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تناول قضايا التنمية املستدامة ىف برامج املرأة السعودية 

 بالفضائيات اخلاصة من منظور أخالقى

 دراسة حالة لقناة روتانا خليجية 

 دراسة تحليلية

 (*)د. إلهام يونس أحمد

 مقدمة

قضايا المرأة ، شأنها شأن أى قضية مجتمعية أخرى ، ال يمكن عزلها عن إن 

حركة الثقافة الساااااوقة هقيمها المسااااتقرة ، هما لمر قة المتيقة من لياةات دقيقة لتقاف  

هع ى الرغا من أن  الراهتة ، هعادالها هلقاليقها ،ههلتصاااةم م  ل ا القيا الساااوقة ، 

التققم ال يزال   إن هذام فى دمي  المجاالت إال ، هلتققسااااااتياعب أن ل ر  المرأة ا

ع ى كثير من مما يتعكس  هشاااااارهع مجتمعية ،، هحقهد ، عرضاااااااة ق مات  قافية 

 . (1)لتا اليومية  هفيما يقهة فى المجتم  من أحقاثامفاهيمتا همماةس

هلعت ر قضايا المرأة من أها القضايا التي يتا متاقشتها فى هساول اإلعالم فى  

سياسي العام الذى أص ح شيا" م  االلجاه ال ستوات اقخيرة ، هيعق هذا االهتمام متما  ال

ايقا هلت   أهمية قضاااايا المرأة هخصاااوصااايتها من ا متزهتمام  اي المرأة هقضااااياها يول

أنها لتشااااقا م  كل القضاااايا المجتمعية اقخرى مثل قضاااايا االساااتقالل الساااياساااي أه 

 .(2)الثقافية التحرة الثقافي، أه الذالية

هم  لزايق االهتمام العالمي ققضااااايا المرأة قر  الحقي  عن القهة الذى لقوم 

قة هساااااول اإلعالم فى التصااااقى لهذه القضااااايا هاإلسااااهام الفاعل هعر  الح ول لها . 

                                        
 أكاديمية الشرهق - مقةس قالمعهق القهلى العالى لإلعالم (*)
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ايا فى عر  القضايا المتتوعة همتها قض التى لها دهة ك ير خاصة ال رامج الت يفزيونية

ة لها يجاقيمشكالت المرل ية قها هالتماذج اإللعرقية ه كذلا عر  الالمرأة المصرية ها

 . (3)هلوليها  المراكز القيادية هقذلا يسها فى لغيير  الصوةة التميية  الس  ية لها 

من هذه الجزوية يألي الحقي  عن هاق  المرأة فى المجتمعات العرقية  انيالق ا

لعرقي فى معالجة قضاااااياها المةت فة هدهة اإلعالم ا –هخاصااااة المرأة السااااعودية  –

 هالمعتية قحقوق اإلنسانهالتع ير عتها ، فقق أصقةت متظمة "هيومن ةايتس ههلش" 

ا 2010فى شهر أكتوقر  ما ال هتاك المزيق الذى يجب أنة: "  أشاةت فية إلى م  لقرير 

يز ، هأن التمي"لحقيقة قشاااااااأن التوعية قحقوق المرأة فى المم كة العرقية السااااااعودية 

الممتهج ضق التساء مستمر لحب نظام هالية اقمر السعودي ، هما الب التساء يُعت رن 

قاصرات من هدهة نظر القانون ؛ إذ ال يمكتهن إلةاذ القراةات اقساسية دهن موافقة 

هلى اقمر ، قمااا فى ذلااا قراةات الزهاج هالتع يا هالعماال ، هقعع أنوام الرعااايااة 

 .(4)" الصحية هالسفر

من التاشاااااايين هاقكاديميين السااااااعوديين يرهن أن  اهالجقير قالذكر أن عقد  

المكاسب  ، هأناالتغيير االدتماعي فى المم كة العرقية السعودية يجب أن يكون لقةيجي  

التي حققتها المرأة حتى اآلن لعق إنجا ات ممتا ة ضااامن اإلصاااالحات العامة التي يتا 

 .(5)قياعات المةت فةالسعي لها فى العقيق من ال

همن  اهية أخرى لشير العقيق من القةاسات إلى أن هساول اإلعالم المةت فة 

لا لقا قاالاقهة المي وو هالمتوق  متهاا نحو المرأة السااااااعودياة  ل تغ اب ع ى اقفكااة 

دتماعية لة )ل ا الصااااااوةة التى رأة ككاون ساااااا  ي ه انوي ال أهمية االساااااااوقة عن الم

ب  قهاالمرأة  .  من قين أخوالها العرقيات( هإعياء صااوةة صااحيحة (6)السااعوديةُخصاا 

ى ال همن ناحية أخر (7)عن دهةها اإليجاقي همساااااااهمتها فى لققم المجتم  من ناحية

 8معالجة القضايا المةت فةدتماعية  فى ل تزم قمعايير المسئولية اال
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فى كل المجتمعات هلن يتحقق إال قالتكامل  اقومي   اهلما كانب التتمية المسااااااتقامة مي    

قين الردل هالمرأة فى كل المجاالت. فقق لحقدت المشااااااك ة ال حثية في التعر  ع ى 

 المساااااتقامة منعريقة لتاهل قرامج المرأة فى الفضااااااويات الةاصاااااة لقضاااااايا التتمية 

 دتماعية.مها قمعايير هأقعاد المسئولية االلتزامتظوة أخالقى همقى ا

 الدراسة: مشكلة

ا كالية التي لا عرحها فى مققمة القةاساااااااة هكذلا حقهد  انيالق  من اإلشاااااا

هتمب قواق  المرأة السااعودية فى مجال اإلعالم خاصااة م  لزايق عقد تي االقةاسااات ال

القتوات الفضاااااااوية الةاصااااااة هفى  ل الحقي  عن أهمية التتمية المسااااااتقامة هكذلا 

ه يادة الجقل حول القتوات العرقية الةاصة  اإلصال  هلحسين أهضام المرأة العرقية

هفى  ل ل اين المعالجات اإلعالمية ققعاد القضااااايا المةت فة هقةاصااااة القضااااايا التي 

 لةص المرأة.

 لتحقد مشك ة القةاسة فيما ي ي:

، لتع يميةاهالتعر  ع ى  لتاهل قضايا التتمية المستقامة المتعقدة )السياسية ، 

الثقافية(   فى قرامج المرأة السااااااعودية من ه،  الصااااااحيةه،  ةالقيتيهاالقتصااااااادية ، ه

 دتماعية لإلعالم   .اال متظوة أخالقى لحقده معايير هأقعاد المسئولية

 أهمية الدراسة:

 فى هسااااول يك رية المساااتقامة لحتل مكانة همسااااحة أصااا حب قضاااايا التتم -1

اإلعالم العرقية خاصاااااااة م  هدود العقيق من المجالس القومية هالجمعيات 

اقه ية هالمؤسسات المقنية التي لعتي قهذه القضايا هلعمل ع ى القفام عتها 

همتاصرلها ههضعها ع ى أدتقة هساول اإلعالم ، مما يزيق من أهمية إدراء 

 دةاسات ل تعر  ع ى أقعاد معالجة هذه القضايا.



 تناول قضايا التنمية المستدامة في برامج المرأة السعودية بالفضائيات الخاصة من منظور أخالقي
 

 158                              الثامنالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

دةاسة قضايا المرأة السعودية فى الت فزيون السعودي خاصة هأنها لمثل ما  -2

عالهة ع ى أنها أصااااا حب محل ( 9)يقاةو من نصاااااج المجتم  الساااااعودي 

 إهتمام المجتم  العرقى قصفة عامة هالسعودي قصفة خاصة. 

لحقيق أدتقة قرامج المرأة فى اإلعالم السااااااعودى فى لتاهل قضااااااايا التتمية  -3

 .المستقامة

دةاسة مقى إلتزام قرامج المراة فى اإلعالم السعودى )الذى لة خصوصيتة  -4

 الثقافية(قالمتظوة اقخالقى فى المعالجة

 أهداف الدراسة:

التعر  ع ى أقعاد المسااائولية االدتماعية ل معالجة اإلعالمية لقضاااايا التتمية  -1

 المستقامة فى القياعات المةت فة ل مرأة السعودية .

تقة القضااايا الةاصااة قتتمية المرأة السااعودية هالتي ليرحها التعر  ع ى أد -2

 القتوات الفضاوية السعودية الةاصة .

لقييا أساااليب المعالجة اإلعالمية لقضااايا التتمية المسااتقامة ل مرأة السااعودية  -3

 المققمة فى القتوات الفضاوية السعودية الةاصة.

 أقعاد قضاااااااايا التتمية لققيا ةؤية متكام ة لما يت غي أن لكون ع ية معالجة -4

 المستقامة ل مرأة السعودية.

لقتوات فى قرامج المرأة فى ات نموذج المرأة السااااعودية المققم معرفة سااااما -5

 . السعودية الفضاوية الةاصة
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 الجانب الفكرى للدراسة:

 أوالً: التنمية المستدامة:

هل من أ ساتةقام مفهوم التتمية المساتقامة فى الوقب الحاضار هيعت رالقق كثر  

المشااترك " الصااادة عن ال جتة العالمية  قشااكل ةساامي هو لقرير " مسااتق  تا أشاااة إلية

هلشاااك ب هذه ال جتة ققراة من الجمعية العامة ل ما المتحقة  1987ل تتمية هال يئة عام 

 .1983فى ديسم ر 

  Sustainable Developmentويقصد بالتنمية المستدامة: 

حتيادات ال شااار فى الوقب الحالى دهن المسااااس قققةة إنها التتمية التي ل  ى ا

اقديال القادمة ع ى لحقيق أهقافها . هلركز التتمية المسااتقامة ع قا  لهذا التعريج ع ى 

المساااااائولية االدتماعية هقق عرفها لقرير  –اإلشاااااارا  ال يئي  –التمو االقتصاااااااادي 

ض الحاضاااار دهن أن يعر حتياداترك " قأنها " التتمية التي ل  ى ا"مسااااتق  تا المشاااات

 .(10)حتيادالهاققةة اقديال التالية ع ى إش ام ال ةير 

هيتضاااح لتا من خالل التعريفات السااااققة أن التتمية المساااتقامة فى الواق  هي 

سااااتمراةية الجوانب االقتصااااادية هاالدتماعية هالمؤسااااسااااية م شااااامل يرل   قا"مفهو

 ية جتم  هأفراده همؤسااسااالة من ل ة المهال يئية ل مجتم  " حي  لمكن التتمية المسااتقام

ع ي فى الوقب الحالى هالعمل ع ى اسااااااتمراةية حتيادالها هالتع ير عن هدودها الفا

يجاقية قين التظام ال شااااارى هالتظام الحيوي حتي ال يتا الجوة هاساااااتقامة العالقات اإل

 .(11)ع ى حقوق اقديال القادمة فى العيش قحياة كريمة

 :12التنمية المستدامةمتطلبات تحقيق 

 كما ي ي: امتظومي   ايتي ب لحقيق التتمية المستقامة لوافق   

 لةاذ القراة. يضمن مشاةكة فعالة ل مواعتين فى انظام سياسي:  -1
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 لحقيق فاوع هيعتمق ع ى الذات .من قتصادي : يمكن نظام ا -2

 دتماعي: يتوافق م  خي  التتمية هأساليب لتفيذها .نظام ا -3

 ي تزم قال عق ال يئي فى مشرهعالة .نظام إنتادي:  -4

 ح ول لما يوادهة من مشكالت.عن  ح  ال ةنظام لكتولودي: يمكت -5

 نظام دهلى: يعز  التعاهن هل ادل الة رات فى مشرهعات التتمية. -6

 نظام إداةى : مرن يوفر الققةة ع ى التصحيح الذالي. -7

امة اة عنظام لع يمي: يقةو ع ى لأديل ال عق ال يئي فى كل أنشااااااية الحي -8

 هالتتمية المستقامة خاصة.

ا قشكل متظومي متتاغا همتزامن من أدل هق  ةويسي قحي  لعمل هذه التظ

 لتجح معا  فى لحقيقة.

هل لشتمل ال رامج : هلسعي هذه القةاسة لتح يل المضمون اإلعالمي لمعرفة 

 .؟التي لعالج قضايا المرأة السعودية ع ى هذه المتي  ات

شااااتمل معالجة القضااااايا الةاصااااة قالمرأة ع ى لتاهل هقصااااياغة أخرى هل ل

مفهوم التتمية المستقامة فى كل القياعات الصحية هالتع يمية هالسياسية هاالقتصادية 

هاالدتماعية.هكذلا هل ل تزم ال رامج التي لعالج هذه القضااااااايا  قم ادئ المساااااائولية 

 االدتماعية فى المعالجة. 

 :13المستدامةالسمات األساسية للتنمية 

 هي كما ي ي:ية المستقامة قمجموعة من السمات هلتسا التتم

أنها لةت ج عن التتمية العامة لكونها أشااااق لقخال  هلعقيقا  الساااايما فيما يتع ق  -1

 قما هو ع يعي هما هو إدتماعي فى التتمية.
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قرا  فى فاقكثر الشاااراوح  لقوم ع ى أسااااس ل  ية متي  اتالتتمية المساااتقامة  -2

   هلسعي إلى الحق من لفاقا الفقر فى العالا.المجتم

 قاء ية هاللثقافل تتمية المساتقامة قعق نوعي يتع ق قتيوة الجوانب الرهحية ها -3

 ع ى الةصوصية الحضاةية ل مجتمعات. 

لقاخل اققعاد الكمية هالتوعية ، قحي  ال يمكن فصاااااال عتاصاااااارها هقياس  -4

 مؤشرالها.

 تع ق قضرهةة لقخل كافة القهل الفقيرة.التتمية المستقامة لها قُعق دهلى ي -5

هلسااااعي ال احثة إلى دةاسااااة هذه الساااامات فى ال رامج التي لعالج قضااااايا المرأة 

مةت فة القضايا ال السعودية لمعرفة هل لتتاهل هذه ال رامج مفهوم التتمية المستقامة فى

 . ؟أن المعالجة لقتصر فق  ع ى عر  القضايا التي ليرحها أه

 ومكونات التنمية المستدامة:أبعاد 

لا التصااااقيق الرساااامي ع ى فكرة التتمية المسااااتقامة فى مؤلمر قمة اقةض الذى 

أهمية  المؤلمرن  فى هذا حي  أدةك القادة السااااياساااايو 1992ره عقق فى ةيودي داني

فكرة التتمية المسااااتقامة. هضاااارهةة إيجاد التوا ن قين لحقيق التتمية هالمحافظة ع ى 

 ال يئة همكونالها. 

 :14ومن هنا ظهرت األبعاد المختلفة لمفهوم التنمية المستدامة

 :تتمثل مكوناته فيما يليأوالالبعد البيئي و

 المحافظة ع ى الجو من الت وث. -1

 ال مة إلنتاج المواد الغذاوية .حماية المواةد الي يعية ال -2

 الحي ولة دهن لقهوة ع قة اقه هن الحامية ل ةض . -3
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الهق  اقساسي ل تتمية المستقامة هو التوفيق قين التتمية االقتصادية 

هالمحافظة ع ى ال يئة م  مراعاة حقوق اقديال القادمة فى المواةد الي يعية 

 خاصة التاض ة متها.

 تتمثل مكونات هذا البعد فيما يلي:  االقتصاديثانيا:البعد 

 ستعمال اقدهات االقتصادية ل حفا  ع ى ال يئة.ا -

لقويااة دهة التجاااةة هالصااااااتاااعااة من خالل لرقيااة اإلنتاااج التظيج  -

 هلشجي  م ادةات المؤسسات فى مجال ال يئة.

 هض  مواةد هآليات مالية ل حفا  ع ى ال يئة. -

 المساهاة فى لو ي  المواةد.  -

 تتمثل مكوناته فيما يلي:ثالثا البعد االجتماعي و

ن جوة قياإلنصاااااااا  قين اقفراد هاقما هاقديال قجانب لق يص الف -

 (.ا ادتماعي  الشمال هالجتوو )اقغياة 

 التوا ن قين التمو االقتصادي هالتمو القيموغرافي. -

 االستةقام الكامل ل مواةد ال شرية قمعتي إعادة لودية المواةد.  -

سااااااتعمااال لكتولوديااات أنظج فى المرافق يتمثاال فى او البعااد التكنولوجي :رابعااا 

 الصتاعية هاقخذ قالتكتولوديا الحقيثة فى لق يل االن عا ات السامة. 

 :ثانياً: قضايا المرأة السعودية

سااو  لتتاهل في هذا الجزء مفهوم القضااايا قاإلضااافة إلى خصااوصااية المرأة  

 العرقيات.السعودية هس  التساء 
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 مفهوم القضايا:

هى  ل ا اقحقاث التي يعايشااااها أفراد الجمهوة ، قعضااااها يتمتعون قة رات  

هلصاااوةها هال عع اآلخر شاااةصاااية هإحتكاك م اشااار هيساااهل ع يها فها القضاااايا 

 يتمتعون حيالها قة رات شااةصااية هاحتكاك م اشاار هيصااعب ع يها فهمها هلصااوةها

 –القضااااااايا االدتماعية  –القضااااااايا االقتصااااااادية  ههي أنوام هفئات عامة مثل :( 15)

. هغيرها القضااايا القيتية . –القضااايا الصااحية  –القضااايا السااياسااية  –القضااايا الثقافية 

 من القضايا . ههي لتسا قاالستمراةية هدخ ها العقيق من الموضوعات المتعقدة. 

موضاااوم هو  هي ل ا اقفكاة المحقدة التي لتاقش قشاااكل مفصااال . هالالموضاااوعات:

 هحقة القضية.

هي ل ا ال رامج التي لسااااتهق  دمهوة المرأة قصاااافة أساااااسااااية هلققم برامج المرأة:

 .(16)موضوعات لها المرأة قشكل خاص

هي القتوات الفضاوية المم وكة لقهل أه أشةاص أه هيئات القنوات الفضائية العربية:

ر قواسااية ةأس المال عرقية هيةضاا  قعضااها لسااييرة القهلة قيتما يقاة ال عع اآلخ

 الةاص هل   هذه القتوات إةسالها إما من داخل المتيقة العرقية أه من خاةدها.

 خصوصية المرأة السعودية:

قات متفقا  ع ية أن االهتمام قالمرأة هالقضااااااايا المتصاااااا ة قها أحق أها مقاخل 

 لتتمية هذاالتتمية المجتمعية الشاااام ة . هلما كان هضااا  المرأة فى المجتم  هو مؤشااار 

المجتم  فإن لتاهل قضااااااياها قعمق يعكس ققةة المجتم  ع ى إحقاث لتمية مساااااتقامة 

 لكفل ل ديال القادمة حقوقا  متتوعة )سياسية هاقتصادية هادتماعية هقانونية ....(.

هنجق أن اختال  الرؤى فى لقييا هاق  المرأة السااااعودية إنعكس قالت عية ع ى 

هكذلا فى القةاساااااات حي  يرى ← ية فى لتاهل هذا الواق   ل اين المعالجات اإلعالم
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ال عع أن هساااول اإلعالم لتتاهل قضااايا المرأة السااعودية قشااكل يعكس صااوةة ساا  ية 

هنميية هال يساااعي إلى إحقاث لتمية حالية أه مساااتقامة لهذا القيام المها من المجتم  

عع اآلخر أن الزيادة . قيتما يرى ال  (17)%49.1الساااعودي حي  لمثل نسااا تة حوالى 

الك يرة التي شااااااهقلها القتوات الفضاااااااوية العرقية لتيح لإلعالم لتاهل قضااااااايا التتمية 

الةاصااة قالمرأة السااعودية فى شااتى الجوانب المةت فة سااواء االدتماعية ، السااياسااية ، 

االقتصاااااااادية هالمشااااااااةكة فى الحياة العامة هقالتالي من المفترض لكوين صااااااوةة 

 اق  لتمية المرأة السعودية فى شتى متاحي الحياة.موضوعية عن ه

هلذلا ألهمب الكثير من القتوات الفضااااوية العرقية قأنها المسااائولة عن لتمي  

صااااااوةة المرأة هلعميق فكرة هدود فرهق قين الذكوة هاإلناث هقالتالي لكريس دهنية 

حين أنة  فى (18)المرأة هقق خصااااب المرأة السااااعودية قهذه الصااااوةة التميية الساااا  ية

ققراءة متأنية لواقعها الفع ي قالمجتم  السااااااعودي نجق أن ل مرأة السااااااعودية إنجا ات 

 هإسهامات فى مجاالت عقة. 

 ً  المنظور األخالقى والمتمثل فى معايير المسئولية اإلجتماعية: ثالثا

أقعاد نظرية المساااااائولية االدتماعية: لعت ر أقعاد نظرية المساااااائولية االدتماعية 

القواعق هالقوانين التي لجعل الرأى العام ةقي ا  ع ى آداو المهتة هذلا قعق أن قمثاقة 

استةقمب هساول اإلعالم فى اإل اةة هالةوض فى أخ اة الجتس هالجريمة هلتقسا هذه 

 اققعاد إلى:

: يتع ق قالو اوج الممكتة التي يت غي أن يؤديها اإلعالم مثل خقمة التظام  البعد األول

حماية حقوق اقفراد فى  –الم الرأي العام هإعالم مماةسااة حكا الشااعب السااياسااي، إع

 .(19)المجتم  هحقوق القهلة لةقمة المجتم  قاحترام التظام العام هاحترام حرية اإلعالم
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: معرفة الم ادئ التي لرشق هساول اإلعالم إلى لحقيق الو اوج الساققة  البعد الثاني

ن خالل التزامها قالمعايير المهتية فى اقداء قيريقة إيجاقية أه مسئولة. هذلا م

 . (20)الحيادية –الققة  –التوا ن  –الموضوعية  –اإلعالمي هالتي لت ةص فى الصقق 

: معرفة أنوام الس وك التي يجب مراعالها من دانب اإلعالميين لتحقيق البعد الثالث

 اإلعالميين فى أداء الم ادئ اإلةشادية أه متظومة القيا المهتية التي لحكا س وكيات

 . (21)ه اوفها

: هيتمثل هذا ال عق فى أهمية إحسااااااس الجمهوة قالمسااااائولية عن البعد الرابع

نفسة لجاه ما يشاهقه أه يسمعة أه يقرأه ع ى اعت اة أن المسئولية االدتماعية ال لهق  

فق  إلى المحافظة ع ى قيا المجتم  هخصااوصاايتة هإنما يشاامل مساائولية الجمهوة فى 

 قشكل ناقق فى المضامين اإلعالمية التي يستق  ها أن

 هلتاهلب القةاسة  قياس معايير المسئولية اإلدتماعية من خالل قياس كل من :

 حق الجمهوة فى المعرفة -1

 مقى إلتزام ال رنامج قالقفام عن مصالح المجتم  -2

 مقى إلتزام ال رنامج قالقفام عن القيا العامة فى المجتم  -3

 ال رنامج قأخالقيات العمل اإلعالمىمقى إلتزام  -4

 لحقيق التوا ن قين حرية الفرد همصالح المجتم   -5

هلا قياس هذه المعايير من خالل لح يل المضاااااامون كيفيا  هذلا حرصاااااااا" من 

ال احثة ع ى الققة فى اقحكام الصاادةة ع ى ال رنامج من خالل ضارو اقمث ة العم ية 

يل الكمى فى هذه هالواقعية من هاق  الفقرات التى لا  ها هلفريغها حي  أن التح  لح ي 

الحالة صااعب القياس قققة )قاقةقام هالتسااب (لصااعوقة قياس قعع المفاهيا مثل حق 

الحمهوة أه التوا ن قين حريااة الفرد هالمجتم  أه الجزء الةاااص قااالمهتيااة هالااذى 
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ر  لشااايشاااتمل ع ى موضاااوعية هلوا ن هصاااقق هحيادية إذ ال يتوفر ل  احثة ميثاق ا

الةاص قالقتاة موض  القةاسة)ههى قتاة ةهلانا خ يجية( كما ان التح يل الكيفى يعيى 

هصااافا" دقيقا" مقتتا"  لما عرض فى الفقرات التى لا لح ي ها  ههو متهج ةصاااين من 

 متاهج  لح يل المضمون.

 تساؤالت الدراسة:

 التساؤالت البسيطة:

 ح قة؟ما عقد الفقرات التي لتاهلب القضايا فى كل  -1

 المقة الزمتية لكل فقرة أه لكل نوعية قضايا؟  -2

 ما القالب الفتي ل فقرة؟  -3

 مقى هدود عتاصر إقرا  خالل المعالجة -4

 ما هو اإلعاة المكاني لتغيية القضية؟ -5

 ما مقى هدود ضيو  فى الفقرات؟ -6

 ما نوم الضيو  فى الفقرات؟  -7

 ما مقى هدود نموذج ل مرأة فى ال رنامج؟ -8

 المشاةكة فى ال رامج ؟ما مهتة الضيو   -9

 ما مقى مشاةكة الجمهوة فى ال رنامج فى االستقيو؟ -10

 ما مقى مشاةكة الجمهوة من الةاةج؟ -11

 ما هي أساليب مشاةكة الجمهوة من الةاةج؟ -12

 ما المقة الزمتية ل قضايا التى لا معالجتها؟ -13

مقى إةل اع موضااااااوعات القضاااااااايا المتتوعةالتى لا معالجتها قحقوق االديال  -14

 ة هالمستق  ية؟الحالي

 ما موضوعات القضايا اإلدتماعية التي لتاهلها ال رنامج؟ -15

 ما موضوعات القضايا االدتماعية التي لتاهلها ال رنامج؟ -16
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مااا مااقى اإللتزام قمعااايير المساااااائوليااة اإلدتماااعيااة فى معااالجااة موضااااااوعااات  -17

 االتتميةاإلدتماعية الحالية هالمستق  ية؟

 تي لتاهلها ال رنامج؟ما موضوعات القضايا اإلقتصادية ال -18

ما مقى اإللتزام قمعايير المساااائولية اإلدتماعية فى معالجة موضااااوعات االتتمية  -19

 اإلقتصادية الحالية هالمستق  ية؟

 ما موضوعات القضايا الصحية التي لتاهلها ال رنامج؟ -20

ما مقى اإللتزام قمعايير المساااائولية اإلدتماعية فى معالجة موضااااوعات االتتمية  -21

 الية هالمستق  ية؟الصحية الح

 ما موضوعات القضايا القانونية التي لتاهلها ال رنامج؟ -22

ما مقى اإللتزام قمعايير المساااائولية اإلدتماعية فى معالجة موضااااوعات االتتمية  -23

 القانونية الحالية هالمستق  ية؟

ما مقى اإللتزام قمعايير المساااائولية اإلدتماعية فى معالجة موضااااوعات االتتمية  -24

 حالية هالمستق  ية؟المتتوعة ال

تقامة فى التتاهل )مقى إةل اع  -25 ما مقى لركيز ال رنامج ع ى قعق التتمية المساااااا

 المعالجة قحقوق اقديال الحالية هالمستق  ية معا (؟

أى نوم من قضااايا التتمية لشااغل مقة  متية أك ر من اقخرى  )التتمية الحالية أم  -26

 المستق  ية(

 اإلطار المنهجي:

 الدراسة:نوع  -1

سة   ستهق  هصج الظاهرة هلح ي ها ههي دةا سات الوصفية التي ل من القةا

كمية هكيفية لهتا قرصاااااق المعاني هالقالالت هالرمو  ال غوية فى الرساااااالة اإلعالمية 
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هداللتهاإلسااااااتت اع العالقة قين الرمز هالمعتي . لمعرفة مقى معالجة قضااااااايا  التتمية 

 سعودية من متظوة أخالقى.المستقامة فى قرامج المرأة ال

هقق قامب ال احثة قإدراء التح يل الوصاااااافي الكمي قاإلضاااااااافة إلى التح يل 

االسااااااتقاللي هالكيفى .قن التح يل الكمي هحقة قق ال يكفي فى قعع اقحيان ل ةرهج 

قتفساااايرات أه إسااااتقالالت هاضااااحة همن هتا ل ر  أهمية التح يل الكيفي المصاااااحب 

 ي.ل تسجيل هالرصق هالكم

قوم ع ى أساس اختياة حالة معيتة يقوم ال اح  الذي يمنهج دراسة الحالة:  -

ققةاستها، هلكون دةاسة هذه الحالة قشكل مستفيع يتتاهل كافة المتغيرات 

المرل ية قها هلتاهلها قالوصج الكامل هالتح يل، هلقوم هذه القةاسة ع ى 

 دةاسة قرامج المرأة ققتاة ةهلانا خ يجية 

 الدراسة التحليلية:مجتمع  -2

يتحااقد مجتم  الااقةاساااااااة التح ي يااة فى ال رامج المودهااة ل مرأة السااااااعوديااة  

 هالمذاعة فى القتوات الفضاوية الةاصة. 

 عينة الدراسة: -3

لمث ب عيتة القةاساااااة التح ي ية فى إختياة قتاة ةهلانا خ يجية نموذدا  ل قتوات  

هلى فى إسااتيالم ةأى قامب قة ال احثة الفضاااوية الةاصااة هالتي داءت فى المرل ة اق

 لمعرفة أى القتوات الفضاوية العرقية الةاصة أكثر لفضيال  لقى المرأة السعودية.

 إجراءات الدراسة االستطالعية:

مفردة من سااايقات المجتم  الساااعودي من  30قامب ال احثة قإساااتيالم ةأى  

 خالل إستماةة إستيالعية لحتوى ع ى اقسئ ة التالية:

 ثر القتوات الفضاوية التي يتاقعتها أك -1
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 سيتما.....(  -خ يجية- مان-قاقة قتوات ةهلانا  )أفالم -أ

 لحقيق  أى قتاة أكثر لفضيال"فى ال اقة............................ -و

 ......(-mbc2– 2مصر-)مصر -mbcقاقة قتوات -ج    

 لحقيق  أى قتاة أكثر لفضيال"فى ال اقة............................  -د    

 2ه1قتوات ل فزيون السعودية  -ه    

 لحقيق  أى قتاة أكثر لفضيال"فى ال اقة............................ -ه    

 أخرى لذكر -ل 

 أس او التفضيل: -2

 لوافر المحتوى ع ى اإلنترنب               -أ

 اإلةل اع  قمققمات ال رنامج -و

 التقتية العالية ل صوةة هالصوت  -ت

 هقب إذاعة ال رنامج يمكتتا من المتاقعة -ث

 أخرى لذكر -ج

)هلا إدراء هذا اإلسااتيالم عن عريق  مواق  التواصاال االدتماعي ( هقق حظيب 

قاقة قتوات ةهلانا  ع ى الترليب اقهل فى لفضيل عيتة القةاسة قإدمالى أصوات 

 صوت   17قإدمالى  mbcصوت  ا قاقة قتوات  30وت من إدمالى ص 21ق غ 

هقسؤال الم حو ات عن أفضل قتاة  فى كل قاقة  حص ب قتاة ةهلانا خ يجية  ع ى 

ع ى  21صااااااوت من إحمالى  17الترلييب اقهل  فى قاقة قتوات ةهلانا قإدمالى 

 .صوت 15 ا قتاة ةهلانا أفالم  قإدمالى 
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ل فى دودة الصااااوةة،  إةل اع المضاااامون قالمجتم  هكان ساااا ب التفضاااايل يتمث 

الة يجي هالساااعودي ، إةل اعها قالشاااةصااايات مققمات ال رنامج ، لوافر محتوي 

 .رأة السعودية ع ى موق  اليوليوو قرنامج "سيقلي" الةاص قالم

هلا إختياةه قنة الشااااهر الذى  2016هلا لسااااجيل عيتة القةاسااااة خالل شااااهر ماةس 

العااالمي هعيااق اقم هلتركز فيااة مجموعااة من اقحااقاث الةاااصاااااااة يحماال يوم المرأة 

 قالمرأة.

 مقة الح قة : ساعة هنصج 

 دهةة ال رنامج: يومي

 ساعة.  45ح قة قمقة  متية حوالى  30هقق لا لح يل 

 توصيف عينة الدراسة:

المدة الزمنية  عدد الفقرات دورية اإلذاعة اسم القناة اسم البرنامج

 للبرنامج

المدة متوسط 

 الزمنية للفقرة

 7-6من  يومي ةهلانا خ يجية سيقلي

 فقرات

 ق 12.5 ق 90

 ساعة  45ق =  2700ق =   90× ح قة  30إدمالى عقد الساعات التي لا لح ي ها = 

 توصيف فقرات البرنامج:

 فقرة العتاهين أه الموضوعات التي سيتا لتاهلها فى ال رنامج. -1

ال رنامج ع ر صفحة ال رنامج عالفيس قوك اإلعالن عن قتوات التواصل م   -2

 هاالنستجرام هاليوليوو .

 فقرة "قصة نجا " -3

 فقرة  سيقلى " إن قيزنس" -4

 فقرة ع ية -5

 فقرة "حكاية عمو " -6
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 يتة ل ال رنامج فواصل  اقتة هي إعالنات عن:

 مج ة سيقلي -1

كن المرأة السااعودية هالة يجية من التسااوق ع ر  -2 لي يق ساايقلي مول الذى يم 

 نب.االنتر

 م قعة سعودية. 20داوزة سيقلي لإلققام هلكريا  -3

 مقدمات البرنامج : 

 ه ة دمال. - ةانا الشافعي- مرهة سالا- ه ة دمال-دالل سالا -خ ود التمر 

هيعتمق ال رنامج ع ى لققيا فقرات من دمي  أنحاء المم كة فى هقب هاحق من الرياض 

 همن دقة هأحيانا  من اإلماةات .

 والعد: وحدات القياس  -4

ههى ع اااةة عن الفكرة الرويساااااايااة التى يااقهة حولهااا الحواة فى وحاادة الفقرة: 

ال رنامج  هقق  لكون هحقة الفقرة هى هحقة الموضوم إذا لتاهلب الفقرة موضوم 

هاحااق هقااق لكون الفقرة متعااقدة الموضااااااوعااات هلكن لوح  من خالل لح ياال 

موضوم هاحق هإشتم ب كل المضمون ل رنامج سيقلى أن كل فقرة إشتم ب ع ى 

فقرات  هلذلا  إسااااااتةقمب هحقة الفقرة كوحقة ةويسااااااية لعق  7-6ح قة ع ى من

 هل ويب ال يانات.

 فئات التحليل:  -5

مية مساااتقامة فى فئات خاصاااة قمعالجة قضاااايا المرأة فى ال رامج همقي هدود لت

 أقعاد المعالجة 

 –ققمب قة الفقرة سااااواء حواة  ي ل فقرة: هالمقصااااود قها الشااااكل الذىالقالب الفت -1

 لقرير مراسل. –خ ر  –حقي  م اشر 
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صر التي لجذو إنت اه المشاهق اعتاصر اإلقرا  المستةقمة : هالمقصود قها العت -2

 من صوة  اقتة أه مواد في مية أه خ فية موسيقية هغيرها.

 دهلى( –إق يمي  –الحيز المكاني ل قضية التي يتا متاقشتها )مح ى  -3

 ضيج فى ال رنامج )الفقرة(مقى هدود  -4

 إناث( –نوم الضيو  فى الفقرات المةت فة )ذكوة  -5

 مقى هدود نموذج ل مرأة -6

 مهتة الضيو  فى الفقرات المةت فة.  -7

 مقى مشاةكة الجمهوة من الةاةج. -8

 هما أساليب المشاةكة. -9

 القضايا  المتتوعة  التى عالجها ال رنامج -10

 المقة الزمتية ل قضايا -11

 لية هالمستق  ية فى القضايا  المتتوعة التى لا معالجتهاحقوق االديال الحا -12

 ما موضوعات القضايا اإلدتماعية. -13

ما مقى إلتزام ال رنامج قمعايير المسااائولية اإلدتماعية فى معالجة قضاااايا التتمية  -14

 االدتماعية  المستقامة لا لحقيقها من خالل التح يل الكيفى.

 ما موضوعات القضايا اإلقتصادية. -15

مقى  -16 ية ما  يا التتم جة قضاااااااا عال ماعية فى  م ية اإلدت عاد المساااااائول قأق اإللتزام 

 اإلقتصادية المستقامة لا لحقيقها من خالل التح يل الكيفى. 

 ما موضوعات القضايا الصحية  -17

ما مقى اإللتزام قأقعاد المسااائولية اإلدتماعية فى لتاهل قضاااايا التتمية  الصاااحية  -18

 ل الكيفى.المستقامة لا لحقيقها من خالل التح ي

 ما موضوعات القضايا القانونية -19
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ما مقى اإللتزام قأقعاد المساااااائولية اإلدتماعية فى لتاهل قضااااااايا التتمية القانونية  -20

 المستقامة لا لحقيقها من خالل التح يل الكيفى.

 ما مقى إةل اع معالجة القضايا المتتوعة قأقعاد التتمية المستقامة  -21

  المقة الزمتية المةصصة لقضايا التتمية الحالية هالمستقامة  -22

 أداة التحليل:  -6

سالذة اإلعالم ستماةة قحثية لا لقييمها من مجموعة من أ هلا لعقي ها قحي   (22)إ

 لشمل فئات التح يل هلحقق أهقا  القةاسة. 

 الصدق والثبات:

 أوالً: الصدق:

المقصااااود قالصااااقق فى لح يل المضاااامون مقى ققةة اإلسااااتماةة )إسااااتماةة 

التح يل(ع ى قياس ما هضااعب لقياسااة هيرل   الصااقق فى دةاسااات لح يل المضاامون 

هلذلا لا التأكق انة ال يودق لقاخل فى الفئات هأن 23قاإلدراءات المت عة فى التح يل 

اسااااة إسااااتيالعية(هلا التأكق من العيتة لا إختياةها قأساااا وو ع مى)قتاء ع ى نتاوج دة

 الصقق الظاهرى لإلستماةة من خالل عرضها ع ى السادة المحكمين

 ثانياً: الثبات:

لتساااااا أى دةاساااااة لح ي ية قالث ات إذا أدى التح يل المتكرة إلى التوصااااال إلى التتاوج  

ذالهاهيرل   الث ات قالموضوعية فتح يل المضمون يكون موضوعيا إذا كانب مقاييسة 

إلى  intercoder reliabilityإدراءالة لتساااا قالث ات.هيشاااير الث ات قين المرمزين ه

مستوى اإللفاق قين المرمزين الذين يقومون قتح يل المضمون نفسة قإستةقام اإلدهات 

 -هقتاء ع ى ذلا لا حساو معامل الث ات كما ي ى: 24هالفئات نفسها

 نقاع االلفاق قين المح  ينX 2معامل الث ات = 

 نقاع المح ل اقهل + نقاع المح ل الثاني                  

 فكانب التتاوج ع ى التحو التالي: 



 تناول قضايا التنمية المستدامة في برامج المرأة السعودية بالفضائيات الخاصة من منظور أخالقي
 

 174                              الثامنالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

 %80نس ة االلفاق قين ال اح  هالمح ل اقهلي=  -

 %75نس ة االلفاق قين ال اح  هالمح ل الثاني =  -

 %78نس ة االلفاق قين محاهلتي المح  ين =  - 

 %77هالمح  ين اال تين= نس ة االلفاق قين ال اح   -

  %77معامل الث ات = 

 أساليب المعالجة اإلحصائية:

قعق االنتهاء من دمي  ال يانات لا إدخالها قعق لرميزها إلى الحاسااااب اآللي  ا  

درت معالجتها هإسااتةراج ال يانات اإلحصاااوية قاسااتةقام قرنامج  التح يل االحصاااوي 

التكراةات ال ساااااايية هالتسااااااب  ا إدراء اإلحصاااااااءات المتمث ة فى   spssالمعره  

 المئوية.

 الدراسات السابقة:

 انقسمب القةاسات الساققة إلى  الث محاهة:

 العرقية(  –: القةاسات التي لتاهلب قضايا المرأة )السعودية أوالً 

 ً  : القةاسات التي إعتمقت ع ى مقخل المسئولية االدتماعية لإلعالمثانيا

ً ث  : القةاسات التي لتاهلب قضايا التتمية المستقامة الثا

بالنساااابة للدراسااااات التي تناولا قضااااايا المرأة )العربية والسااااعودية( الحظا : أوالً 

 .الباحثة قلة الدراسات التي ركزت على المرأة السعودية

لوصاا ب القةاسااة إلى لصااقة قضااية 25 (2010دراسااة )خالد عبد ا النامي  -1

سي ل مرأة السعودية قاومة الحقوق السياسية فى المم كة العرقية التمكين السيا
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.ههذا افاد ال احثة فى التعر  ع ى ما إذا كان  %53.2السااااااعودية قتساااااا ة 

 قرنامج سيقلى  ةكز ع ى هذا ال عق من حياة المراة السعودية ام ال.

لوصاااا ب إلى هدود فجوة قين ما لققمة  26(2009دراسااااة )عزة عبد العزيز  -2

الصحج السعودية من أخ اة هموضوعات ل مرأة لستقى متة المرأة السعودية 

مع ومات عن قضااااياها كما ان هذه الفضااااويات لحظي قمصاااقاقية عالية دقا  

لقى المرأة السااعودية ههذا يعت ر دزء من أهمية القةاسااة الحالية  هساا ب من 

 الفضاويات العرقية الةاصة.أس او دةاسة أحق قرامج 

لوصااا ب إلى أن معظا ال رامج المودهة 27 (2009دراساااة )أساااماء سااامير  -3

ل مرأة العرقية لهتا قالموضوعات الةاصة ققيكوةات المتا ل هإكسسواةات 

المرأة هالماكياج هصااحة المرأة هاقم الحامل هلوصاا ب أيضااا  إلى أن المرأة 

عة قرامج المرأة الع تاق ية لفضااااااال م ها لع ر عن أحوال المرأة العرق ية قن رق

هقضاياها ههذا يتفق م  ةأى أفراد القةاسة االستيالعية التي أدرلها ال احثة 

 ل تعر  ع ى القتاة الفضاوية موض  القةاسة هكذلا من أهمية القةاسة. 

لوصااااا ب إلى أن الصااااافوة التسااااااوية 28 (2008دراساااااة )حناد احمد   اااااى  -4

ل التيوعي هأن الجمهوة العرقى يتعرض الساااااعودية أ  تب دقاةلها فى العم

هالساااااياساااااية لضاااااغ  شاااااقيق فى إعاة االلجاه العالمي نحو العولمة الثقافية 

فق م  القةاسااااة الحالية حي  لتجة معالجة القضااااايا هاالقتصااااادية ههذا ما يت

 نحو المستق ل فيما يعر  قالتتمية المستقامة.

ال  MBC1ن قتاة هالذى لوصااااال إلى أ29 (2008دراساااااة ناجي نهر النهر ) -5

لعكس هاق  المجتم  السااااااعودي الذى ما ال ع ى لقاليقه التي لتسااااااا قال قاهة 

هعادالها هأن ال رامج ل ر  صاااااوةة المرأة الساااااعودية قشاااااكل إيجاقي هليس 

قالشاااااكل الواقعي الذى ي ر  مكانتها ههذا يتفق م  ةأى أفراد عيتة القةاساااااة 
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السااااعودية لعرضااااة قرامج ةهلانا االسااااتيالعية ال ذين أكقها أن هاق  المرأة 

 ع ى نحو مةالج لتوقعات ال احثة.  MBC1خ يجية قشكل أهق  من 

سة )حناد محمد عبد الحميد ابراهيم  -6 سة إلى أن  30(2006درا لوص ب القةا

القضاااايا المودهة ل مرأة المسااا مة ع ى شااا كة االنترنب ةكزت ع ى القضاااايا 

 حقوق –لتظيا اقسااااارة  –ة العتوسااااا –االدتماعية )االختالع قين الجتساااااين 

قضااااايا اقحوال الشااااةصااااية( قيتما القضااااايا الثقافية داءت قضااااايا  –المرأة 

)الحجاو هالسفوة( هالقضايا السياسية لوح  ضعج االهتمام قالسياسة قودة 

 عام.

ههذه القةاسااااة أعيب ل  احثة سااااتقا  ع ميا  يفيق فى ضاااارهةة ةصااااق هلح يل  

قضاااااااايا المرأة الميرهحة فى قرنامج ساااااايقلي الذى يذام ع ى قتاة ةهلانا 

 التتمية المستقامة فى هذه القضايا المتتوعة. قعق  خ يجية هدةاسة 

ية 31 (2005دراساااااااة )عزة عبد العزيز  -7 لوصاااااا ب إلى أن المعوقات المهت

مة معوقات أداء المرأة السااااااعودية فى الحقل اإلعالمي هأن  لصاااااااقةت قاو

المعوقاات االدتمااعياة دااءت فى الترلياب اقخير فى ساااااا ا المعوقاات التي 

 لتعرض لها اإلعالمية السعودية.

ههذه التتيجة أفادت ال احثة فى التأكيق ع ى لغيير أهضااام المجتم  السااعودي 

ردل فى لتمية المجتم  هأعيب كذلا هأن المرأة السعودية أص حب شريكا  ل 

أهمية ل قةاسة قضرهةة دةاسة مفهوم التتمية المستقامة فى القضايا المودهة 

 ل مرأة السعودية. 

التي أهضااحب أن هتاك إةلفام نساا ة دةدة 32( 2005دراسااة )أمجاد رضااا  -8

الشاااعوة قالرضاااا التسااا ي لما حققتة المرأة الساااعودية فى مجال الت فزيون ق غ 

20.8% .  
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ههذا أضاااا  ل  احثة أن المرأة الساااعودية ما  الب ال لحصااال ع ى الرضااااء 

فى قعع المهن  مما دعا لضاااااارهةة دةاسااااااة المحتوى اإلعالمي  المجتمعى

 الذى يققم لها معرفة خصاوصة. 

التي أكقت أن المجتم  الساااعودي ققأ يأخذ  33(2005دراساااة )محمد الشاااايع  -9

ههذه التتيجة لضااايج قعقا  دقيقا  قهمية فى التغيير لصاااالح المرأة الساااعودية 

 هذه القةاسة.

هالتي أكقت أن الصااااااحج العرقية 34( 2005دراساااااااة )سااااااما  المحمدى  -10

المودهة ل مرأة همتها مج ة سيقلي السعودية لققم المرأة قشكل س  ي هلتاقش 

موضاااااوعات قعيقة عن إهتمام المرأة الساااااعودية هلركز ع ى موضاااااوعات 

ج هالقيكوة ههذا يفيق ال احثة فى إدراء مقاةنة قين هامشاااية كاليهي هالماكيا

يقلى هالمحتوى الصااااااحفي المودة ل مرأة  المحتوى الت فزيوني ل رنامج ساااااا

 السعودية فى هذه القةاسة. 

هالتي لوصاا ب إلى أن القضااايا التي ناقشااتها 35 (1993دراسااة ) مال حساان  -11

ئة االدتماعية  ا شااااااغل أهقات ا لفراغ لقي ال رامج فى المم كة هي التتشاااااا

الشاا او  ا أدهاة المرأة السااعودية فى ال يب هالعمل  ا لصااقم هلفكا اقساارة 

 السعودية.

ههذه التتيجة سااااااو  لفيق ال احثة فى إدراء مقاةنة قيتها هقين التتاوج التي 

 لوص ب إليها فى القةاسة الحالية.

 ثانياً: الدراسات المتعلقة بالمسئولية االجتماعية:

هلوصاااااا ب القةاسااااااة إلى أن 36( 2015لواد عبيد دراسااااااة )إسااااااماعيل ع -1

الفضاااويات موضااوم القةاسااة لا ل تزم قمعايير نظرية المسااؤهلية االدتماعية 
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عتق لققيمها أخ اة اق مات اقمتية.قيتما قالب قرنامج ساااااايقلى إدتماعى  فما 

 مقى إلتزامة قمعايير المسئولية اإلدتماعية 

إلى أن الفضاااوية المصاارية  هالتي لوصاا ب37 (2014دراسااة )هبة  اااهين   -2

ها الم حو ون فى متاقعة  قاومة القتوات التي يعتمق ع ي الةاصاااااااة لتصاااااااقة 

اقحقاث كما أنها اقكثر مصااااقاقية من هدهة نظر الجمهوة المصاااارى. ع ى 

 العكس لماما  من القتوات الحكومية الوعتية. 

سة  -3  التي لوص ب إلى ان المسئوليةStrauss, Jessalynn)( 38 2011دةا

 اإلخ اةية هالشةصية. دتماعية لإلعالمي لتوقج ع ى قيمةاال

هالتي لوصااا ب إلى نتيجة هامة لؤكق 39 (2011دراساااة )ساااارة عبد اللطيف  -4

اةلفام نسااا ة المسااائولية االدتماعية لقى القتوات الةاصاااة أكثر من الحكومة 

 ههي اقكثر التزاما  قم ادئ المسئولية االدتماعية لإلعالم.  %66قتس ة 

هالتي لوصااا ب إلى أن قرنامج ال يب قيتا 40 (2009اساااة ) مال الوزاوى در -5

ية الحكومية  ثان تاة ال مذام ع ى الق ققا  ل حكومة ع ى الرغا  –ال قل ال رامج ن أ

رى من هدود العقيق من المشااااكالت االقتصااااادية الميرهحة فى ال رامج اقخ

 م.  مسئولية االدتماعية لإلعالمحل القةاسة ههذا يعت ر لجاهال"ل

هالتي أكقت أن الفضاااااويات العرقية الةاصااااة 41 (2008دراسااااة )حالم البنا  -6

 لققم دةدة مرلفعة من االلتزام قأخالقيات اإلعالم.

التي أكقت أن مماةسااة الحرية اإلعالمية ال 42 (2008دراسااة )عزة الكحكي  -7

 يحول دهن مراعاة المسئولية االدتماعية هاقخالقية ل مهتة.

ههذه التتاوج سااااااتفيق ال احثة فى مقاةنة حجا المساااااائولية االدتماعية لقتاة ةهلانا 

خ يجية قالقتوات التي دةسااااااها ال احثون السااااااااققون . هكذلا مقى االلتزام قالمعايير 
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اقخالقية هاإلعالمية فى لتاهل قضايا  المرأة السعودية ه قضايا التتمية المستقامة فى 

 قرنامج سيقلي .

 ثالثاً: الدراسات التي تناولا "التنمية المستدامة" 

هالتي لوصاا ب إلى أن إهتمام الصااحج  43( 2013دراسااة )ايماد باي ياساار  -1

الكيتية قاققعاد السياسية ل تتمية المستقامة أكثر من الجوانب االقتصادية ههذا 

جة اإلعالم اإلفريقي هاإلعالم ال فاد ال احثة فى عقق مقاةنة قين معال ى عرقأ

 لقضايا التتمية المستقامة الةاصة قالمجتم  عامة.

هالتي أهضااااحب أن التتمية الثقافية لع ب دهة فى  442012دراسااااة لوجودى  -2

لحقيق التتمية المساااتقامة لشاااعوو آسااايا الجتوقية هأن الفن يعق أداة من أدهات 

فية االتتمية المساااااتقامة ههذا أفاد ال احثة فى المقاةنة قين نوعية القضاااااايا الثق

هالفن التي ةكزت ع يها قرامج المرأة فى الفضاااااااويات السااااااعودية هنظيرها 

 قالتس ة لقةاسة لودودى.

هالتي خردب قتوصيات مأخوذة من ه يقة 45 (2010دراسة )ميلين جلسود  -3

التع يا هالتتمية المستقامة قضرهةة لحقيق لحسن فى حياة م يون مواعن ع ى 

قن التع يا هو اليريق  2020عاااام اققااال من دهل العاااالا التاااامي قح ول 

اقساسي ل تتمية هالحراك االدتماعي ههذا أفاد ال احثة فى معرفة مقى اهتمام 

قرنامج سيقلي قم ج لع يا الفتاة السعودية همعرفة لركيز ال رنامج ع ى أقعاد 

التتمية المساااااتقامة كما هي ميرهحة فى المجتم  الساااااعودي هأى نوعية من 

  متية أعول.  رنامج اهتمام اك ر همقة يوليها الالقضايا 

هالتي لركز ع ى التتمية اإلعالمية هالتي  46(2010دراساااة )توماس جاكو   -4

لوصاا ب إلى أهمية هساااول اإلعالم فى إحقاث التتمية المسااتقامة قكل أنواعها 

ههذا أفاد ال احثة فى لحقيق مشااااااك ة القةاسااااااة من ناحية لحقيق مقى اةل اع 
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القضااايا الميرهحة فى "قرنامج ساايقلي" قالتتمية المسااتقامة ل مرأة السااعودية 

 هالمجتم  السعودي. 

هالتي لوصاااااا ب إلى أن اققعاد الثقافية  47(2009)احمد السااااااماد دةاسااااااة  -5

هالمجتمعياة هاالقتصاااااااادياة هي اققعااد الرويسااااااياة الحااكماة لعم ياة التتمياة 

فى معرفة مقى لوافر هذه اققعاد  المسااااتقامة فى أى مجتم  ههذا أفاد ال احثة

 فى القضايا التي عالجها قرنامج سيقلي )محل القةاسة( 

الااااذى لوصاااال إلااااى أن اإلعااااالم لااااة دهة  48(2008دراسااااة )جاااااد برجاااار   -6

ك يااار فااااى إحاااقاث لغيياااار إدتمااااعي ل فااااراد مااان خااااالل متاقشاااة هعاااار  

 قضااااياها هكاااذلا يعت ااار محفاااز التماااو االدتمااااعي ههاااذا أفااااد ال احثاااة فاااى

التأكياااق ع اااى أهمياااة القةاساااة هفاااى لح يااال نوعياااة القضاااايا التاااي ييرحهاااا 

 ل مرأة السعودية. قرنامج سيقلي المودة 

 أوجه اإلستفادة من الدراسات السابقة:

الحظب ال احثة نقةة التراث الع مي اقكاديمي لقةاسة قضايا المرأة السعودية -1       

 خاصة فى مجال التتمية المستقامة.

الحظب ال احثة أن معظا القةاسات التى دةسب قضايا المرأة لا لتفرد فى دةاسة -2

قضايا المرأة السعودية ههذا كان س ب من أس او إختياة ال رامج المودهة لها حتى 

 لكون هذه القةاسة إضافة إلى المكت ة اإلعالمية فى مجال قحوث المرأة .

اإللتزام قمعايير المسئولية اإلدتماعية أ هرت العقيق من القةاسات إختال  معقل -3

قين القتوات الحكومية هالةاصة هكذلا قإختال  القضايا التى لعالجها ال رامج هلا 

لتيرق دةاسة متها إلى دةاسة المتظوة اقخالقى الذى لعالج من خاللة قضايا 

 المرأة السعودية.
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مية قيقة  قافية  هلع يةكزت القةاسات المتع قة قالتتمية المستقامة ع ى م فات ع-4

هلجاةو قعع القهل الغرقية نحو اإلستقامة فى التتمية ههذا أفاد ال احثة فى مقاةنة 

 نتاوجها هلحقيق اقهلويات التى يجب أن يراعيها اإلعالم العرقى فى لتاهل قضاياه.

لا لستي  ال احثة التوصل لقةاسات حقيثة لتاهلب دهة اإلعالم العرقى فى معالجة -5

 يا التتمية المستقامة التى هى مي ب دهلى ع قا" لموا يق اقما المتحقةقضا

 اإلطار الفلسفى والتفسيرى : 

لعتمق القةاسااة فى إعاةها الف ساافى  ع ى نظرية المساائولية االدتماعية حي  

لقافعب عقة عوامل إقتصاااااادية هساااااياساااااية هإدتماعية هفكرية همهتية لظهوة مفهوم 

فيق هذه التظرية فى لودية هساول اإلعالم هليوير أداوها ع ى المسئولية االدتماعية هل

 .(49)المستويين الو يفي هاقخالقي

هأضاااافب المسااائولية االدتماعية إلى م ادئ التظام ال ي رالي ضااارهةة هدود 

التزام ذالي من دانب هساااااااول اإلعالم قمجموعة الموا يق اقخالقية التي لسااااااتهق  

 ، هكذلا التوا ن قين الحرية هالمسئولية.(50)ح المجتم التوا ن قين حرية الفرد همصال

ية االدتماعية إلى  ما ققأت لجتة  1947هيرد   هوة نظرية المساااااائول حيت

هالشين نس ة إلى ةويسيها ةهقرت هالشين ةويس دامعة شيكادو هالتي قامب ققةاسة 

 قيندهة الصااااااحافة فى الواليات المتحقة اقمريكية هحاهلب ال جتة إيجاد مصااااااالحة 

 . (51)استقالل الصحافة هالتزامها نحو المجتم 

 وتوصلا اللجنة إلى مجموعة من النتائج:

قق  اد من أهمية اإلعالم ل جماهير من  -1 فة  حا أن التيوة التقتى فى مجال الصاااااا

ناحية لكتة ق ل من فرض مشاةكة أفراد المجتم  فى التع ير عن آةاوها من ناحية 

 أخرى. 



 تناول قضايا التنمية المستدامة في برامج المرأة السعودية بالفضائيات الخاصة من منظور أخالقي
 

 182                              الثامنالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

ل صااااااحافة ليس فق  لققيا المحتوى الجذاو هلكن لققيا إن الو يفة اقساااااااسااااااية  -2

 . (52)محتوى يقعا هيقوى المجتم  القيمقراعى الس يا

أن ال ذين لولوا مسااائولية اإلعالم قق أسااااءها إساااتةقامة هشاااوهوا صاااوةة الفئات  -3

اقخرى فى المجتم  هلا يتجحوا فى لققيا خقمة موضاااوعية ل  ى حادة المجتم  

ها المجتم  هآةاوها هأن لققم صااااااوةة ممث ة  فة التي يتكون مت ل جماعات المةت 

 هالجاهالها.

 لققيا هإيضا  قيا المجتم  هأهقافة. -4

 أن لعمل كمتتقى لت ادل التقق هالتع يق. -5

كما أهصاااب ال جتة قزيادة مراكز القةاساااة اقكاديمية هال ح  هالتشااار فى مجال 

توى لعم ها هلققيا التقرير الساا اإلعالم هإنشاااء هيئة دقيقة مسااتق ة لتقييا أداء الصااحافة

حول هذا اقداء. حي  لعت ر ه يفة نقق الصحج هلتمية هساول اإلعالم من أها أةكان 

ا أن الصحافة  (53)نظرية المسئولية االدتماعية لإلعالم هيضا  إلى هذه الو يفة أيض 

ا لمساااعقة الجمهوة حتوى صااحفى مذهل هلكتها ل قخل أه إخراج م ليسااب فق  مصااقة 

العام قالمعرفة الواعية ل عالا من حولها ههذا يعق الراق  الرويسااااااي الم اشاااااار ل ترهيج 

  (54)هال قاء ع ى المجتم  اليمقراعي الصحي

أقعاد نظرية المساااااائولية االدتماعية: لعت ر أقعاد نظرية المساااااائولية االدتماعية 

اقمثاقة القواعق هالقوا أن  لمهتة هذلا قعقع ى آداو ا نين التي لجعل الرأى العام ةقي  

استةقمب هساول اإلعالم فى اإل اةة هالةوض فى أخ اة الجتس هالجريمة هلتقسا هذه 

 اققعاد إلى:

: يتع ق قالو اوج الممكتة التي يت غي أن يؤديها اإلعالم مثل خقمة التظام  البعد األول

فراد فى حماية حقوق اق، هإعالم الرأي العام هإعالم مماةسة حكا الشعب هالسياسي، 

 .(55)المجتم  هحقوق القهلة لةقمة المجتم  قاحترام التظام العام هاحترام حرية اإلعالم
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: معرفة الم ادئ التي لرشق هساول اإلعالم إلى لحقيق الو اوج الساققة  البعد الثاني

قيريقة إيجاقية أه مسئولة. هذلا من خالل التزامها قالمعايير المهتية فى اقداء 

 . (56)الحيادية –الققة  –التوا ن  –الموضوعية  –لتي لت ةص فى الصقق اإلعالمي ها

حقيق لذ: معرفة أنوام الس وك التي يجب مراعالها من دانب اإلعالميين لالبعد الثالث

الم ادئ اإلةشادية أه متظومة القيا المهتية التي لحكا س وكيات اإلعالميين فى أداء 

 . (57)ه اوفها

جاه ما ل هذا ال عق فى أهمية إحساس الجمهوة قالمسئولية عن نفسة: هيتمثل البعد الرابع

ه ع ى اعت اة أن المسئولية االدتماعية ال لهق  فق  إلى يشاهقه أه يسمعة أه يقرؤ

 ع ى قيا المجتم  هخصوصيتة هإنما لشمل مسئولية الجمهوة فى أن يص حالمحافظة 

  يق  ها كقاعقة مس مة فع ية إدةاكفى المضامين اإلعالمية التي يستق  ها هأن ال اناقق  

هلح يل الرسالة اإلعالمية نققيا  هدةاسة ما ليرحة هساول اإلعالم من قضايا هأفكاة 

ههو ما لهق  إلية القةاسة الحالية.  (58)همقى لوافقها م  أفكاةه همعتققالة همصالحة

عقدت ل ع يعة لتافسية حي  المي المصرى أص ح يتمت  قمتاخ ذاحي  أن الوض  اإلع

 لجتو  إلى الرقح االقتصادي ههيمتةهساول اإلعالم ما قين لق يقية هحقيثة هأص ح ا

دماعات الضغ  هاالهتمام قالو يفة الترفيهية هسوء استةقامها من معوقات لي يق 

مةت ج المضامين اإلعالمية سواء ال رامجية أم مفاهيا المسئولية االدتماعية ع ى 

 تا هذه(. القةامية )ههي موضوم دةاست

ث الع مية من ضااااعج التزام قاإلضااااافة إلى ما لوصاااال إلية الكثير من ال حو

هخاصااااة الفضاااااويات قن  (59)هساااااول اإلعالم قأسااااس هم ادئ المساااائولية االدتماعية

الحرية التي لتسااااااا قها هساااااااول اإلعالم الةاصااااااة قق ال يقاق ها مراعاة لمساااااائوليتها 

الحرية قشاااااكل ساااااح من أدل لحقيق قاعقة  االدتماعية ههو ما قق يجع ها لساااااتغل هذه

 .(60)دماهيرية عريضة مما يكون لة قالغ اق ر فى الجماهير
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 نتقادات نظرية المسئولية االجتماعية: ا

من هها قعع نقاع الضعج يرنظرية المسئولية االدتماعية يعت لرى ال احثة أن -1

تتق المعايير التي لسأقر ها عقم هدود فرهض ع مية قاق ة ل قياس المتهجي كما أن 

اوية العمومية هاإلنشإليها التظرية فى الحكا ع ى أداء المؤسسات اإلعالمية لتسا ق

ما يجعل من الصعب إخضام الكثير متها ل قياس هالتقاخل  قعضها ال عع م

هتية هاقخالقية التي لص ح المتهجي كما أنها لا لض  قاومة موحقة ل معايير الم

اإلعالمى ل مؤسسات المةت فة كما هضعب التظرية فى إعاة  لتقييا اقداء مردع ا

متظومة القيا الغرقية التي يصعب لعميمها ع ى المجتمعات المةت فة خاصة دهل 

العالا الثال  إال أن ذلا ال يق ل من أهمية التظرية فى لققيا أعر عامة لتودية 

 القةاسة هلحقيق أهقافها.

" قيا : ل ــمثم  1947قها لجتة هالشين  كما أن المقوالت الع مية التي خردب -2

هذكى " ك ها دمل مياعة هما الب ، هكامل ، لقرير صادق "  هلقاليق المجتم  " ه

 .(61)قحادة إلى التقق هالتح يل هالحذة فى استةقامها فى القةاسات الع مية

 اهع ى دانب آخر ةأى قعع التقاد أن فى نظرية المسئولية االدتماعية انتقاص  

 .(62) تقخل الحكومي فى العمل اإلعالميلحرية الصحافة هاإلعالم هققاية ل

يرى قعع ال احثين أن هذه التظرية عادزة عن إصال  أداء اإلعالم الغرقى  -3

، هال حتي أن لجعل اإلعالميين أكثر هضام اإلعالم فى العالا الثال  هلفسير أ

ا  . التزام 

 وأما عن إيجابيات هذه النظرية:

التظرياااة إلاااى لحقياااق م اااقأ التتظااايا الاااذالي لمهتاااة الصاااحافة هاإلعاااالم دعاااب  -1

 : (63)من خالل عر  مجموعة من الح ول لساعق ع ى لحقيقة مثل
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    .إنشاء مجالس ل صحافة هاإلعالم 

  .إصقاة موا يق أخالقية مهتية ل عمل اإلعالمي 

  عمااااال اساااااتيالعات ل ااااارأى ل تعااااار  ع اااااى آةاء الجمهاااااوة فاااااى المتاااااتج

 .اإلعالمي 

  .ليوير التواصل قين اإلعالميين هالجمهوة 

الم ع ى هساول اإلع نظرية المسئولية االدتماعية لودبيضا  إلى ما س ق أن 

ال فكاة ههذا يةت ج لما اأن لكون ناقال  عام   عن ال ي رالية التي لؤمن قأن هساول  م 

 .(64)فى لققيا اقفكاة التي لرغب قها –إن أةادت  –اإلعالم لقيها الحرية الكام ة 

 تطبيقات نظرية المسئولية االجتماعية في الدراسات اإلعالمية:

لتوعب أهقا  القةاسات اإلعالمية التي قامب قتي يق نظرية المسئولية 

ةصق مقى ركزت أهقافها حول هلكن معظا هذه القةاسات ل  يراالدتماعية إلى حق ك

لتزام هساول اإلعالم قالمسئولية االدتماعية هالعوامل المؤ رة فى هذا االلتزام هدةدة ا

 أهمية هلأ ير هذه العوامل هالمتغيرات .

شتمل ع ى لح يل المضمون اإلعالمي هالقاوا قااللصال قعع هذه القةاسات ا

هال عع  (66)قتصر ع ى دةاسة آةاء هالجاهات الجمهوةعضها اهق (65)لتحقيق أهقافة

هةؤيتها ل مسئولية االدتماعية  (67)قااللصال يناآلخر ةكز ع ى دةاسة القاوم

 همتي  الها ههاق  لي يقها فى المؤسسات هالوساول اإلعالمية التي يعم ون قها.  

 .(68)قالرق  قين المضمون هالقاوا قااللصال فى حين قامب دةاسات أَُخر

 تطبيق نظرية المسئولية االجتماعية فى الدراسة:

ع ى المسااائولية االدتماعية عتمقت عة التراث الع مي ل قةاساااات التي اقمراد 

دق أن معظا هذه القةاسات ةكزت ع ى القوالب اإلخ اةية هال رامج " هُ كمقخل ف سفي
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مرأة خاصاااة هأن لتاهلب المسااائولية االدتماعية ل رامج الالساااياساااية هلا لودق دةاساااة 

مة دقا  مهإلى فئة  ةمن القوالب ال رامجية الموده القةاساااة لتتاهل هذا التوم المها دق ا

تتمية فى ال همستقامة فى المجتم  قنها شريٌا أساسيهأساسية فى إحقاث لتمية شام ة 

 ةاسات اإلعالمية.ع قا  ل عقيق من التتاوج التي أشاةت إليها الق

وة  من متظ  هلهق  القةاسة إلى التعر  ع ى لتاهل قضايا التتمية المستقامة

لتزام قم ادئ  همعايير نظرية المساااااائولية االدتماعية . هكذلا أخالقى هقياس مقى اال

 لتزام القتاةيام المها من الجمهوة هكذلا مقى االم ادئ اإلةشااااادية هالتع يمية لهذا الق

اقداء اإلعالمي أم أن الجتو  إلى الرقح االقتصاااااادي دع ها لركز قشاااااكل قأخالقيات 

أك ر ع ى ه يفة لرفيهية فى نقل قضاااايا المرأة فى قرنامج سااايقلي. هكذلا هل يير  

ال رنامج مفهوم التتمية المسااااتقامة أ تاء معالجة القضااااايا المةت فة المودهة إلى المرأة 

 )السياسية هاالدتماعية ،....( 

 الدراسة نتائج

 فئات الشكل:  أهال":

 (1جدول )                                 

 القالب الفني للفقرة

 % ك القالب الفني للفقرة

 83.3 160 حواة

 8.3 16 حقي  م اشر

 6.3 12 خ ر

 2.1 4 لقرير مراسل

 100.0 192 دمالياإل

 معالجةي فى عتمق قرنامج سااايقلي ع ى الحواة م  الضااايو  كقالب أسااااساااا

ههذا يرد  إلى  %83.3ع ى الحواة مةت ج أنوام القضايا حي  ق غب نس ة االعتماد 

سااتضااافة خ راء متةصااصااين هشااةصاايات نساااوية متتوعة من اعتماد ال رنامج ع ى ا

 المجتم  السعودي لقةاسة هلح يل القضايا المةت فة موضوم الفقرة.
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 (2جدول )

 عناصر اإلبرال المستخدمة

 % ك المستخدمة عناصر اإلبرال 

 75.0 144 ال يودق 

 14.6 28 صوة  اقتة

 10.4 20 مادة في مية

 100.0 192 دمالياإل

خاصة هأن هذا  %75لا يعتمق ال رنامج ع ى عتاصر اإلقرا  المةت فة قتس ة 

ال رنامج يعتمق ع ى الحواة م  الشاااااةصااااايات هالة راء قشاااااكل أها من عرض مواد 

لوضاااااايحية ههذا ال رنامج يذام ع ى الهواء هقذلا لكون في مية أه صااااااوة هةسااااااوم 

الحواةات حية هم اشاااارة هيعتمق كذلا ع ى التفاعل هالمشاااااةكة م  دمهوة ال رنامج 

من مةت ج القهل العرقية أكثر من االعتماد ع ى عتاصاااااار اإلقرا  التي لسااااااتةقم فى 

 ال رامج المسج ة اقخرى.

ين ةل اع قيتها هقلكونب عالقة ا رنامج شااةصاايات نساااويةهكذلا يققم هذا ال 

 مشاااهقات ال رنامج )كما ذكرت الساايقات أفراد عيتة القةاسااة االسااتيالعية( ههذا يعق

لة عن غيره من ةل اع الجمهوة قة هلفضااااااي ة  ساااااا  ا  من أساااااا او نجا  ال رنامج ها

 لتتاوج القةاسة االستيالعية. ال رامج ههذا ع ق ا

سااااااتةقمها مققمات ال رنامج لغة عرقية مةت ية يفهمها هكذلا ال غة التي ل

   الجمهوة العرقى مشاهق ال رنامج. 

 اإلطار المكاني للقضية (3جدول )

 % ك اإلطار المكاني للقضية

 100.0 192 مح ي

 100.0 192 دمالياإل

حي  ل ين خالل  لح يل  %100غ  ب القضاااايا المح ية ع ى ال رنامج قتسااا ة 

الح قات أن كل القضاااااايا المةت فة التي يتتاهلها ال رنامج مرل ية قالمجتم  الساااااعودي 
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هيعق اإلعاة المكانى  لمعالجة القضاااااااايا الميرهحة فى  هلةص المرأة السااااااعودية.

هق  إلى لتمية المرأة حي  أن ال رنامج ي أساااساايا  من أهقا  ال رنامج اال رنامج  دزء  

قضااايا ةل يب الا( هلذلا ا قافي   – اصااحي   – ااقتصااادي   – اقانوني   – السااعودية )ادتماعي ا

  %100مح ي . هكان إعاة المعالجة مح ي ا قتس ة قشكل م اشر قالمجتم  ال

 مدى وجود ضيف فى البرنامج (4جدول )

 % ك  مدى وجود ضيف فى البرنامج

 89.6 172 يودق      

 10.4 20 ال يودق     

 100.0 192 دمالياإل

سيقلي ع ى هدود ضيو  هخ راء فى كل أنوام القضايا التي ا عتمق قرنامج 

 .%89.6لا متاقشتها هذلا قتس ة 

 نوع ضيف البرنامج (5جدول )                              

 % ك   التوم 

 88.4 152 أنثي

 11.6 20 ذكر

 100.0 172 دمالياإل

 %88.4ةلفعب نساااا ة الضاااايو  الساااايقات أكثر من الردال هذلا قتساااا ة ها

ل  رنامج أن الضااااايو  من السااااايقات الساااااعوديات  التحليل الكيفيهيالح  من خالل 

يظهرن فى ال رنامج كما يظهرن فى المجتم  السااااااعودي سااااااواء المرأة المحج ة أه 

 الوضاااااا  هكيان المرأة هلققيم   ا حترام  هذا يعق اا هالمتتق ة أه التي لةفى هدهها لمام  

ا يعق ا لقهةها فى مةت ج القضايا هالموضوعات التي لا عرحها. ن م التزام  ههذا أيض 

نموذج ( فى الظهوة فى ال رنامج  –ال رنامج ق عق الحفا  ع ى حرية الجمهوة )عادى 

 ة . المسئولية االدتماعيق التزام  سب م  عادالة هلقاليقه ، كما يعق اقالشكل الذى يتتا

الذى لوصااال ( 69) 2008هلتفق هذه التتيجة م  نتاوج دةاساااة نادي نهر التهر 

قإقرا  صااااوةة إيجاقية ل مرأة هلكن ليسااااب قالشااااكل الذى  MBC1هتمام قرامج إلى ا
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الوعي قي ر  مكانتها فى المجتم  هأن ةق  صاااوةة المرأة قالسااا ب أه اإليجاو يرل   

لتزام ال رنامج قالحفا  ع ى حرية المرأة السااااعودية فى .كما أن االحضاااااةى ل مجتم  

ها لمعتققات المجتم  السعودى أكثر من لأ ير االظهوة قالهيئة التى لتاس ها يعق لرسية  

ع يها فيما يةص القيا المتع قة قيريقة الم  س هالثقافة الةاصة قالمرأة السعودية ههذه 

الذى لوصاااال فى دةاسااااتة إلى أن ال رامج  70hassan omar 2007التتيجة لتفق م  

لؤ ر ع ى معتققات المجتم  الساااعودى فى أدهاة التسااااء هالمواقج لجاه اقسااارة أكثر 

 من لأ يرها ع يها فيما يةص القيا المتع قة قها 

 -تضح كذلك من التحليل الكيفى للبرنامج:وا

ترام حأن قيمة اا اإليجاقية المهمة إلى لتزام مققمات ال رنامج قكثير من القيا

حتشاااام هعر  قيمة الساااعوديات( هكذلا قيمة العفة هاالضااايفات ال رنامج )السااايقات 

العمل هالمساهاة قين المرأة هالردل فى مجاالت اقعمال المتعقدة ههذه نتيجة لتفق م  

مة التى لوصاااااا ب إلى ا 200671حتان محمق ع ق الحمق  ية المه جاق فام القيا اإلي ةل

 اإللكترهنية التى لتتاهل صوةة المرأة السعودية هالمس مة  الواةدة فى المواق 

 (6جدول )

 مدى وجود نموذج للمرأة السعودية

مدى وجود نموذج للمرأة 

 السعودية

 % ك

 39.5 60 يودق    

 60.5 92 ال يودق    

 100.0 152 دمالياإل

هلتوعب لةصاااااصاااااات  %39.5ل مرأة الساااااعودية قتسااااا ة  اققم ال رنامج نموذد  

 كما ي ي: للتحليل الكيفيالتماذج المققمة ل مرأة السعودية ع قا  

ع ى المرأة  امقيرة لسااااااويق فتققي فى السااااااعودية هيعت ر هذا المجال دقيق   -

 السعودية.
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متسااقة حفالت سااعودية همقةقة عهي هلؤسااس قكاديمية لقةيب السااعوديات  -

 ع ى فتون التتسيق. 

 سيقة أعمال سعودية هخ يرة فى قرامج الفولوشوو همعالجة الصوة. -

مستشاةة نفسية لتحقث عن لرقية اقعفال هلهيئة الجو المتاسب كتمو سوى  -

 من التاحية التفسية هالس وكية.

 قتصادية عن التع يا الجامعي هأهميتة فى التتمية.مستشاةة لتمية ا -

 ل حماية من الحوادث المرهةية. اعال ة سعودية لةترم دها    -

قتصااااادية عن الفرص االسااااتثماةية لرف  مشاااااةكة المرأة فى سااااوق خ يرة ا -

 العمل .

 أصغر ةاوقة أعمال عن م ج ع ا المرأة السعودية. -

مرأة فى المجتم  هغيرهاااا من التمااااذج التي لعاااق حاااقيثاااة ع ى ال

الساااااعودي مما يؤكق هق  ال رنامج فى لققيا نماذج ةاوقة لتحقث عن التتمية 

التع يمية(  –االقتصااااااادية  –الصااااااحية  –فى مةت ج القضااااااايا )االدتماعية 

 هلتتاهل التتمية الحالية هالتتمية المستق  ية )المستقامة(.

جة لتفق م  دةاساااااااة  - التي  ( 72) (Elham Elghamdy 2013)ههذه التتي

لوصااااا ب إلى هدود المرأة الساااااعودية فى مجال التجاةة هاقعمال )كسااااايقة 

نقمادها فى هذا المجال داء متأخرا  ل( قتسااا ة ك يرة ع ى الرغا من أن اأعما

قسااا ب الحقهد الثقافية لكل من )اقسااارة ، الحكومة ، الساااياساااة(هلةت ج هذه 

هالتى دةسااب 73 0052التتيجة م  التتاوج التى لوصاا ب لها سااما  المحمقى 

صاااوةة المرأة العرقية قشاااكل سااا  ى هلركز ع ى موضاااوعات هامشاااية مثل 

 اليهى هالماكياج هالقيكوة. 
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 (7جدول )

 مهنة الضيوف المشاركة فى البرنامج

 % ك مهنة الضيوف المشاركة 

 16.3 28 ع يب 

 16.3 28 خ راء لجميل هأ ياء

 9.3 16 سيقات أعمال

 9.3 16 ع  ة

 7.0 12 ادتمامعالا 

 7.0 12 فتان لشكي ي

 7.0 12 لسويق هلتسيق

 4.7 8 مهتي

 4.7 8 عمل قال

 4.7 8 قانوني

 4.7 8 ةياضي

 2.3 4 شيج

 2.3 4 أعمال ليوعية

 2.3 4 فتان

 2.3 4 مهتقس

 100.0 172 دمالياإل

كما ء الذكوة هلتوعب لةصصات الضيو  سواء نماذج المرأة أه الجمهوة أه الة را

ا داد فى الجقهل الساااااااقق ها لودود فقرة  اقتة فى  عقد اقع اء هخ راء التجميل نظر 

ال رنامج عن الرعاية الصاااحية ل مرأة من ناحية التجميل هالتغذية هصاااحة اقم الحامل 

 هفى فترة الرضاعة. 

لضاااااح هدود نسااااا ة ك يرة من ضااااايفات ال رنامج ا التحليل الكيفيمن خالل 

التيوعى سااااواء كساااايقات أعمال أه متيوعات ههتا يعكس الجانب يعم ن فى المجال 

اإليجاقي فى ال رنامج الذى يققم نماذج ل مرأة السااااااعودية فى فقرات  اقتة فى ال رنامج 

سااااااواء فقرة " قصااااااة نجا " أه " حكاية عمو " ههذه التتيجة لتفق م  التتيجة التي 

ها المجاالت التى أ  تب التى لوصاا ب إلى أن أ (74)2008لوصاا ب لها " حتان آشااي" 

 فيها المرأة السعودية دقاةلها هى العمل التيوعى.
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تفاء خ احثة اسااتعراض التةصااصااات المتعقدة لضاايفات ال رنامج الحظب القا

نموذج اإلعالمية التى لعمل فى مةت ج هساول اإلعالم السعودية هالعرقية ع ى الرغا 

اويات الةاصاااة هالصاااحج همواق  من لققم المم كة العرقية الساااعودية فى مجال الفضااا

 اإلنترنب إال أن  نساااااا ة ك يرة من العامالت فى هذه القتوات من دتساااااايات أخرى )

...........( ةقما لكون المعوقات المهتية لصااااااقةت قاومة معوقات -إماةاليات-ل تانيات

كما لوصاا ب إليها دةاسااة عزة ع ق العزيز  أداء المراة السااعودية فى الحقل اإلعالمى.

هالتى أشاااااةت أن هتاك العقيق من المعوقات المهتية لوادة المرأة السااااعودية  750052

فى مجال اإلعالم هأةدعب عزة ع ق العزيز هذه المعوقات إلى ضااااااعج المسااااااتوى 

المهتى ل محرةات نتيجة غياو ل تأهيل الع مى هالتقةيب المهتى هأيضاااااااا" معوقات 

ما  ال يحظر ع ى المراة العمل مجتمعية لرد  إلى ع يعة المجتم  السااااااعودى الذى 

التى لوص ب إلى  200576فى مجال اإلعالم. ههذه التتيجة لؤكقها دةاسة أمجاد ةضا 

أن هاق   أداءالمرأة الساااااعودية فى مجال اإلعالم أقل من المي وو خاصاااااة فى مجال 

فزيون هأةدعب دةاستة الس ب فى ذلا إلى عقم لفضيل     العيتة لعمل اإلقتة أه يالت 

" هليس أسااااسااايا".هكذلا دةاساااة مها لمجال اإلعالمى قن دهةها لكمي يزهدة فى اال

التى لوصاااا ب إلى هدود ةفع من ق ل المجتم  السااااعودى لعمل 77 2004مصاااايفى 

 المرأة السعودية فى مجال اإلعالم 

 (8جدول )

 مشاركة الجمهور من الخارج

مشاةكة الجمهوة من خاةج 

 اإلستقيو  
 % ك

 52 100 ال يودق 

 48 92 يودق  

 100.0 192 دمالياإل
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س ة مشاةكة الجمهوة من خاةج االستقيو  من إدمالى الفقرات  %48ق غب ن

 %52الةاصاااة قال رنامج هلتوعب هسااااول المشااااةكة قين االلصاااال الت يفونى قتسااا ة 

  %48هالتواصل ع ر صفحة ال رنامج قتس ة 

من مققمة كل الح قات قاإلعالن عن  اهيذكر أن مذيعات ال رنامج يةصااااااصاااااان دزء

الفيس قوك هفقرات  ي هسااااااول التواصااااال م  ال رنامج من خالل صااااافحة ال رنامج ع

واصل م  التاليوليوو ههذا يعق من إيجاقيات ال رنامج الذى يفتح قتوات  ي ال رنامج ع

ا أه  (Feedback)من إداةة ال رنامج ع ى لوافر عتصااار  دمهوة المشااااهقين حرصااا 

فاعل م  الجمهوة صااااااقى ههو أها عتاصاااااار العم ية االلصااااااالية . كما أن التةد  ال

قين ال رنامج هقين دمهوةه هيعق من أحق أسااا او نجا   اقوي اةل اع  المشااااهقين يحقق ا

سة االستيالعية التي أدرلها ال احثة الختياة  سيقات أفراد القةا ال رنامج كما ذكرت ال

 القتاة موض  القةاسة. 

 لمضمود:ثانيا" فئات ا

 (9جدول )

 القضايا المعالجة فى برنامج سيدتي

 % ك  القضايا 

 62.5 120 إدتماعي

 14.6 28 صحي

 14.6 28 قتصادي ا

 6.3 12 قانوني

 2.1 4  قافي

 100.0 192 دمالياإل

يالح  من قيانات الجقهل السااااقق إةلفام نسااا ة معالجة القضاااايا اإلدتماعية 

ي يها قفاةق ك ير  %62.5قرنامج ساااايقلي حي  ق غب  الةاصااااة قالمرأة السااااعودية فى

 . %14.6القضايا االقتصادية هالصحية قتس ة 
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هلرل   هذه التتيجة عن قرامج المرأة الساااعودية فى الفضااااويات الةاصاااة قما 

. هالتى أكااقت أن (78)2009لوصاااااا ااب إليااة دةاسااااااااة عزة ع ااق العزيز ع ااق الاله ، 

ت الةاصة ققضايا المرأة السعودية كما لحظي الفضاويات هي المصقة اقهل ل مع وما

 هذه الفضاويات قمصقاقية عالية دقا  هلفضيل عن قاقى هساول اإلعالم السعودية .

، أن حوالى (79) 2009هلتفق كذلا هذه التتيجة م  ما لوصاااا ب إلية أسااااماء إقراهيا ، 

( يفض ن مات فى القاهرة ـااـاايقات العرقيات المقيـااـااـااـااالس تها )ـاامن عيتة دةاس 55%

متها أن هذه ال رامج لع ر عن أحوال  %49مشاااااااهقة قرامج المرأة العرقية حي  أكق 

 المرأة العرقية هقضاياها. 

هلوصا ب دةاساة أساماء إقراهيا أيضاا  إلى أن المضامون االدتماعي المتمثل 

فى )ديكوةات المتزل هاإلكسااسااواةات( ي ية المضاامون الصااحي المتمثل فى )صااحة 

 ية قاقم الحامل( هي أها الموضاااوعات التي لتاقشاااها قرامج المرأة العرالمرأة ، الرعا

قية المذاعة ع ى الفضاااويات هعتق مقاةنة نوعية القضااايا التى يعالجها قرنامج ساايقلى 

المودة ل مرأة السااعودية قالقضااايا الةاصااة قالمرأة العرقية هالميرهحة ع ى اإلنترنب 

ى دةاسااااااتها هالتى دةسااااااب القضااااااايا ف 200680هالتى ةصااااااقلها حتان ع ق الحمق 

الشااااا كة  -عريق الجتة-هاحة المرأة-ةكن اقخوات-الميرهحة فى مواق  )لهاأهن الين

ساوية العالمية مس مات متتقى أنا مس مة(هلوص ب إلى لركيز -مج ة مت ر القاعيات-الت

يجة تهذه المواق  ع ى القضااايا الثقافية أكثر من القضااايا اقخرى نجق أنها  لةت ج م  ن

الفقب  هإن ةلفام نسااا ة معالجة القضاااايا الثقافية .القةاساااة الحاليةقنها لوصااا ب إلى ا

 نةفاض نس ة القضايا السياسية  المودهة ل مراة العرقية.معها  فى ا

فى لتمية هعى المرأة  مهم جداويؤخذ على برنامج سااايدتى تجاهل البعد الساااياساااى ال

هةقما يرد  ذلا إلى ع يعة المجتم  الساااااعودى الذى يفرض محاذير لعمل المرأة فى 

 المجال  السياسى .
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هي قه أن هذه التتيجة متفق ع يها من ق ل القةاساااااات الحقيثة هالققيمة حي  لوصااااا ب 

 عىدتما رامج عيتة دةاستها ع ى ال عق االإليها هكان لركيز ال 1993أمال حسن 

 حي  لا يتيرق ال رنامج لمتاقشة القضايا ندرة القضايا التعليمية الوحظ أيضً 

 ايا الدينيةالقضدتماعية هالصحية هكذلا غياو يمية قققة لركيزه ع ى القضايا االالتع 

  لى حي  أن هذا ال رنامج ذه عاقمن إدمالى القضايا التى لا متاقشتها فى قرنامج سيق

 دتماعى. ا

 (10جدول )

 المدة الزمنية للقضايا التي تم معالجتها 

 النسبة المئوية      المدة الزمنية بالدقائق  القضايا 

 57.0 1194 دتماعيا

 7.9 166 صحي

 15.1 316 قتصادي ا

 16.3 342 قانوني

 3.6 76  قافي

 100.0 2094 دمالياإل

وح  كما ل  ة القضااايا االدتماعيةةلفام نساالوح  من قيانات الجقهل الساااقق ا

ةلفام المقة الزمتية التي لشاااغ ها هذه التوعية من القضاااايا قالتسااا ة ل قضاااايا اقخرى ا

هتمام ق ههذا يؤكق ا 1047يقة من إدمالى دق 597قإدمالى  %57حي  ق غب حوالى 

عية كما اال رنامج قال عق االدتماعي فى حياة المرأة السااعودية هلتوعب القضااايا االدتم

شاااتم ب هذه القضاااايا ع ى أقعاد التتمية الحالية هالتتمية ( ها12 سااايتضاااح فى )دقهل  

لكيفي أن ل التح يل الضح ل  احثة من خالالمستقامة ل مرأة السعودية حي  ا المستق  ية

اقديال  قشااتم ب ع ى أقعاد التتمية الحالية هالتي لحرص فيها ع ى حقوهتاك قضااايا ا

هالمسااااتق  ية معا  أى  –لتتمية الحالية شااااتم ب ع ى أقعاد االمعاصاااارة هقضااااايا أخرى ا

لحرص ع ى حقوق اقديال المسااااااتق  ية دهن المسااااااااس قحقوق اقديال الحالية فيما 

يعر  قالتتمية المسااااتقامة هالجقهل التالي ساااايحقد مقى االةل اع قين نوعية القضااااايا 

 المعالجة فى ال رنامج همفهوم التتمية المستقامة.
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 (11جدول )

 حالية والمستقبلية فى موضوعات التنمية المتنوعةجيال الحقوق األ

نوعية 

 القضايا

حقوق األجيال الحالية 

 فقط فى التنمية

حقوق األجيال 

القادمة فقط فى 

 التنمية

حقوق األجيال الحالية 

 والمستقبلية معا"

 

 إلجمالىا

 % ك % ك % ك % ك

 %100 120 16.5 20 25 30 58 70 ادتماعي

 %100 12 16 2 16 2 50 6 قانوني

 %100 28 32 9 25 7 46 13 صحي

 %100 28 28 8 28 8 50 14 اقتصادي

 %100 4 - - - - 100      4  قافي

 %100 192 20 39 24 46 56 107 اإلدمالى

عق  خاصاااااااة الصااااااحية  يا أخقت أكتر من ق م حو ة هتاك قعع القضاااااااا

 هاإلقتصادية 

من القضايا االدتماعية لها قعق لتموي لوح  من قيانات الجقهل الساقق أن هتاك نس ة  

حي   يالتحليل الكيفلضح ذلا ل  احثة من خالل    قمستق ل اقديال القادمة هقق امرل

ع ى حقوق  %25ةكزت نسااااا ة من القضاااااايا االدتماعية التي عالجها ال رنامج ق غب 

لمسااااتقامة ا اقديال القادمة فى التتمية الةاصااااة قالقضااااايا االدتماعية.قيتما قعق التتمية

من القضااااااايا  %16.5وق اقديال الحالية هالقادمة معا ق غ نساااااا تة الذى يجم  قين حق

 دتماعيةاال

من القضاااايا القانونية التى لا معالجتها لهتا قحقوق اقديال  %16هكذلا ق غ 

ب نس ة قعق التتمية المستقامة التى لجم  قين حقوق اقديال الحالية القادمة فى حين ق غ

 رةمتة مستقلشريعات  قانونية لضمن لها حياة آهلمث ب فى هدود  %16 مة معاهالقاد

من القضااايا الصااحية التي لا معالجتها لهتا قحقوق اقديال  %25هكذلا ق غ 

قوق ب نس ة قعق التتمية المستقامة التى لجم  قين حالقادمة فى التتمية الصحية قيتما ق غ

ع ية هلقعيا القيام متمث ة فى إنشااااء صاااره  هال %32اقديال الحالية هالقادمة معا 
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ى هالساااما  ل فتيات الساااعوديات قمماةساااة الرياضاااة ال قنية مما يضااامن الي ى هالقهاو

 لهن حياة صحية مستقرة .

يام يودق نس ة متها خاصة قالق( من القضايا االقتصادية %28هكذلا نس ة 

التي  ( قتصادىال عق االماعى هقاقى التس ة خاص قدتالي ى هنس ة خاصة قالقيام اال

لا معالجتها لحرص ع ى حقوق اقديال القادمة فى التتمية االقتصاااااااادية قيتما ق غب 

 %28 عق التتمية المساااتقامة التى لجم  قين حقوق اقديال الحالية هالقادمة معانسااا ة ق

تاعة  هالمتمث ة فى المشاااااارهعات العمالقة التى لقعمها المم كة فى قياعات الصاااااا

 .2030هلوليق الياقة هإيجاد ققاول ل تف   قح ول عام هالزةاعة 

عالجها ال رنامج لا لتيرق إلى حقوق اقديال  ية التي  قاف يا الث ما القضاااااااا أ

القادمة من هذه التتمية الثقافية هقالتالي لا يحقق ال رنامج عر  قضاااااااايا لحقق لتمية 

  قافية مستقامة.

عق التتموى فى لركيز ال رنامج  قق ل ين ال  ية ل دياله حقاث التتم  ع ى أن إ

ياسية ختفاء دانب التتمية السا هو من مسئوليات القهلة هيالح  االحالية هالمستق  ية إنم

هكذلا التتمية التع يمية هالتركيز ع ى القضااايا الصااحية مما يعت ر عودة إلى لسااتييح 

ياسية ة الس قافة المشاهقات السعوديات فى أن قضاياهن ل عق عن السياسة أه المشاةك

 كأحق أقعاد التتمية المتشودة فى المجتمعات العرقية هقةاصة ل مرأة.

التي لوصاااااا ب إلى أن (81) 2013هلتفق هذه التتيجة م  إيمان قاهلل ياساااااار ، 

 الةياو الصحفي اقفريقي يؤكق ع ى أن التتمية المح ية الشام ة من مسئوليات القهلة.

تهاـاااااـ المتع قة قالتتمية الثقافية المستقامة حي  ق غب نس نةفضب كذلا نس ة القضايا ها

يرق ا لتها اليال ات الساااعوديات " هلت"هلمث ب فى المعاةض هال وحات التي ققم2%

 اخرى هيعت ر لتاهل موضااااااوعات المعاةض ك عق  قافي حق   إلى التواحي الثقافية اق
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ة فية خاصااااااة هأن هذه قاقديال الحالية هليس هتاك نصاااااايب ل ديال القادم امرل ي  

 المعاةض لها هقب محقد.

تدامة من نواحي القصااااااور فى هذا  ويعتبر تجاهل التنمية الثقافية المساااااا

 .البرنامج وتجاهالً لدور الثقافة والفن والكتا  فى إحداث تنمية للمرأة السعودية

، الذى لوصااااااال إلى أن العامل (82) 2012ههذه التتيجة لةت ج م  لودودى 

ثقافة هي كيان متيوة ة محوةى فى لحقيق التتمية المسااااااتقامة هأن الال شاااااارى لة ده

 كتشافة من خالل لتمية اإلنسان.إ يمكن إعادة

يا لع يا الفتاة  يقلي إلى "قضاااااااا يا التتمية فى قرنامج ساااااا هلا لتيرق قضاااااااا

فى نوعية قضااايا التتمية المسااتقامة. هلا  اهاضااح   االسااعودية" ههذا أيضااا  يعق قصااوة  

ق ب عن لح هاحقة ـاا كما الضح من التح يل الكيفى ـاا يذكر أى فقرة عن التع يا إال فقرة

ل تظيا حفموافقة مج س الشوةى السعودي ع ى إدةاج الرياضة فى مقاةس ال تات هل

ون ين داسااااااالمقاةس . ههذه التتيجة لةت ج م  ما لوصاااااال إلية مي  ل اتاأهليم ياد لي

الذى أكق ضاااارهةة لكامل كل التةصااااصااااات فى لحقيق لتمية مسااااتقامة فى المجتم  

أن دمي  القةاسااااات التي قامب قها اقما ( 83) 2010السااااعودي هذكر مي ين داسااااون 

المتحااقة لؤكااق ع ى أهميااة التع يا لتحقيق االسااااااتااقامااة ال يئيااة هذلااا من خالل ه يقااة 

لها ميزانية ك رى لقعا التع يا فى دهل أصااااقةلها اقما المتحقة هخصااااصااااب من خال

ه يقة سااااااميب  1992العالا التامي. هقق أصااااااقة المؤلمر المتعقق فى ةيودي دانيره 

 "التع يا من أدل التتمية المستقامة" ل تأكيق ع ى أهمية التع يا فى لحقيق التتمية. 

التتمية هعالقتها ق هلتوضاااااايح العالقة قين عر  القضااااااايا الثقافية في قرنامج ساااااايقلى

نة قالردوم إلى التعريج المتفق ع ية ل تتمية المستقامة الذى يس ا قأهمية المستقامة . أ

التيوير المتوا ن ل فراد ساااواء قين الشاااعوة قالذات هالشاااعوة قاالنتماء لمجتم  ما . 

حوةيا  في أى دهق يحقث لتحقيق االساااااتقامة هلذلا فإن العامل ال شاااااري ي عب دهةا  م
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قتصاااااااديا أه قيئيا . هكما ذكر أحق الفتانين فإن الثقافة كيان ماعيا أه اسااااااواء كان ادت

ختراعااة م  الوقااب هيتوافق هااذا الرأي م  نموذج اختراعااة أه إعااادة امتيوة يمكن 

seghezoo  هى : المكان ،  84سااااتقامة هالذى يركز فية ع ي  ال ة أقعاد ةويساااايةلال

  .شةاص هاالستمراةية ،هاق

التتمية المسااااااتقامة في سااااااتغافوةة نجق أن دهق الحكومة في قتاء قتية هقالتظر لتجرقة 

لحتية  قافية هلتمية المواهب عن عريق المتح القةاسااااية هإنشاااااء مقاةس ل فن ... إل  

 قافية مساااتقامة ل عتاصااار ال شااارية في ساااتغافوةة   يمكن إنكاةه في لحقيق لتميةأمر ال

مج ساااااايقلى المودة ل مرأة السااااااعودية يعق هلعل نقةة لتاهل القضااااااايا الثقافية في قرنا

ساااااتقامة الثقافية هدع ها أسااااافل الة  االقتصاااااادى هاالدتماعي هقق ا لةياو االإغراق

لوح  نقةة التعامل م  الموضااااااوعات الفتية ع ي الرغا من أن لع ا الفن قالتساااااا ة 

 رن التواصاااااال ع إلحقاث لتمية  قافية مسااااااتقامة . قل مجتمعات المةت فة هو اليريق 

 الفن يساعق ع ى فها القضايا االدتماعية هال يئية هكذلا الثقافية .

هلحتاج الحكومات العرقية إلى لغذية هليوير هذا اقساس الثقافى من خالل قتاء  قافي 

يقيولوديا  أى مزيق من عية ل فتانين ماليا هأققادعا الموهوقين هلشااااااجي  اقعمال اإله

 فن هى في التهاية ةسااااالة منة الثقافية من خالل الالحرية فى التع ير .  الن االسااااتقام

عقدة عاكساااااااا  أه ديل آل تانين هو مالحقة الظواهر المت لقهة الرويسااااااي ل ف خر هأن ا

 مستجي ا  ل ظواهر االدتماعية هال يئية هلوصيل الرسالة ل جمهوة .

 ىالذى ةكز في المقام اقهل ف وقد لوحظ ندرة القضااااايا التعليمية في برنامج ساااايدتى

نة قالردوم ل موا يق ماعى  ا االقتصااااااادى ع ى الرغا من أقضاااااااياه ع ى ال عق االدت

ما المتحقة فى عام هوم التتمية المسااااتقامة نجق أن اقالقهلية التى شاااارعب هعرحب مف

ق االما المتحقة كهق  مها يسااااااتحق أن لكرس لة عتسااااااج ب االهتمام قالتع يا  2002

هذلا ل تأكيق ع ى أن التع يا عتصاااار  2005-2014 ل تع يا من أدل التتمية المسااااتقامة
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وض    القهل قما المتحقة دميالتتمية المستقامة حي  ألزمب اق الغتى عتة فى لحقيق

ساااتفادة من إخفاقات الماضاااى في التعامل م  قضاااايا التع يا هكان خية لتفيذ دهلية لال

 ل هالتقاخل قين الجهاتالت اد –لسااهيل االلصااال قالشاا كات القهلية  -من أها أهقافها : 

دودة التاقةيس هالتع يا فى قرناامج التع يا من أدال التتمياة  –المساااااائولاة عن التع يا 

المستقامة مساعقة ال الد فى إحرا  لققم نحو لحقيق أهقا  التتمية التع يمية المستقامة 

.  

ن م حثة أثناء تحليل فقرات البرنامج أنه لم يتطرق إلى أيوقد أتضااااااح للبا

هذه األهداف بالنسااابة للمجتمع الساااعودى أو المجتمع الخليجي ولم يتطرق إلى ملف 

 الفتاة السعودية أو جودة العملية التعليمية المقدمة لها .

هلري ال احثة أن اإلعالم ققهةه المحوةى يعق شاااااريكا  أسااااااسااااايا  فى التتمية 

لمتعقدة المتع قة المسااااااتقامة في مةت ج القياعات من خالل معالجتة ل موضااااااوعات ا

قتتمية أى مجتم  هكذلا لحقيق هعر  أهلويات التتمية المسااااتقامة  في كل المجتمعات 

قالمرأة  خاصاااااااة المجتمعات العرقية هقةاصاااااااة عتقما يتع ق المحتوى اإلعالمى " 

السااااااعودية" التى عانب لفترات عوي ة من االساااااات عاد عن الحياة العامة قفعل قعع 

يجب ع ى ال رنامج التركيز ع ى م ج التع يا ل فتاة السعودية  التياةات المتعص ة هكان

من خالل التركيز ع ى أهمية الجودة في التع يا اقساااسااى هإعادة لودية قرامج التع يا 

المودودة هلتمية الوعي العام هلققيا قرامج ل تقةيب في مةت ج المجاالت لمشاااااايا  م  

 .ستقامةا من أدل التتمية المااللجاه العالمى ل تع ي
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 (12جدول )

 القضايا االجتماعية

 

 % ك   موضوعات القضايا االجتماعية 

 50 60 نماذج نساوية همواهب

 13.3 16 نصاوح يومية ل مرأة

 10.0 12 مشكالت  هدية

 10.0 12 لتمية قشرية 

 10.0 12 التعامل م  اليفل

 3.3 4 هصفات ع   

 3.3 4 لماةين ةياضية 

 100.0 120 دمالياإل

لتوعب القضاااايا االدتماعية التي ناقشاااها قرنامج سااايقلي هلميز هذا ال رنامج 

قتققيا نموذج ل مرأة السااعودية أ تاء متاقشااة نساا ة ك يرة من القضااايا االدتماعية حي  

إدمالى عقد من  %50ققم هذا ال رنامج شةصيات ةاوقة من المجتم  السعودي قتس ة 

)هقب لسااجيل   2016سااتضااافتها ع ى مقاة شااهر ماةس    ب االشااةصاايات التى لم

عيتة القةاساااااااة(هةقما يعود ذلا إلى هدود فقرة  اقتة من ال رنامج لساااااامى "حكاية 

 عمو " هفقرة أخرى لسمى "قصة كفا "

لقضااااايا اهققم ال رنامج فقرة  اقتة لشاااامل نصاااااوح يومية ل مرأة السااااعودية فى مةت فة 

 االدتماعية التي عالجها.

 %10جتمعات العرقية نس ة حت ب المشكالت الزهدية المعرهفة عن المهقق ا

سااااتضااااافة  خ راء فى التتمية ال شاااارية هالتعامل م  اليفل قأحقث اقساااااليب .هكذلا ا

.ههذه التتيجة لتفق م  ما لوصااا ب إلية أساااماء مجقى فى دةاساااتها %10التكتولودية 

لفضاااويات العرقية لقضااايا المرأة السااعودية هالتى لوصاا ب إلى أن معظا عن معالجة ا

هدية ت الزال رامج التى قامب قتح ي ها لتتاهل الجوانب اإلدتماعية ل مرأة هالمشااااااكال

هضاارهةة اإلعالء من شااأن المرأة همحاهلة  ساارياأُ  سااواء كان هذا  العتج ادتماعيا أه
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ما يتر ية ل مرأة ههو  قة الصااااااوةة الساااااا   ية اقمر لغيير التظرة إذا ها ية فى ن لب ع 

 المجتمعية ل مراة السعودية

 أهداف التحليل الكيفي للقضايا:

ايا لتزام معالجة ال رنامج ل قضااي فى هذه القةاسااة إلى لحقيق مقى ايهق  التح يل الكيف

ق فيما يساامي قالتتمية المسااتقامة كما ساا  الةاصااة قتتمية المرأة سااواء حاليا أه مسااتق  يا

الدتماعية قعاد المسئولية ااد المسئولية االدتماعية هلتقسا أقمعايير هأقع –فى لعريفها 

 إلى : 

الو اااوج الممكتااة التى يت غى أن يؤديهااا اإلعالم )الااقفااام عن مصااااااااالح  -1

 حماية حقوق القهلة(-القيا-المجتم 

اإلعالم إلى لحقيق الو اوج الساااااققة  االلتزام قالم ادئ التي لرشااااق هساااااول -2

 الحيادية(. –التوا ن  –الققة  –الموضوعية  –)الصقق 

 مسئولية الجمهوة فى أن يص ح ناققا  ل مضامين اإلعالمية. -3

 .هلةت ر هذه القةاسة اققعاد اقهل هالثاني )المرل يان قالمضمون اإلعالمي( 

 -التحليل الكيفى :   

هتاك  اعية المساااتقامة أندتمكيفى لمعالجة قضاااايا  التتمية االلل ين من خالل التح يل ا

متع قة هلحتوي المتاقشااااة ع ى عقة معايير دتماعية عرحب ل متاقشااااة موضااااوعات ا

 قالمسئولية االدتماعية لإلعالم كما ي ى: 

   من ناحية قين حرية المرأة  همصااااااالح المجتم الا يحقق قرنامج ساااااايقلي  لوا ن  -1

تثقيفى سياسى هالال عق ال ماعى فق  فى حياة المرأة متجاهالدتاال لركيزه ع ى ال عق

التظرة الساققة ل مرأة العرقية  التى لقعا دهة المرأة داخل المتزل  هالتع يمى مؤكق ا

 .ع ى مشكالت المتزل هالترقية هالقيكوةات هاليهى هغيرها هالتركيز
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ة القضااااااايا المةت فة هلكتمتتوعة قهكذلا لا يحقق معياة حق المرأة فى المعرفة ال -2

قالموضااااااوعات اال يقية التى لقعا الصااااااوةة التميية ل مرأة اهتا  دتماعية هالتق 

 العرقية. 

لمصالح المجتم  فى لثقيج هلتوير المرأة  يعق من هدهة نظر ال احثة  لجاهالههذا 

س ة ما يقرو من  لإلحصاءات التى  ن المجتم  السعودى ع قام %50التى لمثل  ن

 س ق ذكرها.

 ماعية :دتفى معالجتة ل موضوعات االدتماعية التزم ق عع معايير المسئولية اال -3

 دتماعية الس يمة ى عرض حقوق المرأة  فى الحياة االف-أ

حتشاااااااام فى الزى هاإللتزام قم ااادىء الااقين اللتزام ققيا المجتم  الةاااصاااااااة قاااالا-و

 ة داخل اقسرة. اإلسالمى فى لتاهل حقوق المرأ

لتزام قأخالقيات الحقي  هالتعامل م  ضاايفات ال رنامج هالقفام عن حرية المراة اال-ج

 فى العمل هلوفير قيئة موالية لها .

ها القةاسااااة قالتتاوج المسااااتة صااااة من يلإقمقاةنة هذه التتيجة التي لوصاااا ب 

 ( 85) 2015 يق القةاسااااات الساااااققة ل ين أن هذه التتيجة لةت ج م  إسااااماعيل ع وان ع

الذى لوصل إلى أن هساول اإلعالم لن ل تزم قالمسئولية االدتماعية عتق لققيمها أخ اة 

التى لوصاااااا ب إلى  ( 86) 2014اق مات اقمتية . هلتفق هذه التتيجة م  ه ة شاااااااهين 

ةلفام نس ة االعتماد ع ى القتوات الفضاوية المصرية الةاصة قنها اقكثر مصقاقية ا

هذا من دهة نظر الجمهوة المصاارى. هلتفق كذلا م  ساااةة ع ق ال ييج همساائولية ه

التي دةساااب مقى التزام ال رامج المودهة ل مرأة هاليفل قأقعاد المسااائولية  ( 87)2011

االدتماعية هلوصااا ب إلى أن قتوات الت فزيون المصااارى الحكومي أكثر التزاما  قأقعاد 

 المسئولية اقخالقية.
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قةاسااة قتتاوج القةاسااات التي لتاهلب العالقة قين اإلعالم قمقاةنة نتاوج هذه ال

السمان  حمق  معظا التتاوج حي  أشاةت دةاسة أهالتتمية المستقامة يتضح أنها لتفق م

عن القهة المسااتق  ي ل صااحافة فى إحقاث لتمية مسااتقامة  )الذى يألي عن  ( 88)2009

عريق متاقشاااااة القضاااااايا االدتماعية الشاااااام ة( هو أقرو السااااايتاةيوهات إلى لمكين 

الصحافة من أداء أدهاةها التتموية هلمكيتها من دف  المشاةكة هنشر المعرفة هاالعقاد 

 الثقافي ل تتمية.

أهمية المسانقة اإلعالمية ل تتمية فى دمي   ( 89)2008در هقق أهضحب دةاسة داى قر

 المجاالت هخاصة القيمقراعية. 

 (13جدول )

 موضوعات القضايا االقتصادية

 % ك الموضوعات  

 71.4 20 عمل المرأة فى المجاالت الحرة

 14.3 4 التعامل م  التكتولوديا المودهة  ل يفل

التميية غير ل المرأة الساااااااعودية فى المجاالت عم

 مثل:

 ) الفتادق،التسويق،التجاةة،...(

4 14.3 

 100.0 28 دمالياإل

حت ب قضااااية عمل المرأة السااااعودية فى المجاالت الحرة  المركز اقهل فى ا

تماعي دا االقضااايا االقتصااادية التي ناقشااها ال رنامج هإن كانب هذه القضااية لأخذ قعق

 ى دية نظرا  لكون المعالجة كانب لعتمق عقتصاالمعالجة لكن لا لصتيفها كقضية ا أ تاء

سعوديات هأصحاو المصان  هالمؤسسات  هكان محوة الحقي  لة سيقات اقعمال ال

 دتماعي.قعق اقتصادي أكثر متة ا

داءت القضايا االقتصادية فى المرل ة الثانية من حي  التكراة هالمقة الزمتية 

 قالتس ة ل قضايا التي عالجها قرنامج سيقلي.
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 : التحليل الكيفي للمعالجة 

حقق معياة "حق الجمهوة فى المعرفة " نساااااا ة هاضااااااحة  فى لتاهل اقهضااااااام  -1

االقتصااااااادية الحالية هالمسااااااتق  ية. هلمث ب الفقرات التى ع رت عن هذا المعياة فيما 

 -ي ى:

لقاء حول التتمية االقتصاااادية المساااتقامة هةؤية المم كة الساااعودية المساااتق  ية لعام  -

2030. 

الرؤية المسااااتق  ية السااااتغتاء المم كة العرقية السااااعودية عن التف  كمصااااقةل قخل  -

 هال ح  عن مصادة أخرى ل قخل هالتتمية االقتصادية المستقامة.

إلى  %22ةلفام مشاةكة المرأة فى سوق العمل السعودي من خ يرة سعودية لؤكق ا-

قاف 30% ية هالث ية االقتصااااااااد ية التتم يام مها من المجتم  ههذا يترلب ع  ية لق

 أةالسعودي ههو المر

 .%40 يادة نس ة عمالة المرأة السعودية فى المصان  إلى -

افية لها حقاث لتمية  قة لتحقث عن ضرهةة لثقيج المرأة هإمستشاةة التتمية ال شري-

 ققعا من المم كة.

متعقدة فى المجتم  السعودي همتها دخول  ال ين أن قضية عمل المرأة أخذت أقعاد   -

المراة السااااااعودية فى مجاالت التيوم هالتجاةة هال يزنس هالتسااااااويق هقق لتاهل 

                                       ال رنامج هذه الفقرة 

حقق معياة لحقيق التوا ن قين حرية الفرد همصااااااالح المجتم  نساااااا ة ك يرة أ تاء  -2

تتمية المسااااتقامة )المسااااتق  ية هالحالية معا (.همن أمث ة الفقرات التى معالجة قضااااايا ال

ع رت عن التوا ن قين مصاااا حة الفرد هالمجتم  الفقرة التى لتاهلب قراة ةويس هيئة 

إليجاد قيئة عمل ديقة حي  أكق أن    قإغالق المحال فى التاساعة مسااء  اقمر قالمعره
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يق ساااااااعات العمل هإيجاد هساااااااول نقل لها. لحق -لهيئة عريق:عمل المرأة يحتاج إلى 

 ههذا من هدهة نظر ال احثة يحقق قيئة عمل موالية ل مرأة.

ما" قأخالقيات العمل اإلحقق ال رنامج ا-3 عالمى هالتى لمث ب فى الحرص ع ى لتزا

ععة عقم مقا-الحرص ع ى احترام ضاااااايو  ال رنامج ةداال هنساااااااء   -انتقاء اقلفا 

إعياء حق الك مة لكل الضاايو  قالتساااهى إلى حق -هاعن أةاو الضاايو  أ تاء التع ير

 ما )فى حالة هدود أكثر من ضيج(

لمساائولية االجتماعية فى معالجة القضااايا ببعض معايير ا وبهذا يتضااح وجود التزام

 .قتصاديةاال

لتزام الفضاااااااويات الذى أكق مقى ا90 2008هلتفق هذه التتيجة م  حا م ال تا 

ةاصاااااااة  ية ال عالالعرق مل اإلعالمى هاققةدة  يات الع مال ية من أخالق فب م  أ خت 

التى لوصاااااا ب إلى أن مماةساااااااة الحرية اإلعالمية ال يحول دهن  200891الغزاهى 

ية ل مهتة هأن ماعية اقخالق ية اإلدت عاة المساااااائول ية  مرا يات االخالق يذ المساااااائول لتف

 دتماعية يتعاةض م  م ادىء الحرية اإلعالمية .هاال

ناة المساااااائولياة اإلدتمااعياة ل رناامج سااااااياقلى قاالمساااااائولياة اإلدتمااعياة هعتاق مقااة

عيتة لقةاساتة  هلوصال  922009ل رنامج"ساتاة أكاديمى هالذى الةذه مرهان الكردى 

عق ع  فة يساااااااا مة المةت  هذا ال رنامج ققي ظام إلى أن  ية ل ت لقيت ى لةريب اقسااااااس ا

ل كموديل إعالنات هكذلا دتماعى السعودى من خالل لشجي  المرأة السعودية ل عماال

هذا ال رنا لا أ اة  لة هلذ ية اقصاااااااا قافى هفرد مج دقال" ك يرا"فى يقعا التهجين الث

 لتأ يره ع ى الحقا ة هالهوية هدهة اإلسالم فى الحياة العامة المم كة نظرا

لركيز قرنامج سااايقلى ع ى القضاااايا االقتصاااادية حي  داءت فى المرل ة إد 

)هالذى  Brundt landةل اعا  ه يقا  قتعريجإة قعق القضااااااايا االدتماعية يرل   الثاني

فيما عر  قاالسااااااتةقام الت ادلي  ذكره لودودى فى دةاسااااااتة التى ساااااا ق عرضااااااها(
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فق لقين الع ماء حي  ا قتاء   ساااااتقامة هالتيوة الممتق ههذا التعرقج قق أشاااااعل دقاللال

تتمية قال هتمام القهلاالقتصادى اةلف  فى امعظمها ع ى هدهة نظر مشتركة قأن ال عق 

 عق ا متزلة أه مكانة لالية ل : االدتماعى هال يئى يجب أن يأخذن المساااتقامة قيتما ال عقا

 seghezzo,2009,johnson ,everard,santilloاالقتصااااادى ههؤالء الع ماء ها 

robert2002  أن لعريج  إلي هقق أشاة ع ماء آخرهنBrundt land  الققير   أعيى 

فية لقهة التمو االقتصاااااااادى في لحقيق التتمية المسااااااتقامة ههؤالء الع ماء ها  ام الغ  

honly2000,norgoad 1992,zieglr2009).  هأناااة قهاااذا التعريج قاااق أهمااال

هاقها من هذا أن  مة الحترام هلققير الذات مهاالحتيادات التفسااااااية هاالنساااااااانية ال

ق  القوى قين ال يئة االقتصادية هالمجتم  حي  قق أهمل الراBrundtland  93لعريج 

 .ى مجتم زء اليتجزأ من التتمية الشام ة قالثقافة د

 (14جدول )

 القضايا الصحية 

 % ك موضوعات القضايا الصحية  

 57.1 16 التجميل

 28.6 8 صحة اليفل / صحة المرأة / التغذية 

 14.3 4 ستان هعرهضها التي لققمهاعيادات اق

 100.0 28 دمالياإل

حت ب قضااايا التجميل المركز اقهل فى القضااايا الصااحية التي ناقشااها قرنامج ساايقلي ا

ي يها موضوم صحة المرأة هلغذيتها خاصة فى فترة الحمل هالرضاعة  %57.1قتس ة 

  ا عيادات اقستان هأهميتها من التاحية التجمي ية . %28.6قتس ة 

 :ومن خالل التحليل الكيفي

ضااااااااياا ق ل ين من التح يال الكيفى ل فقرات االلتزام قموا يق اقخالق أ تااء معاالجاة-1

لضااح ذلا فى نوعية الموضااوعات الميرهحة ل معالجة كما التتمية الصااحية الحالية ها

 ى: ي 
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وة ستضافة دكتلموضوعات الصحية كانب لعتمق ع ى الضح ل  احثة أن معظا اا

متةصااااص فى مجال معين هإعياء نصاااااوح ل مرأة السااااعودية سااااواء كانب نصاااااوح 

لجمي ية أه نصاااوح ل م الحامل أه ل تعامل م  اقعفال )فرع الحركة ، العالج التفساااي 

 ل عفال المعاقين ، التعامل م  اليفل قأس وو لرقوي(. 

ى معالجة ف المجتم  مسااتق  ي القفام عن مصااالح قمعياة ا هل ين أيضااا التزامة -1

أة فى رقضايا التتمية الصحية المستقامة من خالل القعوة ل رعاية الي ية ل م

هتمام المم كة قإنشاء الصره  الي ية المتيوةة مةت ج المراحل العمرية  ها

 هلوفير الرعاية الي ية هالقهاوية 

كرت عيتتة أن حي  ذ94 2004ههذه التتيجة لةت ج م  م اةك قن هاصاااااال الحا مى 

مراعاة اقخالقيات هالمسئولية االدتماعية هأن قرامجة الت فزيون حظى قأقل نس ة فى 

 ستغالل المرأة هاليفل.لسعى إلى ا

 (15جدول )

 القضايا القانونية

 % ك موضوعات القضايا القانونية 

 33.3 4 قضايا العتج ضق المرأة

 33.3 4 فس  التكا 

 33.3 4 انتهاك حقوق الغيراستةقام التكتولوديا فى 

 100.0 12 االدمالي

لمث ب القضااايا القانونية التي يعالجها قرنامج ساايقلي فى اإلدراءات القانونية 

فس  التكا  هكذلا كيفية موادهة لموادهة قضايا العتج ضق المرأة السعودية هقضايا 

 دتماعي.ستةقام التكتولوديا همواق  التواصل االانتهاك الةصوصية من خالل ا

هيالح  عتق مقاةنة هذه التتاوج قالقةاساااااات اقخرى التي دةساااااب "معالجة قضاااااايا 

" الذى لوصل (95)حقوق اإلنسان فى اإلعالم السعودي مثل دةاسة خالق ع ق هللا التامي 

إلى لصقة قضية التمكين السياسي ل مرأة السعودية قاومة الحقوق السياسية فى المم كة 
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فى معالجة قرنامج  "اس  ي "انجق أن هتاك دان  %53.2هذلا قتس ة العرقية السعودية 

ل عق السااااياسااااي فى هذه ساااايقلي لقضااااايا المرأة السااااعودية حي  أغفل هذا ال رنامج ا

وانين اقساااااارة هقوانين قتصاااااارت القضااااااايا القانونية ع ى متاقشااااااة "قالمعالجات ها

 حترام حقوق الغير".الةصوصية ها

 ومن خالل التحليل الكيفي:

لتزام ال رنامج قمعايير المسئولية االدتماعية فى معالجة قضايا التتمية القانونية يالح  ا

 المستقامة فمثال :

هقق  " تحقيق التوالد بين حرية الفرد ومصااااااالح المجتمعلتزمب القتاة قمعياة " ا-1

قوق نتهاك حساااااتةقام التكتولوديا فى اا فى الفقرات التى لعالج قضاااااية " اإلضاااااح هذ

قانون  م خ راء ال ها فى ال رنامج من أكثر من  اهية حي  در  الغير" حي  لا معالجت

قضاااااايا التجساااااس ع ى الةصاااااوصاااااية هكذلا الجراوا المع ومالية التي لةتص قرف  

فى التتاهل ههو  ات قعيتها. ههذا يعق موضاااوعيامع ومات من شاااأنها اإلسااااءة إلى كيان

  مبادىء مهنية العمل اإلعالمىأحق 

 فى معالجة القضايا القانونية  هالضح ذلا بالمواثيق األخالقيةلا التزمب القتاة هكذ-2

فى التعامل م  مواق  التواصاااااال  مبدأ الخصااااااوصاااااايةمن دفام مققمى ال رنامج عن 

هضاااااارهةة لجريا –هحق المرأة فى الحفا  ع ى صااااااوةها الةاصاااااااة -اإلدتماعى 

 اعى.التجسس ع ر اإلنترنب همن خالل مواق  التواصل اإلدتم

حافظب القتاة ع ى حق المرأة فى معرفة اققعاد القانونية لكثير من الموضااااااوعات -3

 مثل:

دراوا اإلنترنب  هذلا من خالل - قوانين اقساااااارة هفساااااا  التكا-العتج ضااااااق المرأة

 ستضافة خ راء فى القانون لقةاسة هعرض اققعاد القانونية ما لها هما ع يها. ا
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برنامج ببعض معايير لتزام السابق والذى درس مدى ايل الكيفى الوبالرجوع للتحل

 -جتماعية  يتضح أد:المسئولية اال

لتزم فيها ال رنامج قمعياة "حق الجمهوة فى المعرفة " أكثر القضاااااايا التي ا  (1)

 هي قضايا التتمية االقتصادية المستقامة .

 ودة فىدلتزم فيها ال رنامج قمعياة "القفام عن القيا الموأكثر القضاااايا التي ا (2)

 دتماعية االقتصادية . المجتم  " هي قضايا التتمية  اال

لتزم فيهاا ال رناامج قمعيااة "الموا يق اقخالقياة" هي أكثر القضااااااااياا التي ا (3)

 القضايا الصحية الحالية " .

يا ال (4) ها ال رنامج قمعياة "لحقيق التوا ن قين حرية تي اأكثر القضاااااااا لتزم في

 ا التتمية االدتماعية . الفرد همصالح المجتم  " هي قضاي

هقالردوم إلى ال يانات الساااااققة يتضااااح أن معقل التزام ال رنامج قمعايير المساااائولية 

 ف مرلاالدتماعية فى معالجة قضااااايا التتمية المسااااتقامة هالحالية المتتوعة هو معقل 

 .         كما ل ين من خالل التح يل الكيفى 

 (16جدول )

 المتنوعة بحقوق األجيال الحالية والمستقبلية من المرأة السعوديةرتباط القضايا مدى ا

 % ك قضايا التنمية المتنوعة

 56 106 الحالية  فق )حقوق اقديال الحالية(

 24 47 المستق  ية فق  )حقوق اقديال القادمة(

 20 39 الحالية هالمستق  ية معا  

 100.0 192 دمالياإل

ةل اع معالجة القضاااااايا السااااااقق لفوق عتصااااار اقيانات الجقهل يتضاااااح من 

ق غب نساااااا ة القضااااااايا  المتتوعة قحقوق اقديال الحالية من المرأة السااااااعودية حي 

قتصااادية هالصااحية هالقانونية( التى لتاهلب حقوق اقديال المتتوعة )االدتماعية هاال

 معالجتها .  بمن إدمالى القضايا التي لم%56المعاصرة فى التتمية نس ة 
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ق غب نساا ة  القضااايا المتتوعة التى لتاهلب حقوق اقديال المسااتق  ية فق  فى 

 من إدمالى القضايا التي لا معالجتها .  %24التتمية حوالى 

تق  ية لمساااق غب نسااا ة  معالجة القضاااايا التى لتاهلب حقوق اقديال الحالية ها

ههى التساااااا ااة من الفقرات المرل يااة قمعااالجااة  مفهوم التتميااة %20حوالى   معااا

 المستقامة فى قرنامج سيقلى المودة ل مراة السعودية  .

شير دقهل ةقا  إلى لصتيج أقعاد التتمية فى القياعات المةت فة التى عالجها  11)هي

يج العالمى ر التعرلحقوق اقديال  كما يشيإلى لتمية حالية همستق  ية  ع قا ال رنامج 

 ل تتمية المستقامة هكما لتاهلتها الفقرات التى لا لح ي ها (

هلرل   قيانات هذا الجقهل قالتعريج العالمي ل تتمية المسااااااتقامة هالذى أقره لقرير  

"مسااتق  يتا المشااترك" قأنها التتمية التي ل  ى احتيادات الحاضاار دهن أن  لق ل  ققةة 

ام حادتها هلذلا يجب أن يرل   مفهوم التتمية فى لتاهل اقديال التالية ع ى إشاااااا 

ية(  قاف ية هالث قانون ماعية هاالقتصاااااااادية هالصااااااحية هال يا المتتوعة )االدت القضاااااااا

 قاالستمراةية هاالستقامة .

من القضااااايا التي لا معالجتها فى  %20ن نساااا ة هقتح يل مضاااامون ال رنامج ل ين أ

 ة هالصحية هالقانونية هالثقافية ( لحقق مفهوممةت ج اققعاد )االدتماعية هاالقتصادي

تاهل معالجتها لت بمن القضااااايا التي لم يك رالتتمية المسااااتقامة أما التساااا ة الهأقعاد 

التتمية الحالية هالمشااااااكالت المعاصاااااارة التي لوادة المرأة السااااااعودية فى مةت ج 

 المجاالت الساقق ذكرها.

د البرنااامج يتناااول بعااد برنااامج تبين أيفي لفقرات الوبااالرجوع إلى التحلياال الك  

 :االستدامة فى العديد من الموضوعات مثل

لقاء حول التتمية االقتصادية المستقامة هةؤية المم كة السعودية المستق  ية لعام  .أ

2030. 
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الرؤية المستق  ية الستغتاء المم كة العرقية السعودية عن التف  كمصقة ل قخل  .و

 هالتتمية االقتصادية المستقامة.هال ح  عن مصادة أخرى ل قخل 

إداةة خقمة المجتم  هالتتمية المسااتقامة فى دامعة القمام لي ق م ادةة "ماة ا"   .ج

تقامة الشاااااااامل من كافة التواحي  هذلا إليمان الجامعة قمفهوم التتمية المساااااا

خقمة التجاةو اإلنساااانية ه –التتمية الثقافية المساااتقامة  –التكتولودية هالع مية 

 ةيادة اقعمال. –  المجتم

 %22ةلفام مشاةكة المرأة فى سوق العمل السعودي من خ يرة سعودية لؤكق ا .د

ههااذا يترلااب ع يااة التتميااة االقتصااااااااديااة هالثقااافيااة لقيااام مها من  %30إلى 

 المجتم  السعودي ههو المرأة .

 دمعية سعودية لي ق م ادةة ل حفا  ع ى التراث الثقافي السعودي . .ه

تاء دهةات لتمية قشاااااا .ه مل م  اقق عا ية فى الت ققةات اقم السااااااعود رية لتتمية 

 المعاقين.

 .%40 يادة نس ة عمالة المرأة السعودية فى المصان  إلى  . 

ة حقاث لتمية لتحقث عن ضاااارهةة لثقيج المرأة هإمسااااتشاااااةة التتمية ال شااااري . 

  قافية لها ققعا من المم كة.

 ههتاك العقيق من الفقرات التي لتاهلب موضوعات أخرى فى التتمية المستقامة 

 الكيفي لفقرات البرنامج وبتطبيق أبعاد المساااااائولية االجتماعية عن طريق التحليل

 :تبين ما يلي

جتماعية متشااااابهة ومرتبطة بالتنمية يز البرنامج على ملفات وموضااااوعات اترك -1

                           جيال القادمةالبشرية والمجتمعية وحقوق اال
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 أد البرنامج حقق الكثير من التوالد بين حقوق الفرد وحقوق الدولة  -2

مراعاة  حق الجمهور فى معرفة كل التفاصاااااايل المتعلقة بالقضاااااااايا عن طريق -3

إستضافة خبراء ومتخصصين فى كل أنواع القضايا .وكذلك إستضافة نموذج للمرأة 

 بتة فى البرنامج مثل فقرة " قصة نجا  " وحكاية طمو .فى فقرات ثا

يألى لركيز ال رنامج ع ى القضايا االدتماعية فى الترليب اقهل خاصة هأن القضايا و 

االدتماعية التى ليرق إليها ال رنامج مرل ية في معظمها قال عق ال شااااااري هالتتمية 

هلققيا  %50ية ( قتساا ة ال شاارية المتمث ة فى ) عرض نماذج همواهب سااعودية نساااو

 ا عرض موضااوعات لتمية قشاارية لالم هكيفية  %13,3نصاااوح يومية ل مرأة قتساا ة 

لكل متهما ههصفات ل ي    %10التعامل م  اليفل هح ول ل مشكالت الزهدية قتس ة 

المتحقة ل تتمية  متماشيا م  لوصيات اقما لكل متهما ( %3,3هلماةين ةياضية قتس ة 

هالمعتى قال يئة ال شاااارية متمثال  في قيان  1972نعقق في سااااتوكهولا ا ال شاااارية هالذى

قعتوان " حماية ال يئة ال شرية هلحسيتها هى القضية الرويسية التى آ رت ع ى ةفاهية 

هكذلا التيوة االقتصااااادى في دمي  أنحاء العالا ههذا أكق قشااااقة ع ى " ، الشااااعوو 

لتيوة أه التتمية االقتصاااادية المساااتقامة ضااارهةة االهتمام قال يئة ال شااارية في إعاة ا

م  لوصااايات ال جتة القهلية ل  يئة هالتتمية  قهل العالا الثال  هكذلا متماشاااي اخاصاااة ل

هالتى أهصب قضرهةة إحقاث لتمية قشرية  Brundt land  1983التى سميب ق جتة 

هذلااا خوفااا  من التااقهوة   96هالتركيز ع ى اققعاااد االدتماااعيااة فى لتميااة المجتمعااات

المتسااااااةم ل  يئة ال شااااارية هالمصاااااادة الي يعية هما يت   ذلا من لقهوة فى اقحوال 

ير مسااتق  تا المشااترك الذى هضاا  هقعقها صااقة لقر .االقتصااادية هالتتمية االدتماعية 

دتقة القهلية إلصاااااال  نموذج التتمية ليشااااامل ذلا العتصااااار المفقود فى عتاصااااار اق

ى التتمية هقق أسااس هذا التقرير ل تودة القهلى هالمساائولية المجتمعية نحو اإلسااتقامة ف

 –ذاوي اقمن الغ –المشاااكل التى لحتاج لمعالجتها قما في ذلا المشااكالت الحيالية مثل 

 التمو فى المتاعق العمرانية ( –الةو  من االنقراض  –اقمن  –السالم 
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ى جتم  العرقى يتمثل فالتتمية المساااتقامة ل مهمن الواضاااح أن التركيز اإلعالمى ع ى 

ل عق ا تماعية هالصحية هال يئية متجاهالديادة الوعى قالقضايا االدتماعية ه التتمية اال

ة هالتع يا هدهان لعم ة هاحقالساااااياساااااى هالثقافى هالتع يمى ع ى الرغا من أن التتمية 

ة عن لتتمية المستقامة" الصادةا لما أقرلة الموا يق القهلية "ه يقة التع يا من أدل ع قا

 ما المتحقة .اق

إن لجاهل ال عق الساااياساااى فى مضااامون قرنامج سااايقلى قق يرد  إلى حقهد 

الحرية اإلعالمية ل قتوات الفضاوية فى المجتمعات العرقية هالتى قق لكون من معوقات 

حب الحرية نة لو متلى المرأة العرقية ع ى الرغا من أالعمل اإلعالمى خاصة المودة إ

سية هالقيمقراعية ل مرأة العر سيا يكون لة قية فإن ذلا سلهذه القتوات قتتاهل القضايا ال

مة خر هلة قياإلعالم حي  أن كل متهما يكمل اآلستقامة التتمية السياسية همردهد  فى ا

 97ك يرة فى ليوير المجتمعات 

 فى للمرأة كى يكود مؤثًراربى الموجه وهذه الدراسااة تحدد ما يحتاج إليه اإلعالم الع

 إحداث تنمية مستدامة  لكل القطاعات.

 (17جدول )

 المدة الزمنية لقضايا التنمية الحالية والمستقبلية 

 % الزمن بالدقائق القضية 

 62 1300 حقوق اقديال الحالية 

 38 758 حقوق اقديال القادمة 

 100.0 2058 االدمالي

التي لتاااهلااب التتميااة الحاااليااة فى اققعاااد المةت فااة  هققياااس المااقة الزمتيااة ل قضاااااااايااا

)االدتماعية هاالقتصااااااادية هالصااااااحية هالقانونية( هلا لتتاهل حقوق اقديال القادمة 

أما المقة الزمتية ل قضااااايا التي لتاهلب التتمية المسااااتقامة فى  %62لوح  أن نساااا تها 

ة دهن المساااااس قحقوق اققعاد الساااااقق ذكرها هالتي لعرضااااب لحقوق اقديال القادم

 .%38اقديال الحالية فيما يعر  قأنها قضايا التتمية المستقامة ق غب نس تها 
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نا خ يجية هالمودة ل مرأة  تاة ةهلا يقلي ع ى ق لذلا يتضااااااح ل  احثة أن قرنامج ساااااا

تتمية أقعاد الساااااااور من أكثر  لفعةرأقعاد التتمية الحالية قتساااااا ة م السااااااعودية يتتاهل

ص مقة  متية لقضااااااايا التتمية الحالية أكثر من قضااااااايا التتمية المسااااااتقامة هيةصاااااا

 المستقامة. 

هإن كان معقل لتاهل قضية التتمية المستقامة قكل أقعادها يعق معقل متوس  ههو دقيق 

 ع ى المجتمعات العرقية التي لتحول إلى القيمقراعية هالتتمية قكل أقعادها.

   -نتائج الدراسة :

 ي ية لمضاااامون عيتة من ال رامج المودهة ل مرأة السااااعودية في قإدراء القةاسااااة التح

ساااعة  45ح قة من قرنامج ساايقلى قواق   30القتوات الفضاااوية الةاصااة هالمتمث ة فى 

ة قق خردب دةاسهقاستةقام أداة لح يل المضمون هالذي يذام ع ى قتاة ةهلانا خ يجية 

 المضمون قعقة نتاوج من أهمها : لح يل

ها ق غ عقد -1  192ب معالجة سااااااااعة هلم 45ح قة قواق   30الح قات التى لا لح ي 

  قافية ( قضية متتوعة ) ادتماعية ، ه صحية ، ه اقتصادية ، ه قانونية ، ه

أس وو المعالجة ع ى قالب الحواة أكثر من الحقي  الم اشر أه التقرير في عتمقت ا-2

  %83,3عتماد ع ى الحواة ب نس ة االحي  ق غ

عتماقت قيتماا ا %75اإلقرا  نساااااا اة الفقرات التى اللعتماق ع ى عتااصاااااار  بق غا-3

فق  من الفقرات  10,4عتمقت ع ى صااوة  اقتة لتوضاايح المضاامون ها 14,6%

 ع ى المادة الفي يمية أه التقاةير المصوةة .

يا حي  أن ال رنامج مودة ل مرأة -4 ية ع ى مضاااااامون القضاااااااا غ  ب التزعة المح 

  %100ذلا داءت القضايا مح ية قتس ة السعودية  هالعرقية ل
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ناث من إدمالى هكانب نساااا ة اإل %89,6ضاااايو  قتساااا ة  شااااتم ب الفقرات ع ىا-5

 . %88,4ستضافتها ب االضيو  التى لم

ققم ال رنامج نماذج متتوعة ل مرأة السااااااعودية في مةت ج التةصااااااصااااااات قتساااااا ة -6

39,5% . 

( قيتما اةلفعب نساااا ة الضاااايو  )الذكوة هاالناث لتوعب ه اوج هلةصااااصااااات -7

حتواء لكل متهما هذلا ال %16,3يل قتسااااا ة ساااااتضاااااافة الي يب هخ راء التجما

ع ى فقرة صااحية  اقتة هق غب نساا ة اسااتضااافة ساايقات اقعمال هالي  ة ال رنامج 

هق غب  %7ن فى ع وم االدتمام هع وم التسوق قتس ة ي يها المتةصصو 9,3%

هلتوعب  %48اةج ال رنامج قتساااا ة نساااا ة المشاااااةكة الةاةدية ل جمهوة من خ

هساول المشاةكة ما قين االلصال الت يفزيونى هالتواصل م  أسرة ال رنامج ع ر 

 صفحتها ع ى الفيس قوك هحساقها ع ى لويتر .

 يها القضااااااايا ل %62,5ضااااااايا االدتماعية حي  ق غب ةلفعب نساااااا ة معالجة القا-8

 لكل متهما  %14,6الصحية هاالقتصادية قتس ة 

حت ب القضاااااايا االدتماعية مقة  متية أك ر من قاقى أنوام القضاااااايا المتتوعة التى ا-9

ق من 1194ية ل قضاااااااايا االدتماعية ناقشااااااها ال رنامج حي  ق غب المقة الزمت

ق 342قإدمالى  %16,3االقتصاادية  ق قيتما ق غب نسا ة القضاايا 2094دمالى إ

 ق 316هإدمالى  %15,1 يها القضايا الصحية قتس ة ل

 هعن لوافر التتمية المسااااااتقامة فى القضاااااااايا المتتوعة التى لا عرحها لوح  أن-10

القضااايا االقتصااادية هى أكثر القضااايا التى ليرقب ل تتمية المسااتقامة أه الحفا  

  %28ع ى حقوق اقديال القادمة من التمو االقتصادى حي  ق غب التس ة 
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دمة ديال القاع ى التيرق لحقوق اقمة ال رنامج هكذلا القضايا الصحية حرصب مقق

من خالل لرسااي  القوانين العام ة ع ى حرية المرأة هخصااوصاايتها هذلا قتساا ة 

16.5% 

يال دقالحالية هلا يتيرق إلى حقوق اق لسامب فى معظمهاقيتما القضاايا القانونية ا-11

فى  ي يها القضااااايا االدتماعية التى الساااامب أيضااااا %16ا إال قتساااا ةالقادمة مته

 %16.5ال قتس ة يال القادمة إمعظمها قالحالية هلا يتيرق إلى حقوق االد

هليرقب القضايا االدتماعية إلى موضوعات متعقدة قيتما ق غب نس ة لققيا نماذج -12

ساا ة نامج حي  ق غب التنساااوية فى العمل االدتماعى نساا ة ك يرة من فقرات ال ر

قرة هف " قصة نجا  "  مىـااتة لسقرة  اقـااحتواء ال رنامج ع ى فهذلا ال    50%

 هفى هذه الفقرات الثاقتة لققم نماذج نساوية متتوعة   "حكاية عمو "أخرى لسمى 

س ة لقضايا التتمية االدتماعية الحالية ها-13 لضح من خالل التح يل الكيفى  أيضا قالت

س ة ك يرة فى التوا ن قين حرية الفرد همصالح  سيقلى ن المستقامة حقق قرنامج 

 مجتم  ال

 لتزام ال رنامج قموا يق االخالق هكذلا حق الجمهوة فى المعرفة .هكذلا ا 

( هقالتساااا ة ل قضااااايا االقتصااااادية ساااايير م ج عمل المرأة السااااعودية ع ى قاقى 14

ه هر  %71,4ال عق االدتماعى هذلا قتساااا ة  يالموضااااوعات االقتصااااادية ذه

ههو  %14,3تسااااااويق قتساااااا ة هتمام ال رنامج قعمل المرأة في مجال الفتادق هالا

 مجال دقيق ع ى المرأة السعودية نظرا  لي يعة المجتم  السعودى 

لتزاما قمعايير المساااااائولية اإلدتماعية في معالجة قضااااااايا التتمية هقق حقق ال رنامج ا

االقتصااااااادية الحالية هالمسااااااتقامة حي  حقق لوا نا  قين حرية الفرد همصااااااالح 

 المجتم  .
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ت حت ب موضااوعاة التى عالجها قرنامج " ساايقلى " ايا الصااحي( هقالتساا ة ل قضااا15

ي يها  57,1في الفقرة الصحية حي  ق غب نس تها  يك رالتجميل قأنواعة التس ة ال

م الحامل قتساا ة موضااوعات صااحة المرأة هصااحة المولود هالتغذية الساا يمة ل 

لتزام تها االلتزام ال رنامج قمعايير المساااااائولية االدتماعية همهقق ل ين ا 28,6%

قموا يق االخالق أ تاء معالجة قضاااااايا التتمية الصاااااحية الحالية هالتزامها قمعياة 

  في معالجة قضايا التتمية الصحية المستقامة لقفام عن مصالح المجتم  مستق  ياا

( هقالتساا ة ل قضااايا القانونية لتوعب القضااايا القانونية التى ناقشااها قرنامج ساايقلى 16

ةقام تموادهة العتج ضاااق المرأة الساااعودية هقضاااايا فسااا  التكا  هإساااقين كيفية 

لكل متها هقق ل ين من  %33نتهاك حقوق الغير قتسااب متساااهية التكتولوديا في ا

ية  عايير المساااااائول نامج قم يل إلتزام ال ر ماعية المتمث ة فى التح  لحقيق  ) االدت

 ية المسااااااتقامة ) أىالتوا ن قين حرية الفرد همصااااااالح المجتم  "قالتساااااا ة ل تتم

ة لتزام قالموا يق اقخالقيأة فى االديال القادمة( هكذلا االالحقوق القانونية ل مر

 أ تاء المعالجة.

 –صااادية االقت –( قق ق غب نساا ة التتمية المسااتقامة فى مةت ج القضااايا االدتماعية 17

ية تق  ههى القضاااايا التى ناقشاااب حقوق االديال الحالية هالمسااا %20القانونية ( 

 معا  

وقد لوحظ غيا  القضايا السياسية من قائمة القضايا التى ناقشها البرنامج 

وكذلك القضاااايا التعليمية  والدينية بينما ظهرت القضاااايا الثقافية بنسااابة صاااويرة لم 

 من إجمالى القضايا التى طرحها البرنامج  %2تتجاول 

حقوق االدياال القاادماة حوالى  تتااهل فيهاا ال رناامج( هق غاب الماقة الزمتياة التى ي18

 من إدمالى المقة الزمتية ل قضايا التى لتا متاقشتها. 38%
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 توصيات الدراسة:

ة فى خقم قالتظر إلى القهة الو يفى الذى يقوم قة اإلعالم العرقى )السااااااعودى(

قضايا المرأة العرقية  الضح من نتاوج القةاسة أن هذا االهتمام ليس ع ى الققة الكافى 

المالوا خاصااة فى نميية  المعالجة هلق يقية  التتاهل لقضااايا المرأة السااعودية دهن  هال

الةوض فى دوهر قضايا المراة السعودية همشكاللها هإهمال الموضوعات السياسية 

داءت  هذا المتي ق  ية ل مرأة همن  ية التى لسااااااااها فى لحقيق لتم ية  هالتع يم قاف هالث

 -لوصيات القةاسة كما ي ى:

إعادة لرليب أدتقة قضايا المرأة السعودية فى اإلعالم العرقى قحي   ضرهةة -1

 يكون التركيز ع ى اققعاد السياسية هالثقافية ل مرأة العرقية

ضاااارهةة لحرة اإلعالم العرقى من القيود المجتمعية هالقيمية التى يفرضااااها   -2

 المجتم  السااااااعودى ع ى هاق  المرأة العرقيااة هأهميااة التظر إليهااا كمواعن

 مسئول عن التتمية الحالية هالمستقامة مثل الردل فى كافة المجاالت 

ضرهةة التقخل قالتشري  أه قإقراة ميثاق شر  ل قتوات الفضاوية فيما يتع ق  -3

قالمحتوى اإلعالمى المققم ل مرأة لتص ع ى أهمية لوافر اققعاد الساااااياساااااية 

 هالتع يمية هالثقافية  فيما يققم ل مرأة العرقية

و يقة ق فى التتمية المسااتقامة عمالإعياء اقهلوية ل قضااايا التع يمية  ضاارهةة -4

 اقما المتحقة "التع يا من أدل التتمية المستقامة"

مية نها إحقاث لتانب الثقافية هالفتية  التى من شاااااااأهكذلا التركيز ع ى الجو -5

 سى من متي  ات التتمية المستقامةقشرية  هقذلا نحقق ال عق ال شرى اقسا
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