حلبر مباةل: -

  لبر ةراللة ل ل للةلبر مباللمةلتتللةونلبر ب بللال لعللةء ل للبلبر  تاللةلبوورللجلو بللاةلل-

(75% ) 

بر مباةلبر ل ب لةلت  ل  لو لضل ا لة لبرت لفنسلة ل ولتتجل ي للتال ل  لبر ةراة ل ل ةل-

،لو لبلبر  تالةلبراة للةلعلةء ل(%3 53  لة ةلقل وطلعلةء ل لبلبر  تالةلبوورلجلو بلاةل)

ل( %5 26(،لو بلبر  تاةلبراةراةلاللت   لو باةل)%5 26)  ف

 لة لتةع ل  و لذب لضالرةلم صة لةلولل لبر ةرالة لبر  بي لة ل لبلت  لل لو لضل ال-لل

تةعل ل ل و لذب لضالرلةلم صلة لةلل-برت لفنسة لوبتجةذيفلق وبلوبتالةيشفل حلةلبرتل تل  

ل(32)ول لبرصةمطلبر   لةلر  ا ةلبر  ت ةل بلبر ب بالوبتاةبلبر  بي ة ل حةلبرت تل  

لبو للاليصللةمطلبر لل  طل للبلو  للةب لل(2011)لضمباللةل  لللةءل الل لبرفتللةهلملضللة ل-4

لرةبقنلبالعت ة بلرشةلر ىلبرفتةطلبراةل لة و القتشةلوإضمبللبلبربل  ة لة
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تةصللللفللالللللحلصلللةمطلبر للل  طل  لللةلماللل تشةلوت اللل شةلبو لللاليلباللتش  بلبر مبالللةل

بربللل  ة لة،لوذرللللللل لتللالللمر للةءلبرضللةءل  للجلبرجصللة  لوبرصللفة لوبوضوبملبرتللبل

بلقلل لتشةلبو للاليلبربللل  ة لةلر  لل  طلوللل ىلت ةو شللةللللنلوبق شللةلبرف  للب،ل لل رللت ت للبليلل 

بر مباةلول ضوضل   لةللبر لاةبلبرالةل بللل لبرا بلل لر لةلس ل يل ل لصلةمطلبر ل  طل لبل

و ل لةلبرتح ل لبلوبر لل ب بل  لبلباتج لبلبر مباةلل شحلبر بحللوق لبو اليلبربل  ة لة 

ت  ملوااللة ل ل  ةلال  ة لةلتفل  اشةل  لجلبر  لةب لبرفضلة لةلو ل لةللبو الي ل ةلل ل

طللل لبرفتللة لبراةل للة لل ا لةل لبلعةل لةلإل  لةلوبرنقلةزسقللف ضل200و  سةلقةبلشةل

ل وبر  صةمطلوبوزي 

ل:لو ة لل ل يفل تة حلبر مباة

ل ظفل   بضلبر ل ةلسفضل ة لل لةي طلبو لاليلبربلل  ة لةلل ل لبر    لةلبا  بضسلةل لل لل-

 لل لل لبل%5 27س لشلةل لبلبر    لةلبالوت ب للةلوبراة ةسلةلو بلاةلل%5 38و غبل بلاتشفل

ل %5 6غبلبر    ةلبراةل لةلو 

بغ بل   بضلبر ل ةلس و ل  لصةمطلبر   طل لبلبو لاليلبربلل  ة لةلسلتفل  الشةلو ل الل-

  %61ا ابلوبساةوبلل ةل ل لو غبل باتشفل

ت ا للبلصللةمطلبر لل  طلبو اللجل ل للةلس للب:للاللل طلر  للشةب لوبرغ ب للنلتحللةولل  لتت اللالل-

ل(24) لوةر  ةذحلبوومووب

صلةمطلبر ل  طل لبلول بلحلبرفضلة لة لل(لو  ةب 2009 ة ل ا لهللال)ضمباةلا  لا لل-5

برفضلة لةللLBCبر  ولةلملضمباةلتح ل للةلرع ال لة لبرجةصلةلولةر   طل  لجلشةشلةلق لةطل

ل 2009ر ةيل

ر  لل  طل للبلولل بلحلبرفضللة لة للبا الللللةباللتش  بلبر مباللةلبرت لل  ل  للجلبرصللةمطل

  لجللبا ال لة بر   للةللل لتلاللللللةبا البر  ولةلل لتالللتح لاللض ة لبر ةضطل

لبر بلللحلو للل ةلبرتح ل لللبل  لللبلوقللل لبالللتج لبلبر مبالللةللللل شحبرفضلللة لةل للLBCق لللةطل

برصللل ة بل لللبلبرفتللل طللللل للبوالللاةيإل س لللةللمتالللةيلLBC  لللبلق لللةطللم ال لللة(148)

ل(31/1/2009:ل1/1/2009)

لو ة لل ل يفل تة حلبر مباةل: -

لةبالاتشال للبرب  لةلبا ال ة تفة لل-

 ل للةلبراحلل لوبللابللبا ال للة  للبللوورللبجلبر  تاللةلب للبالاللتشال لةل  صللةللبرف للةل-

لشفةلل ةاللاةلرتلل وسحلوضللة   برلل س لباللتج لةبلبر لل  طل ةاللللبا ال لللةلل تاللبلبر اللة ا

ةلوو رللسصلحلبر لةللش ل    ةلبر   ةلوةربشبقت ب لصةمتلاللفةلل لت فلبر جتشول تاةت

اللن لللل لبر  ةسللةلبرتاةمسللةلر بلل نلبالاللتشال لةل صللاحبلعللن لاللستلم لصللةمطلبر لل  ط

بر ت ا للةلوةربلل نلبرغ ب لللةل)ل ضوب لتا لللالوت ظلللفلو ضوب لل نرلللةلوغل يللةلللل لبربلل نل

ل(52)( لبوت ى
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(لو  لللةب لبرصلللةمطلبالعت ة للللةلر  للل  طل لللبلبرللل مبلةل2003ضمبالللةللح للل ل  للل ل) -6

ل لبربةمسة

  ب بلللال لبرت لفنسة للللةلبالللتش  بلبر مبالللةلبرت للل  ل  لللبللللل وللتةو لللةلبر  لللةي س لر

بربلللةمسةلوللللةليلللبلصلللةمطلبر للل  طلبرتلللبلت  الللشةلت لللللبر ب بلللال لوبوضوبملبرتلللبل

لفل ضطلل2000باتج لبلبر مباةلل شحلبر بحلو  ةلبر لل ب بل  لبل ل لةلقةبلشلةلتؤضسشة 

لذ ةملم ةث(– اةملا لل-بو  ةم)لشاةبل للجت فل

لو ة لل ل يفل تة حلبر مباةل: -

لس ةي و لبر ب بال لبربةمسةلل ل ةبرل ل   بضلل%100ل-

للل ل  لل بضلبر ل للةلمباللة ل لل لصللةمطلبر لل  طل للبلبر ب بللال لبربللةمسةل،لل%34ل-

مباللل لل%51 لصللةمطلبر لل  طل للبليلل بلبر ب بللال ل،ول  للةلغللل لمباللل ل للل%15و

ل  لة ة 

ل ل   بضلبر ل ةلس و ل  لصةمطلبر   طلبرتلبلت  للالبر ب بلال لبربلةمسةليلبلل%79ل-

ل(62)  لصةمطلبر   طللاةرلةلوغل لل ةو ةلر ةبقنل ل%21،لول  ةلس ولصةمطلوبق لةل

 : االستفاده منها وسوجه التعليق علي الدراساط السابقة -

وةالت  ب لبر مبالة لبربللةو ةلستضلحلر اة اللةل  شلةلعللةء للت ة لةلللل ل لل لباليت للةيل

 لللةلللل لللةل  لللةضلبراة الللةلوةالر لللةيلولللةرت بثلبر ظللل ووبرشللل  لوبالعللل بءب لبر  شاللللةل

لةاللةيلبراحلل ل،لر لل لمغللفللللةلق لتللاليلل بلبر مباللة لللل ل تللة حللش للةلمالل  لبراة اللال

لال ظبلل لتالللبر  بءب لبر   سةلرش بلبر مباة لو ضلبر ال ظة لويبل:

بتف بلبر مباة لبربةو ةل بلبر ل شحلبر بلتج يلويلةلبر ل شحلبرةصلفبلو ل لةلبرتح ل لبلل-

لوبر ل ب بل

بربةو ةلويةلللةلس الالمصلل بلةلبرتبلت ةورتشةلبر مباة لت ة بلبر ةاة ة لوبر ضةسل-

وتح سللل لبر  للل  ةلل   للللةلو   للللةلب   للل لوصلللةمطلبساةوللللةل  لللبللةالللةيلبراحللل ل

لوبرتبةهال لووةرتةربلبرتةصالمربل تة حل   لةلا ل ةل 

م ن لل ظفلبر مباة لبربةو ةل بلبر حةملبوولل)لو بلحلبرتةللشةل(ل  بلبر ضةسةلل-

لةية لبرا شةمل حةيةل بربلةالةلومتا

  لة فلوةالتصلةللبوضبءلبر ش لبلرلتالةس لت ةوربلضمباةلوب  طل  طلل لبر مباة لبربةو ةل-

وول رللبتت فلبل ل لبر مبالةلبرحةرللةل لل ل  ليل بل بلول بلحلبرتلةللشلةللل لبرا بلل ل

بر مباةلتبتش  لل   لةلبرصلةمطلبال اللللةلر   س لةل  لطلو القتشلةلوةرصلةمطلبر ي للةل

لالر ولإلالبلبراةل ةل بر ت ة 
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  ةلم ن لل ظفلبر مباة لبربةو ةل بلبر حةمبراة بل  بلصةمطلبر   طل بلواة اللل-

 ولبر   طلو  ال ةيلاةبءل لبلبال لاليلبال اليلودش ةلللت  ضطل ةر   طلبر ةل ةلوبر  ت ةل

 ولبر ب بال ل ولبال ال ة لوو رللبتت فبل  لبر مباةلبرحةرللةل لل ل  ليل بلبر مبالةل

ل ةوربللش ةل ت ولر    طلويبل   س ةل بلو بلحلبرتةللشةل ت

للل لبر ال للكلو لل ال للةيل  لع لللنلبر مباللة لبربللةو ةلم ت لل  ل  للبلللل شحلبر بللحلل-

وةر ل ةلوو ةءبل  لال   لب ت  لبراة  ل  بلي بلبر  شحلل ةلستللحلذرلللتلةب  لبرجصلة  ل

لبر س ةغ ب لةلر ول   بضلبر ل ةل 

 دراساط السابقة :االستفاده من ال سوجه -

تةظلفشةل بلتح س لل   ةلبراح لو ي لتلالوبر تغلل ب لبر لؤل طل للاللل لوبقلنلبر تلة حلل-

لبرتبلتةص بلمرلشةل

صلةغةلوتح س ل ي ب لبراح لوتح س ل  ببلبر  ةيحلوبوضبطلبراحاللةلبر  ةالاةلو لفللةلل-

لو ة شةلو ةلسح قل ي ب لبراح لوسالبل  لتبةهالتالو  واال 

راحلل لبرحللةربلبرتةصللالمرللبل تللة حل للبلعةب للبلرللفلتت لل  لرشللةلبر مباللة لسحللةوللبل-

لوبراحةثلبربةو ةل

  ةض ل تة حلبر مباة لبربةو ةل بلتفبل ل تة حلبراح لبرحةربلل لتلالللل ةم لةل تلة حلل-

لي بلبر مباة لبرتبلاةي بل بلمل بءلبراح لوةر   ةلة ل 

 :تساؤالط الدراسة  -

للا ة ةلل لبرتبةهال لويبل:  بللرععةوةسب جلي بلبراح ل

ل لل للل للةي طلبر للاةبلبراللةل بل ل للةلبر مباللةلر الل بلحلبرحةبمسللةل)برتللةللشللة(للللةلل-

ل؟لوةر  ةب لبرفضة لةلبر ص سةلبرجةصة

 يللفلبر  للةب لبرفضللة لةلبر صلل سةلبرجةصللةلبرتللبلسحلل للبر للاةبلبراللةل بل ل للةلللللةل-

ل؟و بلحلبرتةللشة(لوشةلل)بر مباةل  بلل ةي طل

 ااةبلل ةي طلبر اةبلبراةل بل ل لةلبر مبالةلرال بلحل)برتلةللشلة(لولةر  ةب لل يفللةل-

لبرفضة لةلبر ص سةلبرجةصةل 

م ولبر للاةبلبراللةل بل ل للةلبر مباللةل للبللبللتةولولل بلحل)برتللةللشللة(لبر   لللةلللللةل-

ل؟وةر  ةب لبرفضة لةلبر ص سةلبرجةصةل

ةلل لةي تشةلوال بلحل يفلبر ةاة ة لبرتلبلسفضلالبر لاةبلبرالةل بل ل لةلبر مبالللةل-

ل؟)برتةللشة(لبر   لةلوةر  ةب لبرفضة لةلبر ص سةلبرجةصةل

للل ولل للةي طلبر للاةبلبراللةل بل ل للةلبر مباللةلرالل بلحل)برتللةللشللة(لبرتللبلت لل لشةلللللةل-

ل؟ل س ةل
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بر  س لةلوال بلحل)برتلةللشلة(لل ضبءل ولماةلبر اةبلبراةل بل ل ةلبر مبالةل ل لللةل-

ل؟جةصةلبر  ةب لبرفضة لةلبر ص سةلبر

 يفلبرب ة لبالساةولةلبرتبلتظشل لوشلةلبر  س لةلوال بلحل)برتلةللشلة(ل  لبلبر  لةب لللةل-

ل؟برفضة لةلبر ص سةلل لوعشةل ظ ل ل ةلبر مباة

برب ة لبرب الةلبرتبلتظش لوشةلبر  س ةلوا بلحل)برتةللشة(ل  بلبر  ةب لبرفضلة لةلللةل-

ل؟بر ص سةلل لوعشةل ظ ل ل ةلبر مباة

بر اةبلبراةل بل ل لةلبر مبالةللو ضل ة لبرا  لةلحلبرتلبلت  للالل س لةللضمعةلل ةللةل-

ل؟  بلبر  ةب لبرفضة لةلبر ص سةلبرجةصة

ل   ةلل ولت لفلبر اةبلبراةل بل ل ةلبر مباةلرصةمطلبر  س ةلوا بلحل)برتلةللشلة(لل-

لوةر  ةب لبرفضة لةلبر ص سةلبرجةصةل 

ة ةلوةر   طلرت  سفلو بلح)لبرتةللشة(ل يفلبر ةبلالبرتبلت ت  ل  شةلومبءلبالات للةل-

ل؟وةر  ةب لبرفضة لةلبر ص سةلبرجةصةل

  ضالو  ةلحل)تةللشة(لت  لةلل س الوةر  ةب لبرفضة لةلبر ص سةلبرجةصةلل لللةل-

ل؟وعشةل ظ لبر اةبلبراةل بل ل ةلبر مباةل

ل  ضالل س ةلت  يلو  ةلحل)تةللشة(لوةر  ةب لبرفضة لةلبر ص سةلبرجةصةلل لل ل-

ل؟وعشةل ظ لبر اةبلبراةل بل ل ةلبر مباةلور ةذبلسفضالي بلبر  س ةلضو لغل يةل

  فروض الدراسة -

:لتةعل ل ل و لذب لضالرلةلم صلة لةلولل لل ل للل لةي طلإللالبلبراةل لةللبوولبرف  ل

 ل للةلبر مباللةلرالل بلحلبرتللةللشللةلبرتللبلت لل لشةلل س للةلوللةر  ةب لبرفضللة لةلبر صلل سةل

ل–بر بللتةولبالعت للة بلوبالقتصللةضولل– ةع ب لللةل)لبر للةيلوبر تغللل ب لبر سبرجةصللةل

ل بر    ةلبراغ ب لةل(

إللالبلبراةل لةلل:لتةع ل ل و لذب لضالرلةلم صلة لةلولل لضمعلةلمالةلبراة ببرف  لل-

 ل ةلبر مباةل  ل ضبءلبر  س ةلوا بلحلبرتةللشةلوةر  ةب لبرفضة لةلبر صل سةلبرجةصلةل

بر    للةلل– بللتةولبالعت للة بلوبالقتصللةضولبرل–وبر تغللل ب لبر س ةع ب لللةل)لبر للةيل

لبراغ ب لةل(

تةع ل  و لذب لضالرةلم صة لةلول لإللالبلبراةل لةل ل لةلبر مبالةللبرف  لبراةر ل:ل-

 لل ل لفلللةلل ضبءلبر  س للةلوالل بلحلبرتللةللشللةلوللةر  ةب لبرفضللة لةلبر صلل سةلبرجةصللةل

بر    للةلل–ضولبر بللتةولبالعت للة بلوبالقتصللةل–وبر تغللل ب لبر س ةع ب لللةل)لبر للةيل

لبراغ ب لةل(
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إلالبلبراةل ةل ل ةللل ةبرف  لبر بونل:لتةع ل  و لذب لضالرةلم صة لةلول لضمعةلل-

ولةر  ةب لبرفضلة لةلبر صل سةللبرتلبلت ل لشةلل س لةلول بلحلبرتلةللشلةو ضل ة لبر مباةل

ل–بر بللتةولبالعت للة بلوبالقتصللةضولل–برجةصللةلوبر تغللل ب لبر س ةع ب لللةل)لبر للةيل

ل(لراغ ب لةبر    ةلب

برف  لبرجةل ل:لتةع ل القةلذب لضبرةلم صة لةلول لل  للل ةي طلإلالبلبراةل ةلل-

لبر ص سةل لبرفضة لة لوةر  ةب  لل س ة لت  لشة لبرتب لشة لبرتةل لرا بلح لبر مباة  ل ة

لبرجةصةلوضمعةلبرا ةل بللض ة لبرا  ةلح 

)برتلةللشلة(لبرف  لبربةضس:لتةعل ل القلةلذب لضبرلةلم صلة لةلولل للبلتةولول بلحلل-

بر   لةلوةر  ةب لبرفضة لةلبر ص سةلش اللولض ة ةلولضمعةلبر الةل ل ل ضبءلبر  س لةل

لوا بلحل)برتةللشة(لبر  ةب لبرفضة لةلبر ص سة 

 :متغيراط الدراسة  -

وةر  ةب للبرتبلت  لشةلل س ةلو بلحلبرتةللشةلبر تغل لبر بت البر ت اال بلل ةي طل-

لبرفضة لةلبر ص سةلبرجةصةل 

بر بتةولبالعت ة بلل–بر تغل لبرةالطل:لبر تغل ب لبر س ةع ب لةل)لبر ةيلل-

لبر    ةلبراغ ب لةل(ل–وبالقتصةضول

لر ولبر البل ل ةلبر مباة لبر ت ة ةبر تغل لبرتةونلبرصةمطلبر ي لةلل-

 :مصطلحاط الدراسة  -

لبرصةمطلوتتض  لي بلبر مباةل ة ل لل لبرصةمطل:ل-1

وس ص لوشةلبر ظش لبر ةيلر   س لةلوإل س لةل ضب شلةلوال بلحلبرتلةلل:للالصورة اإلعالميةل-

لوةر  ةب لبرفضة لةلبر ص سةلبرجةصة 

إللالبلوةرف لالرل وللبر ت ة ة:لس ص لوشةلبال  اة ة ل ولبرتصةمب للالصورة الذهنيةل-

،لويللل بلبراةل لللةل للل لبر  س لللةلواللل بلحلبرتلللةللشلللةلوةرفضلللة لة لبر صللل سةلبرجةصلللةل

ولوبق للةلبرصلةمطل ول ل يلوبق لتشلةل،لولل ولال الةلبرصلةمطل ولبال  اة ة لتت  قلو  

لبساةولتشةل 

لباذب تللل ل:يللةلبر للج لبرلل ولس للةيلو  للالبر   ةلللةلو  لل يةلوصللةتال الل المتتذيعل-2

وس صل للت لن لو ضبءستبفلذرلللبر  لالوبر  ل لوح  للةلل  وس اغبلل،بر ب ة ةلوبر   لةل

برتلللةللشلللةلوةرفضلللة لة لبر صللل سةلولللال لللبليللل بلبر مبالللةلبر  س لللةلبرتلللبلت للل يلوللل بلحل

ل(72) برجةصة

لبواةاللللة  للل ل شللل ةللبرت الللل لبرت لفنسة للللةل:ل(برتلللةللشلللةل)لالحواريتتتة بتتترامجالل-3

وبرظلةبي لوبرت لةمب لبرتلبللبو ل بثبر ات نل ل ل  ل لةلوعلةي للاتاةمبر بتج لةل
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تشلللفلشللل ب حلبعت ة للللةلوباللل ةللللل لتالرلللالسحصلللالبرا شلللةملوو للل اللاةشللل لولللل ل

  بلل  ةلة ل  لةلولت ة ة،ل  ةلسحصال  لبلتح للال   لقلرحل ثللت لنطلشجصلة ل

بر  للةب لبرفضللة لةلوس صلل لوشللةل للبليلل بلبر مباللةلولل بلحلبرتللةللشللةل  للبل ولظللةي طل 

ل(82) لبر ص سةلبرجةصة

:لس ص لوشةلإلالبلعةل ةلضللةإللل لبرا بل لوتت بوهل   ةميفللطالب الجامعةل-4

ل (لا ة21:17ل ل)

ل:اسة درالنوع ومنهج  -

ت تالل ليلل بلبر مباللةلللل لبر مباللة لبرةصللفلةلبرتللبلتبللتش  لت  سلل لتصللة  لظللةي طل

،للللنلتبللالالضالالتشللةلوتصة صللشةل،لوشلل  لل ل للةلوضمباللةلظ و شللةلبر حل للةلوشللةل

وتح ل شلةللوصفلي بلبرظةي طلوصفةلضقل ةل،وتص لفلبرح ة قلوبرالة ة لبرتبلتفلع  شة،

بر مباةل  بلل شحلبر بحلو ل ةلبر لل ب بل  لبل،لوت ت  لي بل تة حل شة لةللمربر ةصةلل

ل(92)  ل ةلل لإلالبلعةل ةلضللةإللل لبر  ةملوبا ةث

 :مجتمع وعينة الدراسة  -

 مجتمع الدراسة : سوال : -

ست االلات نلبر مباةل بلبر اةبلبراةل بلل ل  لتبلبرت ولةلبر ة لةلوبوضببلل لا ل

ل (لا الل لبر  ةملوبال ةثل21:ل18)

ل:لعينة الدراسةثانيا :  -

  لبل ل لةل  لةب لةلوبلل ةللل لإللالبلعةل لةلرش بلبراح لتفلت القلبر مباةلبر ل ب لةل

بالت ةمطل  لبلل200ضللةإللل ل  لةلبآلضببلوبرت ولةلبر ة لةلوق لقةللبلبراة الةلوتةزسلنل

ل ل2017تالللشش ل و سالل(لر   ةم100و)لرع ةث(ل100بر البلوةبقنل)

 :سدواط جمع البياناط  -

تغ للبل يلل ب لبراحلل لباللت ةمطلباللتالة للوإ لل بضاللت ةمطلباللتالة ل:لقةلللبلبراة اللةلبل-

لبر ت ة لةر ت ل  ل  لبلبرصلةمطلبر ي للةل  بلتبلةهال لبر مبالةللباعةوةوتبة  ل  بل

 لل لبر  س للةلبرتللبلت لل يلولل بلحلبرتللةللشللةلوةرفضللة لة لبر صلل سةلرلل ولإلللالبلبراةل للةل

للبر  ةو لةلللنلبر لالبلرضل ة ل  سلةلبالالت ةمطللل لتلالليل بوقل لتلفلت اللقلبرجةصلةل

لوا ة ل ش شفلرشةل لباعةوةبر احةلل ل بل

 صدق وثباط التحليل -

ر تد ل للل ل(ل30)و   لبات ةمطلبالاتالة ل  بللا ة لةللل لبر ح  لل قةلبلبراة اةل

لبرالزللةبرت ل سال للمعل بءوتج يل ي ب لبر مباةل،لوتلفللر لةاالةلوا بل ة شةلت ل ل

ور تد لل للل لبرااللة للبر شة لللةل  لةليللةللةالحلو ال للقلبر مبالةل،رتصلاحل للبلصلةمتشةل
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تللل ل10قةلبلبراة اةلوت القلبالات ةمطل  جل ل ةلقةبلشة) (للف ضبلتفلبتتلةميةل  ةب لة

 ل للةلبر مباللةللللفلم للةضطلبرت الللقل  للجل فلل لبر ل للةلو لل لللل ومل اللاة ل لللل لبرت الللقل

ل لوو غللبلقل للةلل ةلللالبرااللة لبووللوتللفل بللةبلل ةلللالبالمتاللةإللوللل ل تللة حلبرت ال لل

ل(لويجل باةللاة لت لل  جلل ىلواةهلبالات ةمطلوصال لتشةلر ت الق 92%)

 نتائج الدراسة : -

 مدى مشاهدة برامج التوك شو بالقنواط الفضائية المصرية:ل-1

برامج التوك شو بالقنواط الفضائية ل عينة الدراسة ( يوضح مدى مشاهدة1جدول )

 المصرية

ة برامج التوك شو مدى مشاهد

 بالقنواط الفضائية المصرية

 اإلجمالي

 % ك

 20 40 دائما

 69.5 139 سحيانا

 10.5 21 نادرا

 100 200 إجمالي

ل)لستضحلل لبرا وللبربةوق لل(1مقف لو بلحلل%20  ل باة لس ةي وب لبر ل ة ل ل   بض

 و شةل  لة ة,لل شفلس ةيل%5 69برتةللشةلوةر  ةب لبرفضة لةلبر ص سةلضب  ةل,لو باةل

لبر ل ة  ل   بضللمربوق لس عنلبربابل بلذرلل ل شفل ةضمبللةلس ةي و شةل%5 10ةلو با

ل س و ل  لي بلبرا بلحللص ملعل لر    ةلة لوبوتاةملوةر باةلرشف

 .مشاهدة برامج )التوك شو( بالقنواط الفضائية المصرية سيامعدد  -2

برامج )التوك شو( بالقنواط سة لعينة الدرا مشاهدة سيام( يوضح عدد 2جدول )

 الفضائية المصرية

 مشاهدة برامج )التوك شو( بالقنواط الفضائية سيامعدد 

 المصرية

 اإلجمالي

 % ل

 54 108  ببلبرظ و 

 21 42  قالل للاللةل سةي

ل5 2ل5 لاللةل سةي

ل5ل10  سةيل5:ل4ل ل

ل5 17ل35 سةللة

 100 200 مع ةرب
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عةءل بلبرت تلبلبوولل ببلبرظ و لل ل ل لل(2مقفل)لستضحلل لبرا وللبربةوق

  ضل سةيلل ةي طل ل ةلبر مباةلرا بلحل)برتةللشة(لوةر  ةب لبرفضة لةلبر ص سةلو باةل

لولو بلبرت تلبلبراة بل,54% ل سةي ل قالل للاللة ل بلبرت تلبللول  ةل,%21 باة سةللة

بربابل بلذرللمربل  لس عنلوق ل %5 باةل سةيلول5-4ل لللفل,ل%5 17 باةلبراةر لو

ل  بللش للجت فةلو  لبراةل ةللس   ة لل ظفل   بضلبر ل ةلوتةصةلبر اةب

 عدد برامج )التوك شو( التي تتابعها بالقنواط الفضائية المصرية في اليوم الواحد:-3

بالقنواط  عينة الدراسة ( يوضح عدد برامج )التوك شو( التي تتابعها3جدول )

 ليوم الواحدالفضائية المصرية في ا

ة عدد برامج )التوك شو( التي تتابعها بالقنواط الفضائي

 المصرية في اليوم الواحد

 اإلجمالي

 % ل

 5 41 83  ببلبرظ و 

 5 21 43 و  ةلحلوب  

ل15ل30 و  ةلاة 

ل13ل26 ل للالثلمربلت  لو بلح

ل9ل18   ا لل لاتةلو بلح

 100 200 مع ةرب

ل ل   بضلبر ل ةلس ةي وبلو بلحلل%5 41  ل باةلل(3)مقفللستضحلل لبرا وللبربةوق

لبرةب  لبرلةي ل ب لبر ص سة لبرفضة لة لوةر  ةب  لشة( لو باةلل )برتةل لبرظ و ,  بب

ل شفلس ةي وبلو  ةلاة ل بلبرلةي,لل%15ل شفلس ةي وبلو  ةلحلوب  ,لو باةلل5% 21

لل شفلس ةي وبلل للالثلمربلت  لو بلحل بلبرلةي ل%13و باةل

 لقنواط الفضائية المصرية التي تحرص على مشاهدة )برامج التوك شو( بها:سهم ا -4

على  عينة الدراسة يوضح سهم القنواط الفضائية المصرية التي تحرص( 4جدول )

 بها (مشاهدة )برامج التوك شو

 درجة الحرص

 القناة

عدد  نادرا سحيانا دائما

 النقاط

المتوسط 

 المرجح

درجة 

ل%للل%للل%لل الحرص

  ةضمبل64 1ل327ل52ل104ل5 32ل65ل5 15ل31 النهار  -1

  ةضمبل37 1ل273ل71ل142ل5 21ل43ل5 7ل15 المحور -2

  ةضمبل42 1ل284ل72ل144ل16ل32ل12ل24 دريم -3

ل  لة ةل94 1ل387ل40ل80ل5 39ل79ل5 20ل41 القاهرة والناس  -4

5- m b c 52ل  لة ةل78 1ل356ل51ل102ل23ل46ل26ل

ل  لة ةل98 1ل395ل54ل108ل5 26ل53ل5 19ل39 الحياة  -6

7-c b c 69لضب  ةل39 2ل477ل5 22ل45ل43ل86ل5 34ل

  ل يفلبر  ةب لبرفضة لةلبر ص سةلبرتبلتح للل(4مقفل)لستضحلل لبرا وللبربةوق

ل:عةء لل تاةل ةوتبلل  جلل ةي طل)و بلحلبرتةللشة(لوشة   بضلبر ل ةل
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ل  جل سح صةل- للضب  ة لو  ةط ل لبرتةللشة( ل)و بلح لبوول بلبرت تلبلل cbcل ةي ط

لل39 2و تةاطل

لبر  ةطل  لشلمرببربابل بلذرلللنوق لس ع ل   لة  ا لل لو  ةلحلتةللشةلسمللة  لي ب

ل بل وقة للجت فةل  بلل بملبرلةيل 

لل سح صةل- ل  لة ة لبرتةللشة( ل)و بلح لبراة بل  جلل ةي ط ل بلبرت تلب لبرحلةط و  ةط

ل 98 1طلو تةا

و  ةطلبر ةي طلوبر ةسل بلبرت تلبل طل)و بلحلبرتةللشة(ل  لة ةل  جلل ةيل سح صةل-

ل 94 1براةر لو تةاطل

 بلبرت تلبلبر بونلل m b c و  ةط ةل  جلل ةي طل)و بلحلبرتةللشة(  لةل سح صةل-

ل 78 1و تةاطل

لبر شةمل بلبرت تل  جلل ةي طل)و بلحلبرتةللشة(ل ةضمبلل سح صةل- بلبرجةل لو  ةط

ل 64 1و تةاطل

ل بلبرت تلبلبرجةل لل- لضمسف لو  ةط ل ل)و بلحلبرتةللشة( ل  جلل ةي ط ل ةضمب سح صةب

ل 42 1و تةاطل

و  ةطلبر حةمل بلبرت تلبلبرجةل ل  جلل ةي طل)و بلحلبرتةللشة(لسح صةبل ةضمبلل-

ل 37 1و تةاطل

 سسباب مشاهدة برامج )التوك شو( بالقنواط الفضائية المصرية: -5

برامج )التوك شو( بالقنواط ل عينة الدراسة سسباب مشاهدةيوضح ( 5دول )ج

 الفضائية المصرية

  سة ااةبلل ةي طلو بلحل)برتةللشة(لوةر  ةب لبرفضة لةلبر ص
 200اإلجمالي ن=

 الترتيب
 % ل

ل1 65 130لو شةلت  يللةاة ة ل ال طلتشفلبر اةبلل-1

ل8 26 52للةللللللللللللللللللللللللللللش الولض ة لبرا بلحلبر   ل ببرت ةيل-2

ل9ل5 12ل25ل مول لشةلب ت بيلبوت ل-3

ل5 5 33 67لل  يلبرا  ةلحل ا ةوالل تنلوع ببلل-4

لل11ل22ل لقل ل ةلت  لالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللو  بل-5

ل7ل5 26ل53للللللللللللللللللو شةلت  يلبر ةاة ة لو  اللت  قلللللللللللللللللل-6

ل6ل29ل58لو شةلتت ةولللةاة ة لالةالةلل  و ةل  بلبربة ةل-7

و شةلت انلب تلةعةتبلل لبر   ةلة لبر س لةلوبالعت ة لةلل-8

لوبربلةالةلبر جت فةل
ل3ل5 40ل81

ل4ل35ل70لتشتفلو  بتال لبرا شةملول ةم تشفللل-9

ل2ل56ل112ل لبر ةلةلتنوض بلوةر   ةلة لوبر  ةملو شةل-10
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و شةلت  يللةاة ة للبوولعةءل بلبرت تلبل  لل(5مقفل)لستضحلل لبرا وللبربةوق

 ال طلتشفلبر اةبلل ل ل ل ااةبلل ةي طل   بضلبر ل ةلرا بلحل)برتةللشة(لوةر  ةب ل

لنلاح للح  لصة بل ل لعةءللبر تلاةي بلوتجت فل%65و باةلبرفضة لةلبر ص سةل

و بلبرت تلبلبراة بلو شةلتنوضيفلوةر   ةلة لل,ت ةيلبر ةاة ة ل بلبرت تلبلبوول

ل شفلس ةي و شةلو شةلت انلب تلةعةتشفلل%5 40و باةلل%56 باةلوبر  ةم لبر ةلة,لو

ل شفلس ةي و شةلل%35ل لبر   ةلة لبر س لةلوبالعت ة لةلوبربلةالةلبر جت فة,لو باةل

لو شةلتشتفلو  بتال لبرا شةملول ةم تشفلل 

 مستوي برامج )التوك شو( المقدمة بالقنواط الفضائية المصرية شكال ومضمونا: -6

( يوضح مستوي برامج )التوك شو( المقدمة بالقنواط الفضائية المصرية 6جدول )

 من وجهة نظر عينة الدراسة شكال ومضمونا

مستوي برامج )التوك شو( المقدمة بالقنواط 

 الفضائية المصرية شكال ومضمونا

 مالياإلج

 % ل

 6 12لل تةزطل

 60 120لعل طل

ل5 28ل57للتةا ةل

ل5 5ل11لمضس ةل

 100 200 باع ةرب

ل م للبتةولل%6  ل باةلل(6مقفل)لستضحلل لبرا وللبربةوق لبر ل ةلس وب ل ل   بض

و بلحل)برتةللشة(لبر   لةلوةر  ةب لبرفضة لةلبر ص سةلش اللولض ة ةلل تةز,لو باةل

لب ال60% لس وب للل شف لو باة لل%5 28عل ط, لس وب ل بل ل ل باةلل  شةل شف لتةا ة,

لمضس ة ل  شةل شفلس وبلل5% 5

 سهم الموضوعاط التي تفضل مشاهدتها ببرامج )التوك شو( المقدمة بالقنواط الفضائية  -7

مشاهدتها ببرامج  يفضل عينة الدراسة سهم الموضوعاط التييوضح ( 7جدول )

 الفضائية المصرية )التوك شو( المقدمة بالقنواط

و( سهم الموضوعاط التي تفضل مشاهدتها ببرامج )التوك ش

 المقدمة بالقنواط الفضائية المصرية

 200اإلجمالي ن=
 الترتيب

 % ل

ل5 20 40لبر ةاة ة لبربلةالةل-1

ل2 5 40 81لبر ةاة ة لبالعت ة لةل-2

ل4ل30ل60لبر ةاة ة لبر س لةلل-3

ل3 33 66لمسجلةبر ةاة ة لبرف لةلوبرتةل-4

ل1ل66ل132لبر ةاة ة لبر ت ة ةلل-5
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بر ةاة ة لبر ت ة ةللبوولعةءل بلبرت تلبلل  (ل7مقفل)ستضحلل لبرا وللبربةوقل

لبر   لةل لشة( ل)برتةل لوا بلح لل ةي تشة لسفض ة  لبرتب لبر ةاة ة  ل يف ل ل  ل 

ل لو باة لبر ص سة لبرفضة لة لاح%66وةر  ةب  لضمباة للن لبر تلاة لي ب لوتتفق  ليب

وق لس عنلبربابل بلذرللمربل  لبر ةاة ة لبر ت ة ةلت انلب تلةعة لبرف ضللصة ب

ل    لول ة لة لوضس لة لوبعت ة لة لو ل,الةالة لبالعت ة لة لبر ةاة ة  لت لشة ,ل%5 40باة

ل شفلس وبلل%30بر ةاة ة لبرف لةلوبرتةمسجلةل,لو باةلل  شةل شفلس وبلل%33و باةل

لبر ةاة ة لبر س لة ل  شة

ى تعبيتتتر بتتترامج )التتتتوك شتتتو( بالفضتتتائياط المصتتترية عتتتن وا تتتع المجتمتتتع المصتتتري متتتد -8

 بموضوعية:

( يوضح مدى تعبير برامج )التوك شو( بالفضائياط المصرية عن وا ع 8جدول )

 المجتمع المصري بموضوعية

ن وا ع مدى تعبير برامج )التوك شو( بالفضائياط المصرية ع

 المجتمع المصري بموضوعية

 اإلجمالي

 % ل

 15 30لمربل  ل ال 

 61 122لمربل  للتةاط

ل5 20ل41لمربل  لق لا

ل5 3ل7لاللت ا لل   ة

 100 200 مع ةرب

ل)لستضحلل لبرا وللبربةوق لل(8مقف ل  لو بلحلل%15  ل باة لبر ل ةلس وب ل ل   بض

ل لت ا  لبر ص سة لوةرفضة لة  لشة( لبر ص وللمرج)برتةل لبر ات ن لوبقن ل   ل ال    

ل شفلل%5 20  للتةاط,لو باةللمرجت ا لل  شةل شفلس وبلل%61و باةللو ةاة لة,

ل ل  شةس وب لل لق لا لمرجت ا  ل   لسوق  لذرل لبربابل ب   لي ةللتضةمبلول للمرب عن

لبر  ةب ل بل   لو ضلبر ةاة ة لبرتبلت  لبر ات نلوقضةسةب ل

 مدى مشاهدة برامج )التوك شو( التي تقدمها مذيعة:ل-9

 .برامج )التوك شو( التي تقدمها مذيعةل عينة الدراسة ى مشاهدة( يوضح مد9جدول )

 مدى مشاهدة برامج )التوك شو( التي تقدمها مذيعة
 اإلجمالي

 % ل

 5 87 175 نعم

ل5 12ل25 ال

 100 200 اإلجمالي
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ل ل   بضلبر ل ةلس ةي وبلو بلحلل%5 87  ل باةلل(9مقفل)لستضحلل لبرا وللبربةوق

لل شفلاللس ةي و شة ل%5 12ت  لشةلل س ة,لو باةل)برتةللشة(لبرتبل

ل

رد فعلك عندما تشاهد برامج )التوك شو( التي تقدمها مذيعة علي القنواط ل-10

 يةالفضائية المصر

برامج )التوك شو( التي ل تهمشاهدم عند عينة الدراسةرد فعل ( يوضح 10جدول )

 ةتقدمها مذيعة علي القنواط الفضائية المصري

ل  لةلت ةي لو بلحل)برتةللشة(لبرتبمضل   لل 

 ت  لشةلل س ةل  بلبر  ةب لبرفضة لةلبر ص و

 اإلجمالي

 % ل

 3 22 39  غل لبر  ةط

 3 50 88 بات  ل بللتةو تشة

ل4 27ل48  تح ثللنلبوا طلو د لبرا  ةلح

 100 175 باع ةرب

   لةلس ةي وبلل ل   بضلبر ل ةلل%3 50  ل باةلل(10مقفل)لستضحلل لبرا وللبربةوق

لل س ةل  بلبر  ةب لبرفضة لةلبر ص و لبرتبلت  لشة ل بللو بلحل)برتةللشة( سبت  وب

ل لوع بللتةو تشة, لبرا  ةلح لمضبمط ل  ب لبر  س ة لق مط لمرب لذرل ل ب لبرباب لس عن وق 

ل للتةو تا لمرب لوبر  ةي س  ل  اوت ت شة لبا اللب لةرحضةم ل، ل شفلل%4 27و باة

لل شفلسغل وبلبر  ةط ل%3 22  ةلح,لو باةلستح لةبللنلبوا طلو د لبرا

 القنواط الفضائية المصرية:بمدى الرضا عن سداء المذيعة ببرامج )التوك شو( ل-11

عن سداء المذيعة ببرامج )التوك شو( عينة الدراسة رضا مدى ( يوضح 11جدول )

 القنواط الفضائية المصرية

ب ل ةل ىلبر اةل  ل ضبءلبر  س ةلوا بلحل)برتةللشة(لبر 

 برفضة لةلبر ص سة

 اإلجمالي

 % ل

ل7 13ل24 مبابلت ةلة

 1 65 114   للةلمرجمبابل

ل1 21ل37 غل لمباب

 100 175 باع ةرب

  للةلعةء ل بلبرت تلبللمرج(ل  لل شفلمبال ل11ستضحلل لبرا وللبربةوقلمقفل)

ل لو باة لت ل%1 65بوول ل ل ةء لبر احةلل  لذ   ل  ة لذرل ل ب لبرباب لس عن القلوق 

ل  بلضمعةلل للمربلبالاتاة ة ل      لي ةللو ضلبرب لاة ل بل الل س ةلواللسةع 

 ا لل  ةل  لي ةللو ضلبالساةولة لاللس   لر بر  ةلللاالبرتب يلوبرغ وملوإل س ةلب

ل شفلغل لمبال ل  ل ضبءلبر  س ةلوا بلحل)برتةللشة(لل%1 21  ل    يةل,لو باةل
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لول   لوةر  ةب لبرفضة لةلبر ص سة  ل ل   بضلبر ل ةلمبال لت ةلةل  لل%7 13 باةلة

ل ةللشة(لبر  ةب لبرفضة لةلبر ص سة ضبءلبر  س ةلوا بلحل)برت

ل

ل

ل

 سسباب عدم الرضا عن سداء المذيعة ببرامج )التوك شو( القنواط الفضائية المصرية: -12

 عن سداء المذيعة ببرامج )التوك العينةسفراد  رضا  عدم سسباب يوضح ( 12جدول )

 شو( القنواط الفضائية المصرية

سسباب عدم الرضا عن سداء المذيعة ببرامج )التوك شو( 

 القنواط الفضائية المصرية

 37اإلجمالي ن=
 الترتيب

 % ل

ل4 9 45 17لو شةلاللت    بلل-1

ل1 3 70 26لو  بل مول  لبر عال  ا لق مطل  بلمضبمطلبرا  ةلحلل-2

ل5 5 40 15ل  طلبر ص سةلو للظش يةلغل لل ةابلر  ل-3

ل3ل9 54ل20لت تبلب تاةيبل   للتةو ةلبرا  ةلحللل-4

ل1ل3 70ل26لاللتبت لنلبربل  طل  بلبرضلة لل-5

ل6ل7 29ل11لاللتحت يلبوت لل-6

ل3ل9 54ل20لل ة تشةللح وضطلل-7

ل2ل8 56ل21لتفت  لبرحضةملبا اللبل-8

ل ل   بضلبر ل ةلغل لمبال لل%3 70  ل باةلل(12مقفل)لستضحلل لبرا وللبربةوق

ل لشة( ل)برتةل لوا بلح لبر  س ة ل ضبء لو و   لبر ص سة لبرفضة لة   للو  سلفشةر  ةب 

ل ضب شةل شفلغل لمبال ل  لل%3 70بر عال  ا لق مطل  بلمضبمطلبرا  ةلح,لو باةل

ل ضب شةل شفلغل لمبال ل  لل%8 56و شةلاللتبت لنلبربل  طل  بلبرضلة ,لو باةل

لتف لو شة لو باة لبا اللب, لبرحضةم لل%9 54ت   ل   لمبال  لغل  و لل ضب شةل شف

لل ة تشةللح وضط 

 السماط االيجابية التي تظهر بها المذيعة ببرامج )التوك شو( علي القنواط الفضائية  -13

السماط االيجابية التي تظهر بها المذيعة ببرامج )التوك شو( يوضح ( 13جدول )

  مصريةعلي القنواط الفضائية ال

و( السماط االيجابية التي تظهر بها المذيعة ببرامج )التوك ش

 علي القنواط الفضائية المصرية

 175اإلجمالي ن=
 الترتيب

 % ك

 2 50.3 88 التواضع -1

 7 24.6 43 تحمل المسؤولية-2

 1 62.3 109 الثقة بالنفس -3

 6 32.6 57 الصراحة  -4

 5 41.7 73 الشجاعة   -5

 7 24.6 43 ر الصب -6
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 4 42.9 75 الثقافة العامة -7

 3 48.6 85 الحياد والموضوعية -8

لبربةوق لبرا ول لل  ل)لستضح لل(13مقف ل باة ل  لل3% 62   لس وب لبر ل ة ل   بض ل 

لبر  س ةلوا بلحل)برتةللشة(ل  بلبر  ةب لبرفضة لةل برب ة لبالساةولةلبرتبلتظش لوشة

لبرا ةلوةر ف  لبرلبر ص سة  تلااللنلضمباةلاح لصة بل ل ل ة بلل لوتجت فلي ب

لعل  لو  ا لبر ةاةي لت  سف لبرب ة  ل يف لو باة لل3% 50, لس وب برتةبان,لل  شةل شف

ل  شةل شفلس وبلل%9 42برحلةضلوبر ةاة لة,لو باةلل  شةل شفلس وبلل%6 48و باةل

لبرا ة ةلبر ةلة 

 لي القنواط الفضائية السماط السلبية التي تظهر بها المذيعة ببرامج )التوك شو( ع -14

السماط السلبية التي تظهر بها المذيعة ببرامج )التوك شو( يوضح ( 14جدول )

 الخاصة علي القنواط الفضائية المصرية

و( السماط السلبية التي تظهر بها المذيعة ببرامج )التوك ش

 علي القنواط الفضائية المصرية

 175اإلجمالي ن=
 الترتيب

 % ل

ل1 7 57 101 التسرع -1

ل5 9 18 33 التشاؤم  -2

ل4ل28ل49 التعصب  -3

ل6ل3 18ل32 عدم تحمل المسؤولية  -4

ل3ل3 46ل81 النفاق واالنحياز  -5

ل2ل4 47ل83 الغرور  -6

ل لبربةوق لبرا ول لل  ل)ستضح ل14مقف ل( ل باة ل  لل7% 57   لس وب لبر ل ة ل   بض ل 

ل)برت لوا بلح لبر  س ة لوشة لتظش  لبرتب لبرب الة لبرفضة لةلبرب ة  لبر  ةب  ل  ب لشة( ةل

ل شفلس وبلل%3 46ل شفلس وبلب البرغ وم,لو باةلل%4 47بر ص سةلبرتب ي,لو باةل

لل شفلس وبلب البرت صب ل%28ب البر فة لوبال حلةز,لو باةل

 تقدمة مذيعة علي القنواط الفضائية المصرية  : درجة ثقتك بمضمون البرنامج الذي -15

تقدمة مذيعة  سفراد العينة بمضمون البرنامج الذي درجة ثقة( يوضح 15جدول )

 الخاصة علي القنواط الفضائية المصرية

ائية درجة ثقتك بمضمون البرنامج التي تقدمة مذيعة علي القنواط الفض

 المصرية  

 اإلجمالي

 % ل

 20 35 سثق إلي حد كبير

 52 91 سثق إلي حد متوسط

ل6 20ل36 سثق إلي حد  ليل

ل4 7ل13 طلقاال سثق به م

 100 175 اإلجمالي
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لبر ل ةلسا ة لل%20  ل باةلل(15مقفل)لستضحلل لبرا وللبربةوق   للمربل ل   بض

لو  ةلحو ض ة ل ال ل لو باةلل وبر)برتةللشة( ت  لةلل س ةل  بلبر  ةب لبرفضة لة,

مربل  لق لا,لو باةلل ل شفلسا ةل%6 20مربل  للتةاط,لو باةلل ل شفلسا ةل52%

لسا ةبل شل4% 7 لال للف لبرا  ةلح لل س لبر وو ض ة  لبرفضة لةلت  لة لبر  ةب  ل  ب ة

ل بر ص سة

ل

ل

 سسباب ثقتك بمضمون البرنامج التي تقدمة مذيعة علي القنواط الفضائية المصرية  : -16

تقدمة مذيعة  سسباب ثقة عينة الدراسة بمضمون البرنامج الذي( يوضح 16جدول )

 الخاصة علي القنواط الفضائية المصرية

ائية سسباب ثقتك بمضمون البرنامج التي تقدمة مذيعة علي القنواط الفض

 المصرية

 اإلجمالي

 % ل

 4 15 25 تعتمد علي مصادر موثوق منها

ل7 45ل74 دائما تقدم سدلة وبراهين

ل9 38ل63 تستعين بضيوف من سهل الخبرة والتخصص

 100 162 اإلجمالي

ل ل   بضلبر ل ةلسا ةبلو ض ة لل%7 45  ل باةلل(16مقفل)لستضحلل لبرا وللبربةوق

ل ضرةل لت  ي لضب  ة لو شة لبر ص سة لبرفضة لة لبر  ةب  ل  ب لل س ة لت  لة لبرتب برا  ةلح

لقةب ل للوو بيل  لل  لوبرا بيل  لوةوضرة لبالات ة ة ل   لمرب لذرل ل ب لبرباب لس عن وق 

ل شفلل%9 38,لو باةلبر  البا اللبلوماللت   لبر ة فلوةالتصةللر  بةءرةلبر ة ة لة

ل لو باة لوبرتجص , لبرجا ط ل يا لوضلة لل  لتبت ل  لو شة لوشة ل شفلل%4 15سا ةب

لسا ةبلوشةلو شةلت ت  ل  بللصةضمللةلة لل شة 

 السن المناسب للمذيعة ببرامج )التوك شو( بالقنواط الفضائية المصرية: -17

بالقنواط الفضائية ( يوضح السن المناسب للمذيعة ببرامج )التوك شو( 17جدول )

 الخاصة المصرية

مصريةالسن المناسب للمذيعة ببرامج )التوك شو( بالقنواط الفضائية ال  
 اإلجمالي

 % ل

 1 73 128 سنة 35سلي س ل من  25من 

ل1 21ل37 سنة  50سلي س ل من  35من 

ل7 5ل10 سنة فأكثر50من 

 100 175 اإلجمالي

ل ل   بضلبر ل ةلس وبل  لبرب لل%1 73 باةلل  (ل17مقفل)ستضحلل لبرا وللبربةوقل

 ربل قالل لل25بر  ةابلر   س ةلوا بلحل)برتةللشة(لوةر  ةب لبرفضة لةلبر ص سةلل ل

لل35 لبرب ليةلا لبر اةبلوةر باةلر  ل ةلا ة, وق لس عنلبربابل بلذرللمربل  لي ب
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لوت ل لبر   سة لبرف ا لي ب لل  لق ساة لبرب  لي ب ل ب لبر  س ة لت ة  لتف ل يفلووةرتةرب تفشف

ل شفلس وبل  لبرب لبر  ةابلل%1 21و باةلوللةرشفلوبيت ةلةتشفلوقضةسةيفلبرشةلةلل

ل لل  لل35ر   س ة لل  ل قا لل50 رب لو باة لبر  ةابللل شفل%7 5ا ة, لبرب  ل   س وب

لا ةل د ا  ل50ر   س ةلل ل

ل

ل

ل

 تقييم صورة المذيعة ببرامج )التوك شو( بالقنواط الفضائية المصرية: -18

صورة المذيعة ببرامج )التوك شو( ل عينة الدراسة تقييميوضح ( 18ول )جد

 المصرية الخاصةبالقنواط الفضائية 

ائية تقييم صورة المذيعة ببرامج )التوك شو( بالقنواط الفض

 المصرية

 175اإلجمالي ن=
 الترتيب

 % ك

 1 46.3 81 منافسة للرجل  -1

 4 25.7 45 ليست مناسبة لصورة المرسة المصرية  -2

 2 38.3 67 بحاجة إلي مزيد من االهتمام -3

 3 31.4 55 تظهر بشكل غير الئق -4

ل لل  لبربةوقستضح ل)لبرا ول لل(18مقف ل باة ل  لل7% 89   لس وب لبر ل ة ل   بض ل 

لر  عا لل ة بة لبر ص سة لوةر  ةب لبرفضة لة لوا بلحل)برتةللشة( لبر  س ة وق للصةمط

للبر  س لل لبر  س ة لبرتبلتت تنلوةر فةءطلبا الللةلس عنلبربابل بلذرللمربل  لي ة

وحةعةلل  شةل شفلس وبلل%3 38,لو باةلوبرا ة ةلبر ةلةلبرتبلتا الل شةلل ة بةلر  عال

ل شفلس وبلب شةلتظش لو  الغل لال ق,لو باةلل%4 31مربللنس لل لباليت ةي,لو باةل

لسة رلببلل ةااةلرصةمطلبر   طلبر ص ل  شةل شفلس وبلل7% 25

العوامتتل التتتي تعتقتتد سنهتتا وراء االستتتعانة بتتالمرسة لتقتتديم بتترامج) التتتوك شتتو( بتتالقنواط  -19

 الفضائية 

سنها وراء االستعانة بالمرسة  عينة الدراسة عتقديالعوامل التي يوضح ( 19جدول )

 الخاصة  لتقديم برامج) التوك شو( بالقنواط الفضائية المصرية

رامج) راء االستعانة بالمرسة لتقديم بالعوامل التي تعتقد سنها و

 التوك شو( بالقنواط الفضائية المصرية

 175اإلجمالي ن=
 الترتيب

 % ل

ل4 9 30 54 سفضل من الرجل في تقديم البرنامج -1

ل1 6 64 113 الحدي  فرق بين الرجل والمرسة في العصر ال-2

ل5ل1 29ل51 التشبة بالغرب -3

ل2ل6 36ل64 برنامجلجذب المشاهدين إلي ال -4

ل3ل3 34ل60 استغالل المرسة كإغراء لشد االنتباه -5
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لبربةوق لبرا ول لل  ل)لستضح لل(19مقف ل باة ل  لل6% 64   لس وب لبر ل ة ل   بض ل 

لبرفضة لةل لوةر  ةب  لشة( لبرتةل لو بلح) لرت  سف لوةر   ط لبالات ة ة لومبء لبرتب بر ةبلا

ل شفلل%6 36,لو باةلل ص لبرح س بر ص سةل  الالل   لول لبر عالوبر   طل بلبر

ل لو باة لبرا  ةلح, لمرب لبر  ةي س  لرا ب لب ا لباتغالللل%3 34س وب ل لب ا لس وب ل شف

ل لو باة لبال تاةب, لر   ل إغ بء ل بلل%9 30بر   ط لبر عا لل  ل  ضا لال شة لس وب ل شف

للت  سفلبرا  ةلح

ل

ل

 :سفضل برنامج )توك شو( تقدمة مذيعه بالقنواط الفضائية المصرية -20

 سفضل برنامج )توك شو( تقدمة مذيعه بالقنواط الفضائية المصريةيوضح ( 20جدول )

ائية سفضل برنامج )توك شو( تقدمة مذيعه بالقنواط الفض

 المصرية

 175اإلجمالي ن=
 الترتيب

 % ك

ل1 6 52 92لي ةلبر ةص ةل-1

ل3 6 36 64ل فب الل-2

ل4ل3 34ل60لبربتة للل   ة لس  وةل-3

ل1ل6 52ل92لل بلبر ةذربل  فلل-4

ل2ل44ل77لصة اةلبرب ةضطل-5

ل5ل9 30ل54ل اليلتة بل-6

ل6ل7 29ل52لابلبرحب لل-7

ل8ل9 22ل40لبر شةمضبل-8

ل7ل1 25ل44ل لةت ةل-9

ل ل   بضلبر ل ةلس وبل  ل  ضالل%6 52  ل باةلل(20مقفل)لستضحلل لبرا وللبربةوق

ة لةلبر ص سةليةلو  ةلحلي ةلبر ةص ة,لو  ةلحل)تةللشة(لت  لةلل س الوةر  ةب لبرفض

ل شفلس وبلب الل%6 36ل شفلس وبلب الو  ةلحلل  فلل بلبر ةذرب,لو باةلل%44و باةل

لل شفلس وبلب الو  ةلحلبربتة للل   ة لس  وة ل%3 34,لو باةلل فب او  ةلحل

 سفضل مذيعة تقدم برنامج )توك شو( بالقنواط الفضائية المصرية: -21

 سفضل مذيعة تقدم برنامج )توك شو( بالقنواط الفضائية المصريةضح يو( 21جدول )

ة سفضل مذيعة تقدم برنامج )توك شو( بالقنواط الفضائي

 المصرية

 175اإلجمالي ن=
 الترتيب

 % ل

ل2 6 52 92لر ل لبرح س و

ل1 6 72 127لل بلبر ةذرب

ل6ل6 20ل36للفل طلشلحة

ل7ل20ل35لل بل ا لبرغ ب

ل3ل1 41ل72لبا ةضلسة  

ل5ل1 21ل37لمشةل الا
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ل8ل3 18ل32لرا بل با

ل4ل1 29ل51لض ةءل ةل 

ل5ل1 21ل37لض ةءل ةمو 

ل جلبر ةذربلل ل ل لللعةءل بلبرت تلبلبوولل  ل(21مقفل)لستضحلل لبرا وللبربةوق

لو باة لبر ص سة لبرفضة لة لوةر  ةب  لشة( ل)تةل لو  ةلح لت  ي لل س ة ل%6 72ل  ضا

لما ةضل  شةل شفلس وبلل%1 41ر ل لبرح س و,لو باةلل  شةوبلل شفلس ل%6 52و باةل

ل شفلس وبلل%1 21ض ةءل ةل ,لو باةلل  شةل شفلس وبلل%8 179 29سة  ,لو باةل

وتجت فلي بلبر تلاةللنلضمباةلاح للح  لصة بل ل لعةء لر ل لمشةل الا ل  شة

لبرح س ول بلبرت تلبلبوول 

 :هذه المذيعة تفضيل  سسباب -22

 تفضيل عينة الدراسة لهذه المذيعة سسبابيوضح ( 22)جدول 

 عينة الدراسة لهذه المذيعةتفضيل  سسباب

 

 175اإلجمالي ن=
 الترتيب

 % ل

ل2 9 50 89لر سشةلق مطل  بلباق ةيلللللللللللللللللللل-1

ل1 60 105لر سشةلبر  مطل  بلمضبمطلبرحةبمللل-2

ل3ل44ل77لا سشةلر سشةلق مل ةربلل لبرا ة ةلوا  ةلبرل-3

ل6ل6 16ل29لو شةللحااةل-4

ل4ل7 29ل52ل مول لشةلصةمطلبر   طلبر ص سةلبر ةسةل-5

ل5ل28ل49لتت لنلوتةبا شةلول تشةلو فبشةلل-6

لبربةوق لبرا ول ل)لستضحلل  لل  ل(22مقف لسفض ة لي بلل%60 باة لبر ل ة ل   بض ل 

ل شفلسفض ة شةلوبابل  لل%9 50  س ةلال لر سشةلبر  مطل  بلمضبمطلبرحةبمل,لو باةلبر

لو باةل ل  بلباق ةي, لق مط لق مل ةربلل لل%44ر سشة لوبابل  لر سشة ل شفلسفض ة شة

ل لو باة لبرا سشة, لصةمطلل%8 79برا ة ةلوا  ة لوبابل  بل مول لشة لسفض ة شة ل شف

ل لو باة لبر ةسة, لبر ص سة لوتةبا شةلل%8 79بر   ط لتت لن لوبابل  شة لسفض ة شة ل شف

لبشة ول تشةلو ف

 فروض الدراسة:

الفرض األول : توجد فروق ذاط داللة إحصائية بين معدل مشاهدة طالب الجامعة 

عينة الدراسة لبرامج التوك شو التي تقدمها مذيعة بالقنواط الفضائية المصرية 

 –المستوي االجتماعي واال تصادي  –الخاصة والمتغيراط الديموجرافية ) النوع 

 المنطقة الجغرافية (.

في معدل مشاهدة طالب الجامعة عينة الدراسة  واإلناثالفروق بين الذكور  -)س(1

 لبرامج التوك شو التي تقدمها مذيعة بالقنواط الفضائية المصرية الخاصة:

في معدل مشاهدة طالب الجامعة عينة  واإلناث( يوضح الفروق بين الذكور 23جدول ) 

لة بالقنواط الفضائية المصرية الخاصةالدراسة لبرامج التوك شو التي تقدمها مذيع
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 الجنس

 المتغير

 (100ذكور)ن=
 إناث

 ط (100)ن=

مستوى 

 المعنوية

 ع م ع م 198د.ح

معدل مشاهدة طالب الجامعة عينة الدراسة 

لبرامج التوك شو التي تقدمها مذيعة بالقنواط 

 الفضائية المصرية الخاصة

7.5 3.317 5.5 1.971 5.287 0.001 

وعلةضل ل و لذب لضالرلةلم صلة لةلولل للتةال بلل(23مقفل)لبرا وللبربةوقلستضحلل 

 بلل  للل ةي طلإلالبلبراةل ةل ل ةلبر مباةلرال بلحلبرتلةلللوبا ةثضمعة لبر  ةمل

شللةلبرتللبلت لل لشةلل س للةلوللةر  ةب لبرفضللة لةلبر صلل سةلبرجةصللةلرصللةرحلبرلل  ةم,ل للل ل

ل ل001 0 ة بلقل ةل) (للويبلضبرةل   للبتةىل

معدل مشاهدة طالب اال تصادية في والفروق بين المستوياط االجتماعية -)ب(1

الجامعة عينة الدراسة لبرامج التوك شو التي تقدمها مذيعة بالقنواط الفضائية 

 :المصرية الخاصة

معدل بين المستوياط االجتماعية واال تصادية في  ( يوضح الفروق24جدول ) 

برامج التوك شو التي تقدمها مذيعة بالقنواط مشاهدة طالب الجامعة عينة الدراسة ل

 :الفضائية المصرية الخاصة

 البيان الفروق تبعا إلى
مجموع 

 الدرجاط

د . 

 ح
 ف متوسط

مستوى 

 معنوية

معدل مشاهدة طالب الجامعة عينة 

الدراسة لبرامج التوك شو التي 

تقدمها مذيعة بالقنواط الفضائية 

لالمصرية الخاصة

ول ل

للا ة ة 
ل877 159ل2ل754 319

ل001 0ل124 23
ل914 6ل197ل066 1362لضبتا

لل199ل820 1681للا ةي

ستاللل ل:لوعللةضل لل و لذب لضالرللةلم صللة لةلوللل لل(24مقللفل)لللل لتللالللبرالل وللبربللةوق

لتةاللل ة لضمعلللة لبر بلللتةولبالعت لللة بلوبالقتصلللةضول لللبلل للل للل لللةي طلإللللالبل

لشةلل س لللةلولللةر  ةب لبرفضلللة لةلبراةل لللةل ل لللةلبر مبالللةلراللل بلحلبرتلللةللشلللةلبرتلللبلت للل 

ل ل001 0بر ص سةلبرجةصة,ل ل ل ة بلقل ةل) (لضبرةل   للبتةىل

( لمعرفة مصدر التباين وإجراء المقارناط  L S Dاختبار ) ( يوضح 25جدول )

معدل مشاهدة طالب الجامعة عينة الثنائية بين المستوي االجتماعي واال تصادي في 

 ي تقدمها مذيعة بالقنواط الفضائية المصرية الخاصةالدراسة لبرامج التوك شو الت

للتةاطل  المستوي االجتماعي واال تصادي
ب ح ب ل

لل لةمو
للتةاطلل جفض

لل تفن

معدل مشاهدة طالب الجامعة 

عينة الدراسة لبرامج التوك 

شو التي تقدمها مذيعة 

بالقنواط الفضائية المصرية 

ل549 2ل5 5ل42 منخفض
-ل

ل3307 0

-

ل*1845 3

ل274 2ل9 5ل110 متوسط
ل

ل
-

ل*8538 2
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لللل364 3ل7 8ل48 مرتفع الخاصة

لللل907 2ل5 6ل200 جملة

ل:(25مقفل)لستضحلل لبرا وللبربةوق

وعةضل  و لذب لضالرةلم صة لةلولل لضمعلة ل  ل بضلبر ل لةلذوولبر بلتةىلبالعت لة بل

 للبالقتصللةضولبر لل جفضلولذوولبر بللتةىلبالعت للة بلبالقتصللةضولبر  تفللنل للبلل لل

ل ةي طلإلالبلبراةل ةل ل لةلبر مبالةلرال بلحلبرتلةللشلةلبرتلبلت ل لشةلل س لةلولةر  ةب ل

برفضة لةلبر ص سةلبرجةصةلرصةرحلذوولبر بتةىلبالعت ة بلبالقتصةضولبر  تفنل  ل ل

ل 05 0لبتةىل

وعةضل  و لذب لضالرةلم صة لةلول لضمعلة ل  ل بضلبر ل لةلذوولبر بلتةىلبالعت لة بلبالقتصلةضول

ولذوولبر بللتةىلبالعت للة بلبالقتصللةضولبر  تفللنل للبلل لل للل للةي طلإلللالبلبراةل للةلبر تةاللطل

 ل ةلبر مباةلرا بلحلبرتةللشلةلبرتلبلت ل لشةلل س لةلولةر  ةب لبرفضلة لةلبر صل سةلبرجةصلةلرصلةرحل

ل 05 0ذوولبر بتةىلبالعت ة بلبالقتصةضولبر  تفنل   للبتةىل

الحضر في  معدل مشاهدة طالب الفروق بين المقيمين بالريف والمقيمين ب -)ج(1

الجامعة عينة الدراسة لبرامج التوك شو التي تقدمها مذيعة بالقنواط الفضائية 

 المصرية الخاصة :

المقيمين بالريف والمقيمين ل( يوضح الفروق بين متوسطي درجاط26جدول ) 

بالحضر في معدل مشاهدة طالب الجامعة عينة الدراسة لبرامج التوك شو التي 

لها مذيعة بالقنواط الفضائية المصرية الخاصةتقدم

 اإل امة
 المتغير

ريف 
 (100)ن=

حضر  
 ط (100)ن=

مستوى 
 المعنوية

 ي ي ي ي 198د.ح

معدل مشاهدة طالب الجامعة عينة الدراسة 
لبرامج التوك شو التي تقدمها مذيعة بالقنواط 

 الفضائية المصرية الخاصة
ل875 0ل102 3ل3 6ل702 2ل7 6

ل383 0
لغل لضبرة

 لل يلوعللةضل لل و لذب لضالرللةلم صللة لةلوللل لل(26مقللفل)لستضللحلللل لبرالل وللبربللةوق
لتةالل بلضمعللة لبر  ل للل لوللةر سفلوبر  ل للل لوةرحضلل ل للبلل لل للل للةي طلإلللالبل
براةل لللةل ل لللةلبر مبالللةلراللل بلحلبرتلللةللشلللةلبرتلللبلت للل لشةلل س لللةلولللةر  ةب لبرفضلللة لةل

ل ل05 0برةل   للبتةىلبر ص سةلبرجةصة,ل ل ل ة بلقل ةل) (لغل لض

 جزئيا. األولمما سبق يتضح تحقق الفرض 

الفرض الثاني : توجد فروق ذاط داللة إحصائية بين درجة رضا طالب الجامعة 

عينة الدراسة عن سداء المذيعة ببرامج التوك شو بالقنواط الفضائية المصرية 

 –واال تصادي  المستوي االجتماعي –الخاصة والمتغيراط الديموجرافية ) النوع 

 المنطقة الجغرافية (

الفروق بين الجنسين فتي درجتة رضتا طتالب الجامعتة عينتة الدراستة عتن سداء  -)س(2

  المذيعة ببرامج التوك شو بالقنواط الفضائية المصرية الخاصة:
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درجة رضا طالب في  الجنسينلداللة الفروق بين  2يوضح  يمة كا( 27جدول )

داء المذيعة ببرامج التوك شو بالقنواط الفضائية الجامعة عينة الدراسة عن س

 المصرية الخاصة

لبرا  ل
لضمعةلبر اة

لمع ةربلم ةثلذ ةم
ل2 ة

لبتةىل
لبر   ةسةل

ل2ضلهل ل%للل%للل%لل

 7 13 24ل6 17ل15ل10ل9 مبابلت ةلة

ل01 0ل491 9
 1 65 114ل6 70ل60ل60ل54 مبابلبرجل  للة

 1 21 37ل8 11ل10ل30ل27 غل لمباب

 100 175ل100ل85ل100ل90 مع ةرب

227 0ل ةلالبرتةب ق=ل  

لبربةوقل لبرا ول ل)ستضحلل  ل27مقف ل( لم صة لة لضالرة ل  و لذب  لبر  ةملوعةض ول 

وبا ةثل بلضمعةلماةلإلالبلبراةل ةل ل ةلبر مباةل  ل ضبءلبر  س ةلوا بلحلبرتةلل

ويبلضبرةللل491 9ل=ل2شةلوةر  ةب لبرفضة لةلبر ص سةلبرجةصة,ل ل ل ة بلقل ةل ة

ل ل01 0   للبتةىلضالرةل

الفروق بين المستوياط االجتماعية اال تصادية في مدى درجة رضا طالب  -)ب(2

الجامعة عينة الدراسة عن سداء المذيعة ببرامج التوك شو بالقنواط الفضائية 

 المصرية الخاصة:

مدى درجة في  يةالمستوياط التعليملداللة الفروق بين  2يوضح  يمة كا( 28جدول )

رضا طالب الجامعة عينة الدراسة عن سداء المذيعة ببرامج التوك شو بالقنواط 

 الفضائية المصرية الخاصة

لبر بتةى

لضمعةلبر اة

لباع ةرب مرتفع متوسط منخفض
ل2 ة

لبتةىل

لل  ةسة

ل4ضلهل ل%للل%للل%للل%لل

 7 13 24ل4 21ل9ل6 9ل9ل4 15ل6 مبابلت ةلة

ل336 4
لل362 0

لضبرةغل ل

مبابلبرجل  ل

 لة
 1 65 114ل8 54ل23ل2 70ل66ل1 64ل25

 1 21 37ل8 23ل10ل2 20ل19ل5 20ل8 غل لمباب

 100 175ل100ل42ل100ل94ل100ل39 إجمالي

لبربةوق لبرا ول لل  ل)لستضح لل(28مقف لم صة لة لضالرة لذب  ل  و  لوعةض ول ل  ي

راةل ةل ل ةلبر مباةل  لبر بتةسة لبالعت ة لةلبالقتصةضسةل بلضمعةلماةلإلالبلب

 ضبءلبر  س ةلوا بلحلبرتةللشةلوةر  ةب لبرفضة لةلبر ص سةلبرجةصة,ل ل ل ة بلقل ةل

ل 05 0ويبلغل لضبرةل   للبتةىلضالرةللل336 4=لل2 ة

الفروق بين المقيمين بالريف والمقيمين بالحضر في درجة رضا طالب -)ج(2

ج التوك شو بالقنواط الفضائية الجامعة عينة الدراسة عن سداء المذيعة ببرام

 المصرية الخاصة:
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في الحضر والمقيمين بالريف لداللة الفروق بين  2يوضح  يمة كا( 29جدول )

درجة رضا طالب الجامعة عينة الدراسة عن سداء المذيعة ببرامج التوك شو 

 بالقنواط الفضائية المصرية الخاصة

 اإل امة
 درجة الرضا

 إجمالي حضر ريف
 2كا

 مستوى
 معنوية

2د ح   % ك % ك % ك 

 13.7 24 19.3 16 8.7 8 راضي تماما

8.604 0.05 
حد ما إلىراضي   69 75 45 54.2 114 65.1 

 21.1 37 26.5 22 16.3 15 غير راضي

 100 175 100 83 100 92 إجمالي

ل216 0ل ةلالبرتةب قل

م صة لةلول ل   بضلبر ل ةلوعةضل  و لذب لضالرةل(ل29ستضحلل لبرا وللبربةوقلمقفل)

ل لوةر سف ل ببر  ل ل  ل ضبءللوبرحض  ل   لبر مباة ل ل ة لبراةل ة لإلالب لماة ضمعة

ل2بر  س ةلوا بلحلبرتةللشةلوةر  ةب لبرفضة لةلبر ص سةلبرجةصة,ل ل ل ة بلقل ةل ة

ل 05 0ويبلضبرةل   للبتةىلضالرةللل604 8=ل

 مما سبق يتضح تحقق الفرض الثاني جزئيا.

ثال  : توجد فروق ذاط داللة إحصائية بين طالب الجامعة عينة الدراسة عن كيفية  الفرض ال

سداء المذيعة ببرامج التوك شو بالقنواط الفضائية المصرية الخاصة والمتغيراط 

 المنطقة الجغرافية( –المستوي االجتماعي واال تصادي  –الديموجرافية ) النوع 

اء المذيعة ببرامج التوك شو بالقنواط سدكيفية الفروق بين الجنسين في -)س(3

 الفضائية المصرية 

كيفية  سداء في الذكور واإلناث لداللة الفروق بين  2يوضح  يمة كا( 30جدول )

 المذيعة ببرامج التوك شو بالقنواط الفضائية المصرية الخاصة

 النوع

 العباراط

 الذكور

 90ن=

 اإلناث

 85ن=

 إجمالي

 175ن=
 2كا

 الداللة

 1د ح 

مل معا

 التوافق
 % ك % ك % ك

 - 0.086 2.945 46.3 81 52.9 45 40 36 منافسة للرجل -1

ليست مناسبة لصورة  -2

 المرسة المصرية
31 34.4 14 16.5 45 25.7 7.393 0.01 0.201 

بحاجة إلي مزيد من  -3

 االهتمام
43 47.8 24 28.2 67 38.3 7.066 0.01 0.197 

 - 0.675 0.175 31.4 55 32.9 28 30 27 تظهر بشكل غير الئق -4
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وعةضل  و لذب لضالرةلم صة لةلول ل   بضلبر ل ةلل(30ستضحلل لبرا وللبربةوقلمقفل)

بر  ةملوبا ةثل بل لفلةلل ضبءلبر  س ةلوا بلحلبرتةللشةلوةر  ةب لبرفضة لةلبر ص سةل

ل ة ل ل ل ة بلقلف لبر  ةم, لرصةرح للبتةىلل2برجةصة ل    لل01 0ضبرة لس  ل,ول  ة رف

لر  عالولتظش لو  الغل لال ق,ل ل ل ة بلقل ةل ة لل ة بة ل2ول شفل  و ل بلب شة

ل لل05 0غل لضبرةل   للبتةىل

ل

ل

ل

ل

ل

الفروق بين المستوياط االجتماعية اال تصادية في كيفية سداء المذيعة  -)ب(3

 ببرامج التوك شو بالقنواط الفضائية المصرية الخاصة:

 المستوياط االجتماعية اال تصاديةلداللة الفروق بين  2يوضح  يمة كا( 31جدول )

 كيفية  سداء المذيعة ببرامج التوك شو بالقنواط الفضائية المصرية الخاصةفي 

 المستوى

لالتقييم

 منخفض

 39ن=

متوسط 

 94ن=

 مرتفع

 42ن= 

االجمالي  

ل2 ة 73ن=
لبر الرة

ل3ض ه

ل ةلال

لبرتةب ق
ل%للل%للل%للل%لل

ل-ل419 0ل741 1 3 46 81 54.8 23 42.6 40 46.2 18 منافسة للرجل  -1

ليست مناسبة  -2

لصورة المرسة 

 المصرية 

11 28.2 22 23.4 12 28.6 45 25 7 

ل-ل752 0ل569 0

بحاجة إلي مزيد  -3

 من االهتمام
ل3 38ل67 50 21 35.1 33 33.3 13

ل-ل197 0ل246 3

تظهر بشكل غير  -4

 الئق
ل4 31ل55 19 8 36.2 34 33.3 13

ل-ل133 0ل034 4

ل) لمقف لبربةوق لبرا ول لل  لل(31ستضح لم صة لة لضالرة لذب  ل  و  لوعةض ول ل  ي

بر بتةسة لبالعت ة لةلبالقتصةضسةل بل لفلةلل ضبءلبر  س ةلوا بلحلبرتةللشةلوةر  ةب ل

ل ل05 0غل لضبرةل   للبتةىلضالرةلل2برفضة لةلبر ص سةلبرجةصة,ل ل ل ة بلقلفل ة

مقيمين بالريف والمقيمين بالحضر في كيفية  سداء المذيعة الفروق بين ال-)س(3

 ببرامج التوك شو بالقنواط الفضائية المصرية الخاصة:

في المقيمين بالريف والمقيمين بالحضر لداللة الفروق بين  2يوضح  يمة كا( 32جدول )

 كيفية  سداء المذيعة ببرامج التوك شو بالقنواط الفضائية المصرية الخاصة

 اإل امة           

 التقييم

 ريف

 92ن=

 حضر

 83ن=

 إجمالي

 2كا 175ن=
 الداللة

 1د ح  

معامل 

 التوافق
 % ل % ل % ل

 - 0.631 0.231 46.3 81 48.2 40 44.6 41 منافسة للرجل  -1
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ليست مناسبة لصورة المرسة  -2

 المصرية 
17 18.5 28 33.7 45 25.7 5.317 0.05 0.172 

 - 0.137 2.214 38.3 67 32.5 27 43.5 40 من االهتمام بحاجة إلي مزيد -3

 0.168 0.05 5.084 31.4 55 39.8 33 23.9 22 تظهر بشكل غير الئق -4

وعةضل  و لذب لضالرةلم صة لةلول ل   بضلبر ل ةلل(32ستضحلل لبرا وللبربةوقلمقفل)

رتةللشةلوةر  ةب لبر  ل ل لوةر سفلوبر  ل ل لوةرحض ل بل لفلةلل ضبءلبر  س ةلوا بلحلب

ضبرةل   لل2برفضة لةلبر ص سةلبرجةصةلرصةرحلبر  ل ل لوةرحض ,ل ل ل ة بلقل ةل ة

,ول  ةلرفلس  لول شفل  و ل بلب شةلل ة بةلر  عالوب شةلوحةعةلمربللنس لل05 0لبتةىل

ل لل05 0غل لضبرةل   للبتةىلل2ل لباليت ةي,ل ل ل ة بلقل ةل ة

ل

ل

 ال  جزئيا.مما سبق يتضح تحقق الفرض الث

الفرض الرابع : توجد فروق ذاط داللة إحصائية بين درجة ثقة طالب الجامعة عينة 

الدراسة بمضمون برامج التوك شوالتي تقدمها مذيعة بالقنواط الفضائية المصرية 

 –المستوي االجتماعي واال تصادي  –الخاصة والمتغيراط الديموجرافية ) النوع 

 المنطقة الجغرافية (

الفروق بين الجنستين فتي درجتة ثقتة طتالب الجامعتة عينتة الدراستة بمضتمون  -)س(4

  برامج التوك شوالتي تقدمها مذيعة بالقنواط الفضائية المصرية الخاصة:

درجة ثقة طالب في  الجنسينلداللة الفروق بين  2يوضح  يمة كا( 33جدول )

عة بالقنواط الجامعة عينة الدراسة بمضمون برامج التوك شو التي تقدمها مذي

 الفضائية المصرية الخاصة

لبرا  ل

لضمعةلبرا ة

لمع ةربلم ةثلذ ةم
ل2 ة

للبتةىلبر   ةسةل

ل3ضلهل ل%للل%للل%لل

 20 35ل9 5ل5ل3 33ل30   ل ال لمرجل لق

ل001 0ل643 47

 52 91ل8 58ل50ل6 45ل41   للتةاطلمرجل لق

ل6 20ل36ل3 35ل30ل7 6ل6   لق لالمرجل لق

ل   ةلوال لقالل  4 7 13ل0ل0ل4 14ل13 

 100 175ل100ل85ل100ل90 مع ةربل

463 0ل ةلالبرتةب ق=ل  

لبربةوق لبرا ول ل)لستضحلل  لل(33مقف لم صة لة لضالرة ل  و لذب  لبر  ةملوعةض ول 

برتبللوبا ةثل بلضمعةلل ةلإلالبلبراةل ةل ل ةلبر مباةلو ض ة لو بلحلبرتةللشة

لل643 47=لل2بر ص سةلبرجةصة,ل ل ل ة بلقل ةل ةلت  لشةلل س ةلوةر  ةب لبرفضة لة

ل ل 001 0ويبلضبرةل   للبتةىلضالرةل

الفروق بين المستوياط االجتماعية اال تصادية في درجة ثقة طالب الجامعة  -)ب(4

عينة الدراسة بمضمون برامج التوك شوالتي تقدمها مذيعة بالقنواط الفضائية 

 المصرية الخاصة:
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درجة ثقة في  المستوياط التعليميةلداللة الفروق بين  2مة كايوضح  ي( 34جدول )

طالب الجامعة عينة الدراسة بمضمون برامج التوك شوالتي تقدمها مذيعة بالقنواط 

 الفضائية المصرية الخاصة

لبر بتةى

لضمعةلبرا ة

لباع ةربلل تفنللتةاطلل جفض

ل2 ة

لبتةىل

لل  ةسة

ل6ضلهل
للل%لل

ل%للل%
ل%لل

 20 35ل31ل13ل8 13ل13ل1 23ل9  ال   للمرجل لق

ل05 0ل908 14

 52 91ل3 33ل14ل5 58ل55ل4 56ل22   للتةاطلمرجل لق

ل6 20ل36ل6 28ل12ل3 22ل21ل7 7ل3   لق لالمرجل لق

 4 7 13ل1 7ل3ل3 5ل5ل8 12ل5 والل   ةل لقالل

 100 175ل100ل42ل100ل94ل100ل39 مع ةرب

280 0ل ةلالبرتةب ق=ل  

ول لبر بتةسة لوعةضل  و لذب لضالرةلم صة لةلل(34مقفل)لبرا وللبربةوقلستضحلل 

بالعت ة لةلبالقتصةضسةل بلضمعةلل ةلإلالبلبراةل ةل ل ةلبر مباةلو ض ة لو بلحل

لل س ةلوةر  ةب لبرفضة لةلبر ص سةلبرجةصة,ل ل ل ة بلقل ةللبرتةللشة برتبلت  لشة

ل 05 0ويبلضبرةل   للبتةىلضالرةللل908 14=لل2 ة

الفروق بين المقيمين بالريف والمقيمين بالحضر في درجة ثقة طالب الجامعة -)ج(4

التي تقدمها مذيعة بالقنواط الفضائية  عينة الدراسة بمضمون برامج التوك شو

 المصرية الخاصة:

المقيمين بالريف والمقيمين لداللة الفروق بين  2يوضح  يمة كا( 35جدول )

الجامعة عينة الدراسة بمضمون برامج التوك شوالتي درجة ثقة طالب في بالحضر 

 تقدمها مذيعة بالقنواط الفضائية المصرية الخاصة

 باقةلة
 ضمعةلبرا ة

 مع ةرب  ض  مسف
 لبتةىلل  ةسة 2 ة

 % ل % ل % ل 3ضلهل

 20 35 1 18 15 7 21 20   ل ال لمرجل لق

ل248 0 130 4
 غل لضبرة

 52 91ل6 56ل47ل8 47ل44   للتةاطلمرجل لق

ل6 20ل36ل7 21ل18ل6 19ل18   لق لالغةرجل لق

 4 7 13 6 3 3 9 10 10 والل   ةل لقالل

 100 175 100 83 100 92 مع ةرب

  يلوعةضل  و لذب لضالرةلم صة لةلول ل   بضل(ل35ستضحلل لبرا وللبربةوقلمقفل)

لإل لل ة لضمعة ل ب ل لوةرحض  لوبر  ل ل  لوةر سف لبر  ل ل  ل ل ةلبر ل ة لبراةل ة الب

لبرتةللشة لو ض ة لو بلح لبر ص سةللبر مباة لوةر  ةب لبرفضة لة لل س ة برتبلت  لشة

ل 05 0ويبلغل لضبرةل   للبتةىلضالرةللل130 4=لل2برجةصة,ل ل ل ة بلقل ةل ة

 مما سبق يتضح تحقق الفرض الرابع جزئيا.ل
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ة طالب الجامعة الفرض الخامس: توجد عال ة ذاط دالة إحصائية بين معدل مشاهد

عينة الدراسة لبرامج التوك شو التي تقدمها مذيعة بالقنواط الفضائية المصرية 

 الخاصة ودرجة الثقة في مضمون البرنامج.

معدل مشاهدة طالب الجامعة عينة الدراسة لبرامج ( يوضح العال ة بين 36جدول )

ة ودرجة الثقة في التوك شو التي تقدمها مذيعة بالقنواط الفضائية المصرية الخاص

 مضمون البرنامج

لبر تةاطلبر تغل 
بال ح ب ل

لبر  لةمو

ل ةلال

لبالمتاةإل
لبر ةطلبالتاةب

لبتةىل

لل  ةسة

ل  للل ةي طلإلالبلبراةل ةل ل ةل

بر مباةلرا بلحلبرتةللشةلبرتبل

ت  لشةلل س ةلوةر  ةب لبرفضة لةل

 بر ص سةلبرجةصةل

ل907 2ل5 6

ل01 0للتةاطلإل ضول**546 0

ل826 0ل8 2 را ةل بللض ة لبرا  ةلحضمعةلب

ل(36مقفل)لستضحلل لبرا وللبربةوق

لبر مباةلل-:ل ل ل ة لبراةل ة لإلالب لل ةي ط لل  ل لول  للتةا ة لإل ضسة ل القة وعةض

را بلحلبرتةللشةلبرتبلت  لشةلل س ةلوةر  ةب لبرفضة لةلبر ص سةلبرجةصةلوضمعةلبرا ةل

لل   لزبض ل   ة ل ولب ا لبر مباةل بللض ة لبرا  ةلح, للل ةي طلإلالبلبراةل ةل ل ة

لبمتف بل لبرجةصة لبر ص سة لبرفضة لة لوةر  ةب  لل س ة لت  لشة لبرتب لشة لبرتةل را بلح

لضمعةلبرا ةل بللض ة لبرا  ةلح 

 مما سبق يتضح تحقق الفرض الخامس كليا.

الفرض السادس: توجد عال تة ذاط دالتة إحصتائية بتين مستتوي بترامج )التتوك شتو( 

درجتتة الرضتتتا عتتتن سداء لقنواط الفضتتائية المصتتترية شتتكال ومضتتتمونا والمقدمتتة بتتتال

 المذيعة ببرامج )التوك شو( القنواط الفضائية المصرية.

( يوضح العال ة بين مستوي برامج )التوك شو( المقدمة بالقنواط 37جدول )

الفضائية المصرية شكال ومضمونا و درجة الرضا عن سداء المذيعة ببرامج )التوك 

 نواط الفضائية المصريةشو( الق

لبر تةاطلبر تغل 
بال ح ب ل

لبر  لةمو

ل ةلال

لبالمتاةإل
لبر ةطلبالتاةب

لبتةىل

لل  ةسة

لبتةولو بلحل)برتةللشة(لبر   لةل

وةر  ةب لبرفضة لةلبر ص سةلش الل

 ولض ة ةل

ل675 0ل7 2

ل01 0للتةاطلإل ضول**337 0

ضمعةلبر اةل  ل ضبءلبر  س ةلوا بلحل

  لبرفضة لةلبر ص سة)برتةللشة(لبر  ةب

ل588 0ل9 1

ل:(37مقفل)ستضحلل لبرا وللبربةوقل



 

 390                             العدد الثاني عشر –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

لوةر  ةب لل- لبر   لة لشة( ل)برتةل لو بلح للبتةو لول  للتةا ة لإل ضسة ل القة وعةض

لولضمعةلبر اةل  ل ضبءلبر  س ةلوا بلحل)برتةلل برفضة لةلبر ص سةلش اللولض ة ة

لبمتفن ل   ة لب ا ل و لبر ص سة, لبرفضة لة لبر  ةب  لشة(للشة( ل)برتةل لو بلح لبتةو

بر   لةلوةر  ةب لبرفضة لةلبر ص سةلش اللولض ة ةلبمتف بللضمعةلبر اةل  ل ضبءل

لبر  س ةلوا بلحل)برتةللشة(لبر  ةب لبرفضة لةلبر ص سة 

 مما سبق يتضح تحقق الفرض السادس كليا.

 : الخالصة -

ر  ةب لبرفضلللة لةلبمتفللةيل للل ضل  للل بضلبر ل للةلبرللل س لس لللةي و لوللل بلحلبرتللةللشلللةلولللة -

ل %5 69و باةل بر ص سةل  لة ة

 لبلبرت تللبلبوولللل ل لل ل يلفللبر  لةب لبرتلبلس لةي لوشلةل  ل بضلل cbcعلةء لق لةطلل-

لوةق ةب لبرفضة لةلبر ص سةلبرجةصة بر ل ةلو بلحلبرتةللشةل

للل ل  لل بضلبر ل للةلس للةي وبلولل بلحل)برتللةللشللة(لبرتللبلت لل لشةلل%5 87عللةء ل بللاةللل-

لل شفلاللس ةي و شة ل%5 12اةلل س ة,لو ب

ل ل   بضلبر ل ةلسبلت  وبل لبللتةو لةلول بلحل)برتلةللشلة(لبرتلبلل%3 50 باةل عةء  -

ت  لشةلل س ةل  بلبر  ةب لبرفضلة لةلبر صل سةل لبلبرت تللبلبوولللل ل لل لمضل   شلفل

لل شفلستحل لةبلللنلبوال طلل%4 27   لل ةي تشفلر ا بلحلبرتبلت ل لشةلل س لةل,لو بلاةل

 ل شفلسغل وبلبر  ةط ل%3 22 لبرا  ةلح,لو باةلو د

عةءل بلبرت تلبلبووللل ل لل لمالةل  ل بضلبر ل لةل ل ل ضبءلبر  س لةلوال بلحلبرتلةلل -

لل شفلغلل لمبالل ل ل ل ضبءلبر  س لة،لل%1 21,لو بلاةل%1 65شةلمرجل  لللةلو بلاةل

حل)برتللةللللل ل  لل بضلبر ل للةلمباللل لت ةلللةل لل ل ضبءلبر  س للةلوالل بلل%7 13ول  للةل بللاةل

لشة(لبر  ةب لبرفضة لةلبر ص سة,ل

برا ةلوةر ف ل لبلبرت تللبلبوولللل ل لل للبربل ة لبالساةوللةلبرتلبلتظشل لوشلةل عةء ل-

,و للبل3 62بر  س للةلوالل بلحل)برتللةللشللة(ل  للبلبر  للةب لبرفضللة لةلبر صلل سةلو بللاةل

,ل%6 48,لللفلبرحلللةضلوبر ةاللة لةلو بللاةل%3 50برت تلللبلبراللة بللبرتةباللنلو بللاةل

 .ل شفلس وبل  شةلبرا ة ةلبر ةلةل%9 42و باةل

برتبل يل لبلبرت تللبلبوولللل ل لل للبربل ة لبربل الةلبرتلبلتظشل لوشلةلبر  س لةل عةءل-

,لو لبلبرت تللبل%7 57وا بلحل)برتلةللشلة(ل  لبلبر  لةب لبرفضلة لةلبر صل سةلو بلاةل

,ل%3 46,وبرت تللللبلبراةرللل لبر فلللة لوبال حللللةزلو بلللاةل%4 47برالللة بلبرغللل وملو بلللاةل

لل شفلس وبلب البرت صب ل%28و باةل
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الل   لول لبر عالوبر   طل بلبر صل لبرحل س لعلةء ل لبلبرت تللبلبوولللل ل لل ل -

بر ةبلللالبرتللبلومبءلبالاللت ة ةلوللةر   طلرت لل سفلولل بلح)لبرتللةللشللة(لوللةر  ةب لبرفضللة لةل
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لل ل للل ل  ضلالو  للةلحل)تلةللشللة(للبوولةءلو  للةلحلي لةلبر ةصلل ةل لبلبرت تلللبلعلل-
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ل  وة ل شفلس و لب الو  ةلحلبربتة للل   ة لسل3% 34

لل ل لل ل  ضلالل س لةلت ل يلو  لةلحل)تلةلللبوولل لجلبر لةذربل لبلبرت تللبل عةء  -

,لو بلبرت تللبلبرالة بلر لل لبرح سل ول%6 72 باةلولشة(لوةر  ةب لبرفضة لةلبر ص سة

لل شفلل%8 29,لو باةل%1 41,و بلبرت تلبلبراةر لما ةضلسة  لو باةل%6 52و باةل

 .ل شفلس وبل  شةلمشةل الال%1 21س وبل  شةلض ةءل ةل ,لو باةل

وعةضل  و لذب لضالرةلم صة لةلولل للتةال بلضمعلة لبرل  ةملوبا لةثل لبلل ل لل -

ل ةي طلإلالبلبراةل ةل ل لةلبر مبالةلرال بلحلبرتلةللشلةلبرتلبلت ل لشةلل س لةلولةر  ةب ل

برفضللة لةلبر صلل سةلبرجةصللةلرصللةرحلبرلل  ةم,ل للل ل ة للبلقل للةل) (للويللبلضبرللةل  لل ل

  ل001 0لبتةىل

وعللةضل لل و لذب لضالرللةلم صللة لةلوللل للتةالل ة لضمعللة لبر بللتةولبالعت للة بلل-

وبالقتصةضول بلل  للل ةي طلإللالبلبراةل لةل ل لةلبر مبالةلرال بلحلبرتلةللشلةلبرتلبل

لت  لشةلل س ةلوةر  ةب لبرفضة لةلبر ص سةلبرجةصة 

 لل يلوعللةضل لل و لذب لضالرللةلم صللة لةلوللل للتةالل بلضمعللة لبر  ل للل لوللةر سفل-

 ل ل لوةرحض ل بلل  للل ةي طلإلالبلبراةل ةل ل ةلبر مبالةلرال بلحلبرتلةللشلةلوبر 

لبرتبلت  لشةلل س ةلوةر  ةب لبرفضة لةلبر ص سةلبرجةصة ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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