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 قضايا التنمية يف املحطات الوطنية االذاعية والتلفزيونية

 (*) نوال عبد هللا الحزوره

 (*)إشراف أ.د. حسن عماد مكاوي

 :المقدمة

التنمية قبل كل شيء تنمية بشرية وثقافية تستلزم احداث تغييرات جوهرية 

في الفعل والسلوك، في اآلراء واالتجاهات والمعتقدات والقيم وطرق التفكير، مما 

 . (1)والتغييريستلزم إيجاد الوعي بالحاجة الى التنمية 

فمن المؤكد أن أولى دعائم نجاح تنمية المجتمعات المحلية استثاره وعي  

أعضاء البيئة المحلية، وإشراكهم في اتخاذ قرارات التنمية المحلية في مجتمعاتهم 

وتنفيذها، ولن يتحقق ذلك إال عن طريق إثارة الوعي بمستوى أفضل من الحياة 

أعضاء المجتمع المحلي في يتخطى حدود حياتهم التقليدية، وعن طريق إشراك 

 .(2) بالتغييرعمليات التنمية يمكن إقناعهم 

من أهم وسائل االتصال -وباألخص الراديو والتليفزيون-ويعتبر االعالم  

الجماهيري التي يمكن تشارك بدور هام في دفع عجلة التنمية الوطنية، خاصة بعد ان 

وكيات، ووسائل مساعدة في التعليم أصبحت وسائل للتأثير على األفكار واالتجاهات والسل

والتوجيه والتثقيف، ونشر األفكار المستحدثة، وقد حققت بعض المؤسسات التنموية 

المحلية نجاحا ملحوظا في استخدام وسائل االعالم في بعض مجاالت التنمية وتعزيز 

 .(3) يةقدرات كافة أبناء المجتمع المحلي من اجل المشاركة اإليجابية في العملية التنمو

كما ان تقييم نظم وسائل االعالم وقدرتها في االسهام في التنمية الوطنية 

يتم وفق معايير أساسية  McCauley وخدمة المصلحة العامة كما يورد ما كويلي

                                                           
 .المدرس بقسم االذاعة والتلفزيون جامعة صنعاء (*)
 األستاذ بقسم اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعالم جامعة القاهرة. (*)
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أهمها تحقيق التنوع والحرية والمنافسة والتعددية فضال عن الموضوعية والمشاركة 

 :(5) فيوتبرز قدرة اإلعالم التنموي  (4) المجتمعية.

 خلق مناخ مالئم للتغيير. .1

 العمل على مضاعفة مصادر المعلومات. .2

 إيصال الخبرات المتراكمة إلى أكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع. .3

 رفع مستويات الطموح عند األفراد لتحفيزهم على العمل. .4

 جعل األفراد أكثر ميالً للمشاركة في صنع القرار. .5

 المساعدة في تحقيق االنسجام في المجتمع. .6

 تعزيز الشعور بالمواطنة. .7

 تسهيل تخطيط البرامج التنموية المتعلقة بحاجات المجتمع المحلي وتنفيذها. .8

 جعل تنمية المجتمع المحلي عملية ذاتية دائمة التطور. .9

صحيح أن اإلعالم ال يمكن أن ينهض بعبء التنمية وحدة إال أن عدم إسهام 

ة، وإلى جانب وسائل عاالتصال في خطط التنمية يؤدي إلى إخفاقات غير متوق

دوراً أساسياً في وضع  والتليفزيوناالتصال التقليدي يتحمل اإلعالم وبخاصة اإلذاعة 

المجتمعات المحلية في صلب العملية التنموية، لقد أثبتت هذه الوسائل كفاءتها في 

الهند ونيجيريا ومصر، وبلدان متقدمة مثل و الصين تجارب العديد من البلدان مثل

كندا وايطاليا وفرنسا، في قضايا وطنية عديدة مثل محو األمية وتعليم الكبار، تنظيم 

النسل، وتبني تقنيات زراعة حديثة. وتزيد فاعلية هذه الوسائل عندما تدعم بالحوار 

ضافة الستثمار والنقاش واالتصاالت الشخصية )نوادي االستماع والمشاهدة(، باإل

والتي استطاعت ان تطرح ابعاد وخيارات  ICT)تكنولوجيا االتصال والمعلومات )

خاصة في الدول النامية أبرزها التعليم عن بعد والتوعية  جديدة لإلعالم التنموي

  الصحية بأمراض عديدة مثل حمالت التوعية بمرض نقص المناعة )االيدز(.
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ية، برزت قائمة متزايدة من مبادرات فعلى مدى السنوات القليلة الماض

مجتمعية بارزة لبناء القدرات وتبادل المعلومات في البلدان النامية لتمكين المحرومين 

و)  الزراعيين في أوغندا، للعمال( (Farm Net: من امثلة تلك المبادراتوالريفيين، 

Telecentres  Nabweru Buwama مراكز االتصاالت من أجل التمكين ،)

 Rural Multipurpose Community) ،االقتصادي للمرأة في أوغندا

Telecentreslvh مراكز االتصاالت الريفية متعددة األغراض مالي وموزامبيق و )

( بوابة (PeopLinkللمزارعين في باكستان، (Pakistan) ،وأوغندا ،تنزانيا

ي ( شبكة المجتمع ف (Bankilareالبلدان النامية،من 22الحرفيين في

 Health( مركز خدمات ويب ألطفال األحياء الفقيرة في كينيا)  (Nairobitsالنيجر،

Infoلتكنولوجيا المعلومات بين العاملين في مجال الصحة في إثيوبيا )، (Village 

Leap (6)( لبيع األوشحة التي حققتها المرأة القروية في كمبوديا . 

المجتمعات النامية التي تعاني يبرز دور االعالم وادواره التنموية في و

تحديات واشكاليات عديدة كما هو الحال في المجتمع اليمني، فرغم بعض اإلنجازات 

التي تحققت في مسيرة التنمية في اليمن في جوانب تحسين الدخل ومستوى المعيشة 

ومجال الخدمات التعليمية والصحية وغيرها اال ان اليمن يواجه إشكاليات متعددة 

وحاليا يصنف بالدولة األشد فقرا في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا  ،كةومتشاب

.فقد واجه اليمن خالل السنوات القليلة الماضية %42.8حيث تزيد فيها نسبة الفقر عن 

ووفقا لتقارير األمم  سلسلة من االزمات أدت الى تفاقم الفقر وانعدام االمن الغذائي.

 المنخفضة حيثأخرا ضمن الدول ذات التنمية البشرية المتحدة تحتل اليمن مركزا مت

كثر عقب احداث أوقد تراجعت  م.2012( وفقا لتقرير العام 160تقع في الترتيب )

 .ما بقي من مؤشرات التنمية ىودخول البالد في اتون حرب أتت عل 2014
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 مشكلة الدراسة واهميتها:

يبرز دور وسائل االعالم الوطنية -اجماال–بتحليل الوضع التنموي في اليمن  

في دعم خطط التنمية وبرامجها، وهل تؤدي هذه الوسائل دورها في المساهمة في حل 

اإلشكاليات والتحديات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية التي تواجه التنمية 

ه الوسائل في نشر الوعي االجتماعي بين أوساط في اليمن؟ والى أي مدى تسهم هذ

 المواطنين، ومن ثم حشد وتعبئة الجماهير بما يتسق ومشاريع التنمية الوطنية الشاملة؟ 

ويأتي ذلك من أهمية تفعيل دور قنوات التوعية االجتماعية السليمة،  

ا بعض خاصة في الريف والتي تقوم به ،لمواجهة عمليات التعبئة الخاطئة المنتشرة

قبلية، في مجتمع  وحتىالجهات واألفراد لمصالح مذهبية أو طائفية أو سياسية حزبية 

كار التخريبية واالستجابة يسوده الجهل واألمية، مما يجعله بيئة خصبة لتقبل هذه األف

وحركة الحوثي كما هو حال تنظيم القاعدة في أبين  ،رة التي يوجه إليهاللمناحِ الخطي

والتي ظهرت تبعاتها خالل الفترة األخيرة وما وصلت اليه األمور  وغيرها المسلحة

 ،من سقوط الدولة اليمنية في ايدي المليشيات المسلحة والجماعات اإلرهابية المتطرفة

مما يجعل من المهم تعديل الخطاب اإلعالمي، والذي لن يجدي نفعاً ما لم يتم التعرف 

االمر الذي لن يتسنى إال بمعرفه  ،التصاليةعلى طبيعة الريف وإشكاالته واحتياجاته ا

 الواقع واالهتمام بإجراء البحوث والدراسات اإلعالمية واالجتماعية في الريف.

فقد بات من الواضح ان أكبر التحديات التي تواجه مشاريع التنمية في اليمن 

لنسبة والدوال النامية عموما تكمن في جهل المواطنين وقلة وعيهم بأهمية التنمية با

إليهم وكيفية الوصول الى ثمارها لما فيه خير الجميع. ومن هنا تأتي أهمية الوعي 

بقضايا التنمية كأحد اساسيات بناء االنسان الذي هو في األصل أداة التنمية ووسيلتها 

 وكذلك المنتفع بها، وبالتالي تحقيق ما يسمى بالتنمية البشرية.
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اسة في الوقوف على طبيعة المضامين وبناء على ذلك تتحدد مشكلة هذه الدر

اإلعالمية لمختلف قضايا التنمية في المحطات الوطنية االذاعية والتلفزيونية، 

والمعالجات التي تطرحها لهذه القضايا بما يمكنها من نشر الوعي بين الجمهور 

 بمختلف القضايا االجتماعية.

 :أهداف الدراسة

استهدفت الدراسة التعرف على ابعاد المعالجة التلفزيونية واالذاعية للقضايا 

وخاصة سكان الريف اليمني  بالمواطنينالتنموية في مختلف مجاالت الحياة المرتبطة 

ويتضمن ذلك التعرف على القضايا التنموية المختلفة التي اهتمت المعالجة االعالمية 

 بطرحها ويشمل ذلك:

قضايا ومجاالتها )سياسية/ اقتصادية/ اجتماعية/ ثقافية/ دينية/ نوعية تلك ال -أ

 اسرية تربوية وغيرها(.

 الحيز الزمني الذي شكلته نوعيات القضايا التنموية المختلفة. -ب

التعرف على طبيعة المعالجة التلفزيونية واالذاعية للقضايا التنموية من  -ج

حيث القالب المستخدم واللغة وحجم مشاركة الجمهور والضيوف 

 المشاركين في طرح تلك القضايا. 

 التعرف على مدى االهتمام بجمهور الريف عند تناول هذه القضايا.  -د

ليمن( والمعالجة االذاعية في اذاعة المقارنة بين المعالجة التلفزيونية )قناة ا -ه

 صنعاء، للقضايا التنموية المختلفة. 

ويتلخص الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في التعرف على طبيعة وابعاد 

المعالجة التلفزيونية واالذاعية للقضايا التنموية للتعرف على جوانب االجادة 

 ومدىايا التنمية، والقصور التي يمكن ان تؤثر في درجة وعي جمهور الريف بقض



 قضايا التنمية في المحطات الوطنية اإلذاعية والتلفزيونية
 

 444                              الثامنالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

اتساق ذلك مع الوظيفة المنوطة باإلعالم الوطني ودوره في تنمية وعي الجماهير 

 بقضايا ومشاريع التنمية الوطنية. 

 :تساؤالت الدراسة

التي تطرحها وسائل االعالم الوطنية  التنمويةتركز على البرامج والقضايا  

 )شكال ومضمونا( وتتلخص أهم التساؤالت في االتي:

-ما طبيعة عرض البرامج والمضامين التنموية من حيث الشكل )القوالب الفنية -1

الضيوف  –مشاركة الجمهور -أسلوب التقديم -اللغة–جهة اإلنتاج -أساليب التقديم

 المشاركون في طرح القضايا(؟

ما القضايا التنموية األكثر طرحا في البرامج اإلذاعية والتلفزيونية؟ والى أي  -2

 وي )سياسية، اجتماعية، صحية، ثقافية، زراعية.(؟المجاالت تنط

 –ما نوعية الجمهور الذي تستهدفه البرامج والمضامين التنموية )جمهور عام  -3

 فئات محددة(؟

الى أي مدى تهتم المعالجات اإلعالمية في المحطات الوطنية بمناقشة واقع  -4

 اإلشكاليات التنموية في الريف؟ 

 حل التحليل(فيما يخص القضايا التنموية )م

هل ترتبط المعالجة اإلعالمية للقضية بحملة إعالمية تقووم بهوا وسوائل االعوالم     -5

 الوطنية؟

 ما مجاالت التوعية التي استهدفتها المعالجة اإلعالمية للقضية؟    -6

ما مستوى التوعية الذي تدعمه المعالجة اإلعالميوة للقضوية )معوارف، اتجاهوات،  -7

 سلوكيات(؟

 الموضوعية التي تركز عليها المعالجة اإلعالمية للقضية؟ماهي الجوانب  -8

 ما مدى عمق المعالجة المطروحة للقضية؟ -9

 ما هي االستماالت االقناعية المستخدمة في طرح القضية؟ -10

في الدراسة التحليلية وبأسلوب عمدي تم اختيار ثالث قضايا تنموية تالمس الحياة فوي  

رات التنمية الوطنية، وذلك لقيواس درجوة وعوي المجتمع الريفي في اليمن وترتبط بمسا

المبحوثين االجتماعي بها ومعرفة مدي إسوهام وسوائل اإلعوالم فوي التوعيوة بهوا، وهوذه 
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القضايا هوي )قضوية تنظويم االسورة، قضوية ترشويد الميواه بطورق الوري الحديثوة، قضوية 

 الحوار الوطني( بحيث اتسمت هذه القضايا بالخصائص االتية: 

ن القضووايا المطروحووة واألكثوور تنوواوالً فووي البوورامج التنمويووة أن تكووون ضووم (1

 والمضامين الموجهة للريف والتي افرزتها الدراسة التحليلية.

مثلوووت كووول منهوووا جانوووب مووون جوانوووب التنميوووة فوووي الريوووف مثووول )المجوووال  (2

 الصحي/المجال الزراعي/ المجال السياسي(.

 إجراءات الدراسة المنهجية:

 منهج الدراسة:

تم االعتماد على المنهج المسحي الذي يعد من أبرز المناهج المستخدمة في 

ً منظماً  البحوثجانب الدراسات اإلعالمية خاصة  ً علميا الوصفية ويعد منهجا

 للحصول على أهم البيانات والمعلومات واألوصاف المتعلقة بالظاهرة محل الدراسة.

فزيونية ذات العالقة بقضايا اإلذاعية والتلي للمضامينحيث سيتم إجراء مسح 

 التنمية بشكل عام في مختلف المجاالت الحياتية التي تطرحها وسائل االعالم. 

 مجتمع الدراسة التحليلية والعينة:

تم تحديد مجتمع الدراسة في جميع المضامين البرامجية ذات العالقة بقضايا  

التنمية الوطنية التي تبث في المحطات االذاعية والتلفزيونية الوطنية وبالتحديد )قناة 

 اليمن( و )اذاعة صنعاء(. 

وتم تحديد دوره برامجية مدتها ثالثة شهور في كل منهما بأسلوب الحصر 

م وحتى 1/1/2014لبرامجي، وبدأت الباحثة تسجيل العينة من تاريخ الشامل لليوم ا

م واشتملت العينة على )البرامج الحوارية، الندوات، التنويهات أو 30/3/2014

الفالشات، التقارير والبرامج الوثائقية، األحاديث( وتم استبعاد الدراما، ونشرات 

 تضمنتبرامج المنوعات حيث االخبار والبرامج االخبارية واالعالنات التجارية و
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ً بإجمالي  22العينة تحليل حوالي  ً اذاعيا  23حلقة وفقرة اذاعية و 206برنامجا

  حلقة تلفزيونية وفقرة. 118برنامجاً تلفزيونياً، بإجمالي 

 (1جدول )

 توزيع عينة الدراسة وفقاً للمحطة الوطنية التي بتتها

 عينة قناة اليمن عينة إلذاعة صنعاء

 البرنامج
المدة 

 الزمنية

عدد 

 الحلقات
 البرنامج

المدة 

 الزمنية

عدد 

 الحلقات

 4 ث55 بشفافية 6 ق25 عيادة االسرة

 33 ث60 شؤون البلد 24 ق60 الفترة الصباحية

  ث10 في رحاب االسالم 23 ق19 من الهدى اإلسالمي

 فالشات تنويهيه 14 ق14 تربيتنا الروحية
ث 50

 ق2و
10 

 3 ق45 اإلسالميندوة الفقه  6 ق20 حماة الوطن

 5 ق30 االمن والمجتمع 17 ق10 قضايا واحداث

 7 ق10 ذاكرة مكان 6 ق30 عالمنا األخضر

 11 ق30 ارضنا الطيبة 4 ق30 مع المغتربين

 33 ق15 الريف والتنمية
برنامج خاص حول مرض 

 السرطان
 1 ق25

 1 ق30 نسائم العافية 1 ق45 ندوة خاصة بتعليم الفتاة

 1 ق10 اعراف بلدك 1 ق30 مجلة العلوم

 6 ق30 أبعاد انسانية في الحوار 11 ق6 ندوة تنظيم االسرة

 1 ق25 اإلسالميةتريم عاصمة الثقافة  11 ق11 حديث الروح

 1 ق30 نهار يوم جديد 6 ق30 الملف االذاعي

ندوة خاصة حول النظام 

 االتحادي
 1 ق15 يمن االصالة 1 ق45

 7 ق55 ندوة تنظيم االسرة 4 ق45 االسبوعلقاء 

 6 ق30 ما بعد الحوار 2 ق45 جنة الدنيا

 1 ق6 مجلس المدينة 2 ق45 مع اولو العلم

 10 ق50 ندوة حول الحوار الوطني 1 ق45 جسر التواصل

 فالشات توعوية
(1-2 )

 ق
 3 ق6 كالم الناس 12

 2 ق50 القاعدة في اليمن   

 1 ق45 المبكرةندوة حول القراءة    

 1 ق20 جيزة ستطرى   

ومن خالل استعراض برامج العينة نلحظ تركيزاً واضحاً على البرامج 

ً برنامجاً اذاعياً  19الصحية والتي شكلت ) ( وهو ما يمكن ان يكون منطقياً وتلفزيونيا
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نظراً لتزامن اجراء الدراسة التحليلية مع وجود حملتان صحيتان هما )حملة تنظيم 

 األسرة( و)حملة التحصين الدورية لألطفال(. 

ً اذاعياً  12تأتي في المرتبة الثانية البرامج السياسية والتي بلغت ) برنامجا

 ً قضية الحوار الوطني ومؤتمر  علىوتلفزيونياً( حيث كان هناك تركيزا اعالميا

الحوار ومخرجاته الملفت عدم وجود توازن مع نوعيات برامجية أخرى كالبرامج 

 البيئة واالقتصادية والثقافية وبرامج التراث. 

  أداة جمع البيانات:

: حيث قامت الباحثة بتحليل المضامين البرامجية صحيفة تحليل المضمون  

االتها والمضامين البرامجية الموجهة للريف وذلك المرتبطة بقضايا التنمية واشك

على المعالجات المقدمة  للتعرفتحليال موضوعيا وكميا، فضال على التحليل الكيفي 

وتضمنت صحيفة التحليل جمله من وحدات التحليل وفئاتها التي تمكن من إجراء 

 القياس الكمي.

 -النتائج العامة للدراسة: 

 المطروحة: نوعية القضايا التنموية -1

 (2جدول )

 القضايا التنموية المطروحة وفقاً لنوعية القضية

 القضايا التنموية
 اإلجمالي قناة اليمن إذاعة صنعاء

 % ك % ك % ك

 %23 87 %38.3 51 %14.7 36 القضايا السياسية 

 %19.8 75 %31.6 42 %13.5 33 القضايا االقتصادية 

 %10.8 41 %9.8 13 %11.4 28 القضايا االجتماعية 

 %6.1 23 %9.8 13 %4.1 10 القضايا الثقافية 

 %9.3 35 %11.3 15 %8.2 20 القضايا االمنية 

 %18.5 70 %12.8 17 %21.6 53 القضايا الزراعية 

 %23.8 90 %19.5 56 %26.1 64 القضايا الصحية 

 %18.5 70 %9.8 13 %23.3 57 القضايا التربوية 

 %17.2 65 %11.3 15 %20.4 50 القضايا الدينية 

 %9.0 34 %12.8 17 %6.9 17 )بيئية، سياحية، تعليمية( أخرى
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كما يشير بيانات الجدول فإن الموضوعات الصحية تأتي في المرتبة األولى 

)مع زيادة اهتمام االذاعة بهذه الموضوعات مقارنة بالتلفزيون( ثم  %23.8بنسبة 

( )مع اهتمام واضح في قناة اليمن بهذه %23تأتي القضايا السياسية بنسبة مقاربة )

 %19.9الهتمام بالقضايا االقتصادية بنسبة النوعية مقارنة باإلذاعة( يأتي بعد ذلك ا

( 18.5وفي المرتبة الرابعة يأتي االهتمام بالموضوعات الزراعية والتربوية بنسبة )

( 10.8( ثم االجتماعية )%17.2لكل منهما. وتترتب بعد ذلك الموضوعات الدينية )

 ( يليها الموضوعات االخرى. 6.1( ثم الثقافية )%9.3ثم األمنية )

الصحية والسياسية يعتبر منطقيا كون فترة  والقضاياالموضوعات  وبروز

الدراسة ترافقت مع وجود حملة اعالمية حول تنظيم االسرة تقوم بها المحطات 

الوطنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. كذلك كانت هناك حملة اعالمية 

موسعة حول مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته التي تبرر بروز الموضوعات 

 السياسية. 

من ناحية اخرى نجد أن طبيعة االذاعة وايقاع برامجها السريعة والقصيرة 

منتظمة على عكس  وبصورةسمحت لها بالتطرق لموضوعات تنموية متعددة 

ً ل  ً وتصل احيانا التلفزيون الوطني )قناة اليمن( الذي كانت برامجه طويلة نسبيا

اح تناول العديد من لذا ال يت-كما هو الحال في برنامج شؤون البلد-دقيقة120

 الموضوعات وان كانت تتيح النقاش المستفيض للموضوعات التنموية المطروحة. 

ً للمساحات الزمنية للموضوعات التنموية المختلفة  من جانب ثالث ووفقا

أو في مخاطبة شرائح  المختلفةنلحظ عدم التوازن في طرح الموضوعات التنموية 

صنعاء( و )قناة اليمن( محطتين وطنيتين عامتين.  المجتمع المختلفة باعتبار )اذاعة

ففي حين يتم التركيز على الموضوعات الصحية والسياسة نجد ضالة في البرامج 

الزراعية واالسرية بل اختفت احياناً بعض االلوان البرامجية الهامة من الخارطة 
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عادة النظر البرامجية مثل برامج المرأة والطفل في قناة اليمن وهي جوانب تحتاج إل

 فيها.

 أهم القضايا التنموية المطروحة: -2

 (3جدول )

 أهم القضايا التنموية المطروحة

 % ك القضايا النوعية

سية
سيا

ال
 الحوار الوطني ومخرجات الحوار  -1 

 االرهاب في اليمن  -2

 الفساد المالي واالداري  -3

 تحديات تنموية امام الدولة  -4

51 

8 

15 

13 

58.62% 

9.19% 

17.24% 

14.94% 

 %100 87 اإلجمالي

صادية
القت

ا
 التنمية االقتصادية في وثيقة الحوار الوطني -1 

 التنمية الزراعية والريفية  -2

 الفساد وتأثيراته على االقتصاد الوطني -3

 المهام االقتصادية لبعض مؤسسات الدولة -4

 المشكلة المائية  -5

  أخرى. -6

22 

18 

16 

5 

7 

4 

30.56% 

25% 

22.22% 

6.94% 

9.72% 

5.56% 

 %100 72 اإلجمالي

حية
ص

ال
 التوعية ببعض االمراض  -1 

 التوعية بتنظيم االسرة والصحة االنجابية  -2

 صحة االطفال  -3

 اوضاع الصحة في اليمن  -4

 التغيرات البيئة والمناخية واثارها الصحية -5

19 

31 

15 

10 

15 

21.11% 

34.44% 

16.67% 

11.11% 

16.67% 

 %100 90 اإلجمالي

ربوية
رية ت

س
ا

 

 المعامالت األسرية  -1

 تنظيم االسرة والصحة االيجابية  -2

 اساليب تربية االطفال  -3

 قيم تربوية  -4

 تغذية  -5

7 

28 

19 

10 

6 

10% 

4% 

27.14% 

14.29% 

8.57% 

 %100 70 اإلجمالي

عية
را

ز
ال

 

 محاصيل زراعية  -1

 مخاطر استخدام المبيدات -2

 تربية الثروات الحيوانية -3

 تنمية القطاع الزراعي -4

 الريفيةتنمية المرأة  -5

 المشكلة المائية  -6

30 

8 

10 

17 

2 

4 

42.25 

11.27 

13.89 

23.61 

2.78 
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 % ك القضايا النوعية

 %100 71 اإلجمالي                    

الدينية
 

 عبادات وشعائر  -1

 تعامالت اسالمية في الحياة االنسانية  -2

 قيم اسالمية في حياتنا  -3

14 

32 

19 

21.54% 

49.23% 

29.23% 

 %100 65 اإلجمالي

ثقافية
 التعليم ومؤسساته في اليمن.  -1 

 التعليم في اجنده الحوار الوطني.  -2

 صروح تعليمية تاريخية  -3

 منهج القراءة المبكرة  -4

12 

4 

5 

2 

52.17% 

17.39% 

21.74% 

8.70% 

 %100 23 اإلجمالي

عية
جتما

ا
 

 ظاهرة القات -1

 ظاهرة الزواج المبكر وغالء المهور -2

 العنف ضد المرأة  -3

 التكافل االجتماعي -4

 تنظيم األسرة وابعادها االجتماعي  -5

 الهجرة  -6

5 

9 

6 

8 

5 

3 

13.89% 

25% 

16.67% 

22.22% 

13.89% 

8.33% 

 %100 36 اإلجمالي

امنية
 

 مكافحة ظاهرة االرهاب  -1

 ظاهرة حمل السالح  -2

 الجوانب األمنية في مؤتمر الحوار الوطني -3

 قيم الدين في حفظ االمن وحرمة النفس واالموال -4

 قضايا امنية وجرائم  -5

9 

3 

4 

3 

7 

31.42% 

8.57% 

11.43% 

8.57% 

48.57% 

 %100 35 اإلجمالي                      

 -كما نالحظ من الجدول: 

تأتي الموضوعات الصحية في المرتبة األولى بين القضايا التنموية التي تبث  -1

في وسائل االعالم الوطنية )اذاعة صنعاء وقناة اليمن( حيث شكلت قضية 

تنظيم األسرة أبرز القضايا التي طرحتها المعالجة االعالمية خالل فترة 

يم االسرة الدراسة والتي تزامنت مع وجود حملة اعالمية حول قضية تنظ

وقضايا الصحة االنجابية تقوم بها المحطات الوطنية بالتعاون مع بعض 

منظمات المجتمع المدني )كمنظمة يمان(. فباإلضافة لبرامج الدورة االعتيادية 

في هذا المجال والفالشات التوعوية التي تبث تم تنظيم ندوة اسبوعية )يعاد بثها 
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شر اسبوعي في اذاعة صنعاء وهذا ما أكثر من مرة( في قناة اليمن، وبث مبا

 يبرر بروز القضية بين الموضوعات الصحية التنموية المطروحة.

ً من التلفزيون بطرح القضية من  ومن الواضح ان االذاعة كانت أكثر اهتماما

خالل الندوات التي كانت تجريها وتستضيف فيها شخصيات متنوعة ذات 

الجمهور. اضافة الى محاولتها تغطية عالقة بالموضوع باإلضافة إلشراك 

جميع االراضي اليمنية من خالل ارتباطها بجميع االذاعات المحلية التي كانت 

كل منها تشارك مرة في اعداد وطرح المادة، وهذا ما جعل هناك عمق في 

طرح الموضوع وحيوية بتنويع المقدمين والضيوف باإلضافة لتنويع اللهجات 

 يمني.من كل انحاء الوطن ال

 

بين الموضوعات السياسية التنموية المطروحة تبرز قضية الحوار الوطني  -2

والتي تزامنت هي ايضا مع انعقاد مؤتمر الحوار وحملة مكثفة حول وثيقة 

المؤتمر للترويج لمخرجات الحوار وبالذات ما يخص موضوع نظام الدولة 

الحل االمثل لكثير من  االتحادية أو االقليمية بهدف اقناع الجمهور اليمني بكونه

المالحظ هنا ان قناة اليمن -االزمات ومظاهر االختالالت االدارية في الدولة 

ً بتغطية الموضوع بكافة االشكال البرامجية للحد الذي اثر  كانت اكثر اهتماما

حتى على مسار برامج دورتها االعتيادية فيما كانت اذاعة صنعاء اكثر توازنا 

 رصها على انتظام دورتها البرامجية االعتيادية. في تغطية الحدث مع ح

من جانب اخر نجد ان هناك قضايا ملحة كقضية االرهاب والجماعات المسلحة 

رغم االحداث االرهابية المتالحقة مثل جريمة مستشفى العرضي وميدان 

السبعين واالغتياالت، جرائم تخريب انابيب النفط والغاز وشبكات الكهرباء 

 انها لم تأخذ والتي اثرت على السياحة الوطنية ومسارات التنمية الوطنية اال

حظها في النقاش في المحطات الوطنية على ح، سواء بهدف خلق وعي 
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جماهيري بهذه القضية خاصة على مستوى السلوكيات وتم االكتفاء في 

المحطتين بالبرامج االخبارية والنشرات لتغطية االحداث اإلرهابية، ويتم 

صورة االرهاب الترويج لشعار )معاً ضد االرهاب( دون توعية المواطنين ب

وكيفية الوقوع في براثنه خاصة بين اوساط الشباب صغار السن ثم كيف تقف 

ضد االرهاب، اذ البد ان تكون الرسالة االعالمية واضحة وبسيطة خاصة 

لجمهور الريف ذي المستوى الثقافي والتعليمي المحدود خاصة انه الضحية 

 ي. األكبر للجماعات االرهابية بسبب الجهل وقلة الوع

فيما يخص قضايا الفساد العائق االكبر للتنمية الوطنية والتي نجد لها حيزاً ال 

باس به حيث يتم التعرض لها بأشكال متعددة عبر الفالشات والبرامج الحوارية 

والتقارير اال انها تحتاج الى جراءة أكثر في كشف مظاهر الفساد باألرقام 

وطني بدورة تجاه هذه القضية. وطرح معالجات موضوعية ليقوم االعالم ال

الملفت هو تجاهل مظاهر الفساد المالي واالداري في المناطق الريفية وهي 

كثيرة مثل )افتتاح المشاريع الوهمية، ازمة التعليم في الريف، نهب مصارف 

التأمينات والشؤون االجتماعية، مالمح الفقر في الريف، انتشار السالح، سطوة 

 ة الدولة، وغيرها(.المشايخ وانحسار سلط

فيما يخص القضايا االقتصادية والتي ال تشهد اهتماماً كافياً اال من خالل نقاش  -3

مقتضب لبعض االزمات االقتصادية كأزمة النفط والغاز أو كأحد االبعاد الهامة 

لقضية تنظيم االسرة أي ان كثير من الموضوعات االقتصادية ال تأخذ حقها في 

ً مثل قضايا تهريب البضائع لداخل المعالجة االعالمية أ ً سطحيا و تناقش نقاشا

البالد دون معايير أو مقاييس الجودة والمواصفات، اشكالية المورد الضريبي، 

 تهريب الغاز المدعم خارج البالد وغيرها. 

والواضح انه يتم االكتفاء بالنشرة االقتصادية في اشباع حاجة الجمهور في هذا 

ن السياسات االقتصادية ال تحظى بالتغطية والمعالجة الجانب حيث ان كثير م
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االعالمية الكافية مثل قضية رفع الدعم عن المنتجات النفطية والذي كان سياسة 

ضرورية لمواجهة ازمات مالية حادة باإلضافة لمكافحة تهريب هذه المنتجات 

اه خارج البالد وجهل المواطنين بها عمل على خلق حالة من السخط الشعبي تج

هذه السياسات وكان هذا السخط مبرراً لدخول الجماعات المسلحة للعاصمة 

 وفقدان الدولة لهيبتها وسلطتها.

فيما يخص البرامج الدينية نالحظ توازنها في طرح الموضوعات الدينية البحتة  -4

والموضوعات التي تطرح رؤية الدين لجوانب الحياة اليومية والتعامالت 

االجتماعية وتنمية جوانب القيم لدى الناس مثل قضية اكل االنسانية والعالقات 

المال العام، قضية فن الحوار بين المتخاصمين في االسالم، قضية االرهاب 

 وحرمة االنفس واالموال واالعراض وغيرها. 

وهذه جوانب مهمة وان كانت تحتاج الى توسيع حيز المساحة الزمنية باإلضافة 

وضوحاً كون الجمهور اليمني وخاصة في الريف لطرح معالجات أكثر عمقاً و

قناعية االساسية لجذبه ذو نزعة فطرية تميل للدين الذي يعتبر أحد المداخل اإل

وإقناعه لذا البد من التأكيد هنا على ربط الدين بإشكاليات الواقع والحياة 

 المعاصرة لتوعية الجمهور بها. 

حة خالل فترة الدراسة، نلحظ أن فيما يخص القضايا الزراعية التنموية المطرو -5

ً بالبرامج الزراعية في دورتها المنتظمة  اذاعة صنعاء كانت أكثر اهتماما

ً وال تتعد  وبرنامج )الريف والتنمية( وان كانت مساحتها اليومية ضئيلة نسبيا

دقيقة يومياً فيما كان برنامج الزراعة في قناة اليمن )ارضنا الطيبة( ال يزيد  15

 عة اسبوعياً. عن نصف سا

من الواضح ان هناك تركيز كبير على التوعية بزراعة المحاصيل الزراعية 

وبنفس الوتيرة )المحصول مواسم واماكن زراعته، كيفية زراعته( ويتم االعتماد على 

المذيع في طرح الموضوع حيث تقل استضافة متخصصين أو مزارعين خبراء، 
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لطرح والنقاش خاصة تلك التي عرضت االمر الذي كان سيجعل هناك حيوية في ا

 تجارب المزارعين وخبرات االباء واالجداد. 

من ناحية اخرى يفترض ان يمتد االهتمام ايضا لموضوعات زراعية اخرى 

تفيد المزارعين كالتركيز على االساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعية، والتوعية 

و عبر التعاون االهلي بين المزارعين بكيفية االستفادة منها عبر الدعم الحكومي أ

انفسهم، بمعنى التوعية بالتقنية ومساعدة المزارعين في الوصول اليها واالستفادة منها 

بشكل يوفر معه الجهد والمال والوقت ويضاعف االنتاج بجودة عالية، المشكلة انه 

ً يتم الترويج )خاصة في البرنامج التلفزيوني( لألساليب  على النقيض من ذلك تماما

التقليدية القديمة في الزراعة عبر المحراث التقليدي والثور، أو الحفر الجماعي 

لألرض قبيل موسم الزراعة والغرس في عصر أصبحت فيه التقنية تقوم بعمل مئات 

االيادي العاملة بشكل يوفر تنمية زراعية وطنية حقيقية. حيث يفترض ان تكون مثل 

الجانب وذلك بتشجيع المزارعين على اقتناء التقنيات هذه البرامج فاعلة في هذا 

الزراعية الحديثة ودعوة الجهات المختصة في الدولة الي دعم المزارعين وتوفير 

 التسهيالت لهم في هذا الجانب. 

فيما يخص موضوع حيوي كترشيد المياه بطرق الري الحديثة نجد نوع من 

اجمالي الموضوعات الزراعية اال  التجاهل لهذا الموضوع الحيوي ) فلم يشكل من

( وهي نسبة ضئيلة رغم اهمية الموضوع في حل مشكلة أو ازمة المياه على 5.56%

المستوى الوطني بسبب هدر المياه في الزراعة المستهلك األكبر للمياه الجوفية بسبب 

الحفر العشوائي لآلبار، حيث يفترض ان يلم القائمون على هذه البرامج بالمعلومات 

الحديثة في مجال الزراعة ومجال الري الحديث الذي أصبح يتم عبر الطاقة الشمسية 

أو طاقة الرياح وغيرها من األساليب االقتصادية مقارنة باستخدام الغاز أو الوقود 

ً مع ازمات  للحصول على مياه الري األمر الذي يكلف المزارعين الكثير خصوصا

 الوقود المتالحقة في البالد. 
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ً أن برامج الزراعة والمزارعين تدور في نفس الوتيرة دون تغطية       نلحظ ايضا

كل الجوانب الزراعية مثل هناك غياب للتوعية لجوانب التسويق ومساعدة 

المزارعين في تعريفهم بكيفية تصريف منتجاتهم باإلضافة لتوعيتهم بأخبار 

 السوق االنتاجية. 

واالجتماعية نجد أن مساحاتها على  فيما يخص الموضوعات األمنية والثقافية -6

خارطة المحطات الوطنية قليلة وتندرج ضمن مجاالت اخرى أو تكون عبر 

برامج متخصصة محدودة يتم اعدادها من قبل مؤسسات اخرى مثل برنامج 

االمن الذي تقدمه وزارة الداخلية وبرنامج حماة الوطن الذي تقدمه وزارة 

مركز التثقيف الصحي بوزارة الصحة  الدفاع، برنامج الصحة الذي يعده

وحقيقة بوجد قصور في الجوانب االنتاجية والفنية وحتى في جانب المضامين 

كونها تعد من جهات غير متخصصة أو مؤهلة اعالمياً بالشكل الكافي وهذا ما 

 ينعكس على مستوى تلك البرامج.

 -الجمهور المستهدف من القضايا التنموية المطروحة: - 3

 ( 4جدول )

 الجمهور المستهدف من القضايا التنموية المطروحة

 الجمهور المستهدف
 االجمالي قناة اليمن اذاعة صنعاء

 % ك % ك % ك

 %82.8 312 %84.2 112 %82 200 الجمهور العام

 %27.5 104 %34.6 46 %23.7 58 المسئولين ومتخذي القرار

الجمهور 

 الخاص

من حيث 

 المهن

 %13.8 52 %12 16 %14.7 36 مزارعون

 %8 3 - - %1.2 3 تجار

ربات 

 بيوت
2 0.8% - - 2 0.5% 

 %1.6 6 %2.3 3 %1.2 3 أخرى

من حيث 

الحالة 

 الحضرية

 %5.3 2 %8.3 11 %3.7 9 ريف

 %1.6 6 - - %2.4 6 حضر

 -تشير بيانات الجدول الى اآلتي: 
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ً ما يتوجه  ان الخطاب في المحطات االذاعية والتلفزيونية .1 الوطنية غالبا

( من القضايا التنموية وهذا طبيعي كون هذه %82.8للجمهور العام بنسبة )

 المحطات عامة التوجه تخاطب كل شرائح المجتمع.

( %27.5اما التوجه بالخطاب للمسئولين ومتخذي القرار فكانت نسبته ) .2

ً ما يكون خطاب عام للحكومة والمسئولين دون تحدي د جهة والذي غالبا

 بعينها. 

فيما يخص توجيه الخطاب لشرائح أو فئات متخصصة من الجمهور غالباً ما  .3

 ،المرأة، األمن ،كان يتم في البرامج الفئوية الموجهة كبرامج الزراعة

الجيش، المغتربين حيث يبرز المزارعون في القضايا التنموية بنسبة 

ً للحالة الحضرية  13.8% ثم تتفاوت الفئات االخرى بنسب متقاربة، ووفقا

نجد أن جمهور الريف لم يوجه اليه الخطاب بصورة مباشرة منفرداً عن 

ً ما تكون قضايا الزراعة  %5.3الحضر اال في  من القضايا وهي غالبا

من القضايا وهي  %8.6لمزارعين، اما الحضر فلم يخاطب منفرداً اال في وا

ً ما تختص بقضايا المدن الحضرية كقضايا نظافة العاصمة وقضية  غالبا

 حركة السير وما شابهها.

ً في البرامج الموجهة وفي  .4 المالحظ ان هناك فئات وشرائح مغيبة تماما

القضايا المطروحة رغم اهميتها ولم يتم التوجه اليها خالل فترة الدراسة مثل 

شريحة العمال والحرفيين، وفي التلفزيون اختفت البرامج الموجهة لألسرة 

 والمرأة خصوصاً. 
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 -ا: نوع الشخصيات التي يتم استضافته- 4

 ( 5جدول )

 الشخصيات التي يتم استضافتها في طرح قضايا التنمية.

 الشخصيات المستضافة
 االجمالي قناة اليمن اذاعة صنعاء

 % ك % ك % ك

 %47.98 71 %40.5 49 %22 22 سياسيون 

 %20.27 30 %25 18 %15.79 12 أكاديميون 

 %7.43 11 %11.11 8 %3.95 3 مزارعون 

 %14.19 21 %8.33 6 %19.74 15 اطباء 

 %22.30 33 %18.06 13 %26.32 20 ممثلو منظمات مجتمع مدني

 %10.81 16 %5.56 4 %15.79 12 شخصيات ذات عالقة بالقضية 

 %17.57 26 %18.05 13 %17.11 13 علماء دين

 %8.78 13 %13.89 10 %3.95 3 اخرى 

 كما يتضح من الجدول:

الشخصيات الحكومية والمسئولين تعتبر أكثر الشخصيات التي يتم استضافتها  .1

من اجمالي الشخصيات  %47.98في طرح القضايا التنموية حيث أتت نسبة 

ً باستضافة الشخصيات  المستضافة، ومن الواضح أن قناة اليمن أكثر اهتماما

محطة الحكومية ويمكن أن يفسر هذا بكون قناة اليمن ال %40.5الحكومية بنسبة 

ً بالترويج لسياسات وبرامج الحكومة وانجازاتها، كما أن  األولى األكثر اهتماما

ً بالظهور في شاشة التلفزيون عنها في االذاعة لذا  مسئولي الدولة اكثر اهتماما

نجد ظهورهم اكثر في التلفزيون، حتى ان برنامج )شؤون البلد( اليومي في قناة 

الدراسة ساعة كاملة الستضافة احد الوزراء  اليمن كان يخصص في فترة

 للحديث عن وزارته وانجازاتها والصعوبات التي تواجهها. 

)والتي  %22.3يأتي في المرتبة الثانية شخصيات ممثلي المجتمع المدني بنسبة  .2

بكون -كما اردفنا سالفا–تبرز في االذاعة عنها في التلفزيون( وهذا يفسر 

حمالت اعالمية برز فيها دور منظمات المجتمع الدراسة ترافقت مع وجود 
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اما كراعٍ اساسي للحملة كما هو الحال في قضية -كمنظمة يمان للتنمية -المدني 

 تنظيم االسرة أو كمشارك في الحدث كما في قضية الحوار الوطني. 

باعتبارها شريحة المثقفين  %20.27في المرتبة الثالثة يأتي األكاديميون بنسبة  .3

 تطيع االفادة في القضايا المطروحة في مختلف المجاالت والتخصصات. التي تس

علماء الدين من الشخصيات التي يبرز حضورها في المعالجات االعالمية  .4

ألهمية البعد الديني في اقناع الجمهور  %17.57للقضايا التنموية ونسبة 

 بالقضية المطروحة. 

ً الترتيب الخامس بن .5 ثم يليهم شريحة  %14.19سبة احتلت شريحة األطباء ايضا

في الترتيب السادس ثم تأتي شريحة  %10.81الشخصيات ذات العالقة بالحدث 

حيث كان من الملفت ندرة  %17.43المزارعين في الترتيب السابع بنسبة 

 استضافتهم في طرح قضاياهم. 

 واجماالً نلحظ اهماالً أو اغفاالً عن مشاركة المواطنين المستهدفين بالقضية.

كأنما يتم الطرح من جانب واحد دون االهتمام بطرح وجهة نظر الشريحة 

المستهدفة من القضية وهذا ما يؤثر على الطرح المتوازن للقضايا التنموية 

ويؤثر في عوامل احداث التأثير المطلوب، فمثالً طرح قضية التعليم المهني 

القضية وأساسها  للفتيات لم تشارك أي فتاة في طرح الموضوع رغم انها محور

انما تم االكتفاء بآراء المسئولين الحكوميين عن القضية، وكذلك قضية سيدات 

االعمال لم يتم استضافة سيدة واحدة في طرح الموضوع. وهذا يدل على قصور 

 وخلل في المعالجات االعالمية المطروحة. 
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 -تعرض المعالجة لواقع القضية التنموية في الريف: -5

 (6جدول )

 تعرض المعالجة لواقع القضية التنموية في الريف

التعرض لمعالجة واقع 

 القضية في الريف

 اإلجمالي قناة اليمن اذاعة صنعاء

 % ك % ك % ك

15 53.57% 13 46.43% 28 100% 

كما يتضح من الجدول فإن المعالجات االعالمية للقضايا التنموية المطروحة 

قضية من اجمالي القضايا  28لم تتعرض لواقع القضية وتواجدها في الريف اال في 

المطروحة وهذا انما يعكس عدم االهتمام اجماالً بهموم الريف واشكالياته. حيث ان 

جة عامة أو حضرية كون القائمون على اعداد المعالجة االعالمية غالباً ما تكون معال

من ابناء المدن والمناطق الحضرية والطبقة المثقفة التي  –غالباً  –الرسالة االعالمية 

تعكس اهتماماتها وقضايا الصفوة السياسية واالجتماعية والثقافية، كما ان فترة 

حوار الوطني، الدراسة طغى عليها اهتمام االعالم الوطني بقضايا عامة كقضية ال

والذي طرح محاور أساسية تمس الريف بصورة مباشرة كالحكم الرشيد والعدالة 

والتنمية اال انه كان يندر ان يتم النقاش حولها في واقع الريف االكثر حاجة ليعي 

 أهمية الحوار ومخرجاته بالنسبة اليه. 

تعرض برنامج اال انه يجب االشارة الى بعض اللفتات االيجابية النادرة مثل 

التي المست هموم الريف مثل  الموضوعاتلبعض  (7) )ابعاد انسانية في الحوار(

موضوع )المناطق الريفية المحرومة من التنمية( حيث تعرض إلشكاليات تنموية في 

محافظة ريمة ثم ربطها بأنشطة مؤتمر الحوار، وحقيقة كان يفترض توسيع االهتمام 

 بطرح مثل هذه المعالجات.
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 -التنموية: البرامجية المستخدمة في طرح القضايا  القوالب-6

 (7جدول )

 القوالب البرامجية المستخدمة في طرح القضايا التنموية

 القالب البرامجي
 االجمالي قناة اليمن اذاعة صنعاء

 % ك % ك % ك

 %41.7 183 %14.1 22 %56.9 161 الحديث المباشر

 %9.8 43 %14.7 23 %7.1 20 ندوة 

 %25.1 110 %32.1 50 %21.2 60 مقابلة 

 %9.6 42 %23.1 36 %2.1 6 ورتاج )تقرير(ريب

 %0.5 2 %1.3 2 - - تحقيق

 %0.9 4 %2.6 4 - - وثائقي

ش )تنويه(
ال

ف
 

 %4.6 20 %3.8 6 %4.9 14 تمثيلي 

 %23 1 - - %0.4 1 تمثيلي غنائي

 %0.5 2 - - %0.7 2 غنائي

 %4.6 20 %1.92 3 %6 17 تمثيلي بتعليق

 %1.1 5 %2.6 4 %0.4 1 تعليق

 %5 2 %1.3 2 - - كرتون 

 %1.1 5 %2.6 4 %0.4 1 اخرى 

 100 439 100 156 100 283 االجمالي 

تشير بيانات الجدول الى ان الحديث المباشر كان أكثر االشكال البرامجية 

)حيث يتضح ذلك في  %41.7المستخدمة في طرح القضايا التنموية وذلك بنسبة 

( ثم يأتي شكل %14.1مقارنة بالتلفزيون  %56.9برامج االذاعة بنسبة كبيرة 

اذاعة  من 32.1 أكبرتظهر في قناة اليمن بشكل  )وهي %25.1المقابالت بنسبة 

 %14.7( والتي تبرز في قناة اليمن %9.8يليها شكل الندوات بنسبة  %21.2صنعاء 

 وتترتب بعد ذلك التقارير والفالشات التنويهية.  %7.1من اذاعة صنعاء  أكبربشكل 

يتضح من ذلك ان برامج المحطات الوطنية تتخذ في الغالب االشكال 

الحوارية وتقل اشكال التقارير والبرامج الوثائقية، وقد يفسر ذلك في جانب منه في ان 

انتاجاً، من جانب اخر يفترض في جوانب  وأسهلالبرامج الحوارية هي اقل كلفة 

برامج التي تتفاعل مع الناس في التوعية وخاصة بين اوساط الريفيين االهتمام بال

ً حيث ظهر ان ً ما تكون اكثر جذبا واقناعا  الريفيينالجمهور و مواقعهم ألنها غالبا
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ينجذبون للبرامج االجتماعية التي تنبع من بيئتهم وقصصهم وتعبر عن  خصوصا

 .همومهم وهذا ما يفسر حصول برنامج )كالم الناس( علي نسبة مشاهدة كبيره 

للبرامج التي تستفيد أو توظف الشكل الدرامي فمثالً  الجمهوركذلك ينجذب 

الحظت الباحثة فيما يخص التوعية بمخرجات الحوار الوطني ان االذاعة استطاعت 

الوطني من خالل الربط  الحواراستخدام الفالشات التمثيلية لتوعية الناس بمخرجات 

خالل ما تطرحه وثيقة الحوار بمواقفهم المعاشة وهمومهم اليومية. وايجاد الحلول من 

الوطني وهذا الشكل كان أفضل من العرض الجاف لبنود وثيقة الحوار من خالل 

 قراءتها سردياً في ساليدات مكتوبة. 

 -المستخدمة في طرح القضايا التنموية:  اللغة- 7

 (8جدول )

 اللغة المستخدمة في طرح القضايا التنموية

 اللغة 
 االجمالي قناة اليمن اذاعة صنعاء

 % ك % ك % ك

 %49.7 188 %69.2 92 %39.2 96 فصحى 

 %29.1 110 %42.6 56 %22.5 24 فصحى وعامية 

 %12.4 47 %12.8 17 %12.2 30 عامية 

من خالل الجدول نلحظ اللغة الفصحى تأتي في المرتبة األولى في اللغة 

، ثم تأتي اللغة الفصحى التي %50المستخدمة في طرح القضايا التنموية بما يقارب 

، وفي المرتبة االخيرة تأتي اللهجات %29.8يصاحبها بعض االلفاظ العامية بنسبة 

ً ما تكون هي )اللهجة الصنعان ية( والتي طغت على لغة الفالشات العامية وغالبا

التنويهية الدرامية كما هو الحال في قضية تنظيم االسرة وفالشات التحصين وتغذية 

 االطفال. 

واجماالً في قضية اللغة نجد هناك اشكالية فيما يخص جمهور الريف حيث 

ت نجد أن كثير من القضايا تناقش بلغة تتناسب مع ذوي الثقافة المتوسطة والمستويا
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التعليمية المتوسطة والمرتفعة حيث تستخدم بعض االلفاظ العلمية أو السياسية غير 

سكان الريف  معظمالواضحة للمستويات العلمية والثقافية المنخفضة كما هو حال 

ً مع النخب وابرز مثل على ذلك في قضية الحوار الوطني  حيث يتم الحوار غالبا

عالمية ونجد هؤالء يستخدمون مصطلحات السياسية والفكرية والثقافية وحتى اال

سياسية وثقافية مثل مصطلح الدولة الكونفدرالية ومبدأ الحوكمة والحكم الرشيد 

وغيرها وهي مفاهيم ومصطلحات يصعب فهمها على السواد االعظم من جمهور 

 الريف. 

لذا البد من االهتمام بعمل برامج مبسطة الفكرة وتستخدم لغة مفهومة تستفيد 

ويتناسب مستواها مع مستوى  الريفمن قاموس اللغة لدى االنسان البسيط في 

 جمهور الريف الذين يشكلون ما يقارب من ثلثي سكان الجمهورية اليمنية. 

حول دون وصول هي العقبة التي ت تكونفاللغة في كثير من االحيان قد 

 الرسالة االعالمية للجمهور المستهدف.

 المحور الثاني: القضايا التنموية )محل التحليل(: 

فيما يخص القضايا التنموية )محول التحليول( توم اختيوار ثوالث قضوايا بأسولوب 

عمدي هي قضية تنظيم األسرة، وقضوية الحووار الووطني، قضوية ترشويد الميواه بطورق 

الري الحديث، وذلك بهدف التعرف على كيفية معالجة هذه القضايا اعالمياً في وسوائل 

الجوانوب التوي ركوزت عليهوا الدراسوة  االعالم الوطنية وذلك من خالل التطرق لوبعض

 وهي كاالتي: 

 

 

 -( االرتباط بحملة اعالمية: 1
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 ( ارتباط القضايا بحملة إعالمية9جدول )

 القضايا 
 االجمالي تلفزيون اليمن اذاعة صنعاء

 % ك % ك % ك

 80.8 21 83.6 37 93.3 14 الحوار الوطني

 92.2 20 85.00 12 100 17 تنظيم االسرة 

 0 0 0 0 0 0 ترشيد المياه بطرق الري الحديثة 

اتتا -غالبا-كما يشير الجدول نجد أن قضيتي تنظيم االسرة والحوار الوطني 

في إطار حملة اعالمية مكثفة بينما اتى الحديث عن قضية ترشيد المياه بطرق الري 

الحديثة بشكل انفرادي اعتيادي لذا يعتبر من اقل الموضوعات التي طرحت خالل 

 فترة الدراسة. 

مجية في وسائل االعالم الوطنية ليس لديها وهذا يعكس ان الخارطة البرا

استراتيجية اولويات للموضوعات التي سيتم طرحها خالل فترة زمنية محددة، ويبدو 

أن االمر يخضع لألحداث الوطنية كما هو الحال في قضية الحوار الوطني. أو من 

  خالل نشاط بعض منظمات المجتمع المدني كما هو الحال في قضية تنظيم االسرة.

ً الحتياج  والمفترض ان تتم جدولة الموضوعات التي سيتم تناولها وفقا

المجتمع واغراض التنمية، حيث يفترض ان تكون هناك خطة طويلة المدي تركز فيها 

التوعية بموضوعات ترتبط بإشكاليات متجذرة ومتعمقة في المجتمع كظاهرة القات، 

ي وغيرها مما يرتبط بالموروثات ظاهرتي الثأر وحمل السالح، ظاهرة التعصب القبل

االجتماعية والثقافية السلبية والتي تحتاج للمثابرة وتتابع الجهود لسنوات وربما عقود 

لتحقيق األهداف المنشودة فيها. وبالمثل تكون هناك خطط توعية اعالمية متوسطة 

وقصيرة المدى تستوعب أي موضوعات ومستجدات تتطلبها مسيرة التنمية الوطنية 

 الصالح العام للمواطنين.و

 

 -( مجال التوعية الذي ركزت عليه المعالجة االعالمية للقضية: 2
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 ( مجال التوعية الذي ركزت عليه المعالجة10الجدول )

 القضية مجال التوعية
 االخرى تلفزيون إذاعة

 % ك % ك % ك

 سياسي

 60.6 20 63.6 7 86.7 13 الحوار الوطني

 - - - - - - تنظيم األسرة

 - - - - - - ترشيد المياه

 اجتماعي

 - - - - - - الحوار الوطني

 28.6 6 25 1 29.5 5 تنظيم األسرة

 - - - - - - ترشيد المياه

 اقتصادي

 26.9 7 27.3 3 26.7 4 الحوار الوطني

 9.5 2 - - 11.8 2 تنظيم األسرة

 100 1 - - 100 1 ترشيد المياه

 زراعي

 - - - - - - الحوار الوطني

 3.8 1 - - 6.7 1 تنظيم األسرة

 28.1 4 6.7 1 27.3 3 ترشيد المياه

 صحي

 - - - - - - الحوار الوطني

 100 21 100 4 100 17 تنظيم األسرة

 - - - - - - ترشيد المياه

 ثقافي

 3.8 1 - - 6.7 1 الحوار الوطني

 9.5 2 25 40 5.9 1 تنظيم األسرة

 - - - - - - ترشيد المياه

 ديني

 - - - - - - الحوار الوطني

 8.2 2 2.5 1 5.9 1 تنظيم األسرة

 - - - - - - ترشيد المياه

 تربوي

 - - - - - - الحوار الوطني

 85.7 18 100 4 82.4 14 تنظيم األسرة

 - - - - - - ترشيد المياه

 أخرى

 3.8 1 - - 6.7 1 الحوار الوطني

 4.8 - - - 5.9 1 تنظيم األسرة

 - - - - - - ترشيد المياه

 -وفقاً لكل قضية على حدة تشير بيانات الجدول إلى االتي: 

قضية الحوار الوطني: كان التركيز في الحديث عن هذه القضية سواًء في اذاعوة  -1

، ثوم %60.9صنعاء أو قناة اليمن على الجانب السياسي بدرجوة أساسوية وبنسوبة 

 . %3.8ثم الجانب الصحي بـ  %26.6يأتي الجانب االقتصادي بنسبة 

سياسوية بدرجوة وهذه النتيجة قد تكون طبيعية كون قضية الحوار الوطني قضوية 

اساسية تتمحور حول قضايا سياسية بحته منها تكوين الدولوة والنظوام الفيودرالي، 
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هيكلووة الجوويش، صووياغة الدسووتور وغيرهووا. اال انووه يفتوورض أن تحوواول الرسووالة 

االعالمية تسليط الضوء ايضاً على انعكاسوات موؤتمر الحووار علوى كول جوانوب 

 ين. التنمية االكثر ارتباطاً بحياة المواطن

وقد استطاعت اذاعة صنعاء االستفادة من هذا الجانوب مون خوالل عمول فالشوات 

 تمثيلية للتوعية ببنود وثيقة الحوار الوطني عبر ربطها بواقع حياة الناس. 

قضية تنظيم االسرة: وهي قضية صوحية بدرجوة أساسوية لوذا اسوتهدفت المعالجوة  -2

 %85االسووورية بنسوووبة والجوانوووب  %100التوعيوووة بالجوانوووب الصوووحية بنسوووبة 

 .%9.5واالقتصادية بنسبة 

قضووية ترشوويد الميوواه بطوورق الووري الحديثووة: ونجوود أن هووذه القضووية بحكووم ضووآلة  -3

تناولهوووا خوووالل فتووورة الدراسوووة اهتموووت فقوووط بالتوعيوووة فوووي المجوووال االقتصوووادي 

وانعكاسوواتها اإليجابيووة علووى المسووتوى الشخصووي للمووزارعين عنوود تطبيووق هووذه 

، علووى الوورغم موون ان لقضووية ترشوويد الميوواه بطوورق الووري التقنيووة فووي مووزارعهم

الحديثووة أبعوواد كثيوورة يمكوون تناولهووا مثوول الجوانووب الصووحية )التقليوول موون اسووتخدام 

الووديزل والمووواد الضووارة بالبيئووة واالنسووان( دينيووة )االسووراف فووي الميوواه( تربويووة 

 )بناء اجيال تهتم بالحفاظ على الماء(. 

 -مه المعالجة االعالمية: ( مستوى التوعية الذي تدع3 

 ( الهدف التوعوي من المعالجة االعالمية11جدول )

الهدف من 

 طرح القضية

مستوى 

 التوعية
 القضايا

 االجمالي التلفزيون اإلذاعة

 % ك % ك % ك

توعية على 

مستوى 

 المعارف

 معارف

 76.9 20 54.5 6 93.3 14 الحوار الوطني

 76.2 16 76.5 13 75.0 3 تنظيم االسرة

 100 1 - - 100 1 ترشيد المياه

توعية على 

مستوى 

 االتجاهات

 تعزيز اتجاه قائم

 - - - - - - الحوار الوطني

 - - - - 11.8 2 تنظيم االسرة

 - - - - - - ترشيد المياه

 تبنى اتجاه جديد
 50 13 54.5 6 46.7 7 الحوار الوطني

 15 4 - - 23.5 4 تنظيم االسرة
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الهدف من 

 طرح القضية

مستوى 

 التوعية
 القضايا

 االجمالي التلفزيون اإلذاعة

 % ك % ك % ك

 - - - - - - ترشيد المياه

الحث على 

 تغيير اتجاه قائم

 3.8 1 - - 6.7 1 الحوار الوطني

 42.9 9 25.0 1 47.1 8 تنظيم االسرة

 100 1 - - 100 1 ترشيد المياه

توعية على 

مستوى 

 السلوك

الحث على 

 تعديل سلوك ما

 100 26 100 11 100 15 الحوار الوطني

 81.0 17 100 4 76.5 13 تنظيم االسرة

 100 1 - - 100 1 ترشيد المياه

الدعوة للقيام 

 بسلوك ما

 7.7 2 - - 13.3 2 الحوار الوطني

 52.4 11 75 3 47.1 8 تنظيم االسرة

 - - - - - - ترشيد المياه

كما يتضح من الجدول ركزت المعالجة االعالمية في قناة اليمن واذاعة صنعاء على 

الجانب السلوكي باعتبار انه االهم في مستويات الوعي وكما يقال إن  التوعية في

 المعلومة تكون قوة في حال تطبيقها، ووفقاً لكل قضية على حدة يتضح اآلتي:

قضية الحوار الوطني: حيث نجد تركيزاً على جانب السلوك من خالل الحث  -1

نازع واالحتراب على تعديل سلوكيات معينة منها عدم االلتجاء الى الصراع والت

والتحول للحوار باعتباره الوسيلة المثلى إلخراج الوطن من أزماته كما ركزت 

ً لدعم  المعالجة االعالمية في قضية الحوار الوطني على شعار موحد وهو )معا

مخرجات الحوار( واالشكالية هنا تكمن في ان المعالجة لم توضح كيف يمكن 

وار أي لم تحدد سلوكيات محددة يتم للمواطن العادي ان يدعم مخرجات الح

 الدعوة اليها.

في المرتبة التالية كان التركيز على جانب المعارف وتوفير معلومات للجمهور 

عن تطورات مؤتمر الحوار وبنود الوثيقة التي خرج بها المتحاورون كما هو 

حال في التركيز على موضوع الدولة االتحادية أو الفيدرالية لوضع صورة 

 ة للجمهور وفائدته كنظام اداري للدولة. واضح

نلحظ في هذه القضية تركيز المعالجة على جانب السلوك -قضية تنظيم االسرة: -2

في تنظيم األسرة والحث على  ةوالتأكيد على ضرورة القيام بسلوكيات سليم
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ً دون  تعديل السلوكيات الخاطئة مثل استخدام وسائل تنظيم االسرة عشوائيا

ب أو سلوكيات خاطئة عند استخدام هذه الوسائل ... الخ وفي استشارة الطبي

المرتبة الثانية أتى التركيز على التوعية بالمعارف حول القضية وامداد الجمهور 

بكم كبير من المعلومات حول اهمية تنظيم االسرة وانعكاساته االيجابية على 

استخدام الوسائل  حة فيالمرأة والطفل واألسرة ثم المجتمع ككل والكيفية الصحي

تى التركيز على االتجاهات االيجابية نحو تنظيم المتنوعة، في المرتبة الثالثة أ

 االسرة.

فيما يخص قضية ترشيد المياه باعتبار ان مساحة المعالجة االعالمية لهذه  -3

القضية كانت محدودة نجد قصوراً كبيراً في طرح المعلومات والمعارف حول 

بطرق الري الحديثة وانواع هذه الطرق وما ستوفره قضية ترشيد المياه 

للمزارعين ثم كيف يصل المزارع الى هذه التقنية خاصة ان الدولة ومنظمات 

 غير حكومية تدعم المزارعين في هذا الجانب.

 الجوانب الموضوعية التي ركزت عليها المعالجة االعالمية للقضية.( 4

 مية للقضية( جوانب تركيز المعالجة االعال12جدول )

 القضية  جوانب تركيز المعالجة 
 االجمالي التلفزيون اإلذاعة

 % ك % ك % ك

 عرض القضية 

 73.1 19 45.5 5 93.3 14 الحوار الوطني

 71.4 15 75 3 70.6 12 تنظيم االسرة

 100 1 - - 100 1 ترشيد المياه

 تفسير خلفيات القضية 

 61.5 16 45.5 5 73.3 11 الحوار الوطني

 76.5 16 75 3 76.5 13 تنظيم االسرة

 - - - - - - ترشيد المياه

 طرح المعالجات والحلول 

 30.8 8 45.5 5 20 3 الحوار الوطني

 57.1 12 75.5 3 52.9 9 تنظيم االسرة

 - - - - - - ترشيد المياه

يشير الجدول الى الجوانب التي تركز عليها المعالجة االعالمية للقضايا 

الثالث والتي تتطرق لثالث جوانب اساسية ألي قضية وهي )عرض القضية، تفسير 
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خلفياتها وأسبابها ثم طرح المعالجات والحلول( وهنا نجد ان أكثر القضايا التي 

ي قضية تنظيم االسرة حيث شكل تطرقت اليها المعالجة للجوانب الثالثة بتوازن ه

( ثم عرض خلفياتها وأسباب االشكالية فيها %73.1عرض القضية وشرحها بنسبة )

 .%57.1( ثم تم طرح المعالجة بنسبة %76.2بنسبة )

ت في كذلك كان هناك توازن في طرح قضية الحوار الوطني باعتبار انها أت

 إطار حملة وطنية عامة.

فهي قضية ترشيد المياه بطرق الري الحديثة فقد تم أما اقل القضايا تناوالً 

التطرق لوجود مشكلة مائية وتم تناول طرق الري الحديثة بشكل مقتضب في برنامج 

 طني للري التابع لوزارة الزراعة.خاص حول المشروع الو

ومن خالل حجم تناول القضية والجوانب التي تطرقت اليها المعالجة 

 عمق المعالجة نفسها والتي برزت في الجدول التالي. االعالمية يمكن تقييم مدى

 عمق المعالجة االعالمية للقضايا. ( 5

 ( عمق المعالجة االعالمية للقضايا )محل التحليل(13جدول )

 عمق المعالجة القضية 
 االجمالي تلفزيون اليمن  اذاعة صنعاء 

 % ك % ك % ك

 الحوار الوطني 

 %3.8 1 - - %6.7 1 سطحية 

 %38.5 10 %45.5 5 %33.3 5 متوسطة 

 %46.2 12 %54.5 6 %40 6 عميقة 

 تنظيم االسرة 

 - - - - - - سطحية 

 %28.6 6 %25 1 %29.4 5 متوسطة 

 %66.7 14 %75 3 %64.7 10 عميقة 

 %100 1 - - %100 1 سطحية  ترشيد المياه 

يشير الجدول الى ان المعالجة االعالمية لقضية الحوار الوطني كانت عميقة  -

وسطحية  %38.5من الموضوعات المطروحة، ومتوسطة في  %46.2لدى 

 . %3.8في 

موون  %66.7امووا قضووية تنظوويم االسوورة فقوود غلووب عليهووا المعالجووة العميقووة فووي  -

خاصووة انهووا اتووت فووي  %28.6الموضوووعات المطروحووة وكانووت متوسووطة فووي 
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إطار حملة اعالمية وكان الطرح االعالمي يتم من خالل نودوات تتوراوح مودتها 

ق( يوووتم فيهوووا استضوووافة متخصصوووين مووون اطبووواء ومسوووئولين 120-ق 60مووون )

فة إلشراك الجمهور المعني بالقضية من االزواج والزوجات الوى جانوب باإلضا

ذلووك كووان يووتم توظيووف كافووة االشووكال البرامجيووة كالريبورتاجووات والفالشووات 

 التمثيلية للتعبير عن القضية باإلضافة للتواصل المباشر مع الجمهور. 

مضووامين  فيمووا يخووص قضووية ترشوويد الميوواه بطوورق الووري الحديثووة فوويلحظ أن مووا طوورح موون -

 حول القضية كان محدوداً وسطحيا حيث لم تعط هذه القضية حقها في المعالجة.

 -االستماالت المستخدمة في طرح القضية: ( 6

 ( االستماالت المستخدمة في طرح القضايا )محل التحليل(14جدول )

 االستماالت  القضية 
 االجمالي التلفزيون اإلذاعة

 % ك % ك % ك

الحوار 

 الوطني 

 منطقية 

 84.6 22 90.9 10 80 12 الربط بين السبب والنتيجة 

 34.6 9 63.6 7 13.3 2 االستناد على مصادر موثوقة 

 34.6 9 45.5 5 26.7 4 عرض تجارب ناجحة 

 34.6 9 45.5 5 26.7 4 تقديم احصائيات 

 عاطفية 

 42.3 11 45.5 5 40 6 تخويف 

 61.5 16 81.8 9 46.7 7 ترغيب 

 15.4 4 88.2 2 13.3 2 مبالغة 

 34.6 9 36.4 4 33.3 5 وصف المعاناة 

 تنظيم االسرة 

 منطقية 

 95.2 20 100 4 94.1 16 الربط بين السبب والنتيجة 

 57.1 12 100 4 47.1 8 االستناد على مصادر موثوقة 

 23.8 5 - - 29.4 5 عرض تجارب ناجحة 

 38.1 8 25 1 41.2 7 تقديم احصائيات 

 عاطفية 

 61.9 13 50 2 64.7 11 تخويف 

 66.7 14 75 3 64.7 11 ترغيب 

 19.0 4 25 1 17.6 3 مبالغة 

 81.0 17 100 4 76.5 12 وصف المعاناة 

ترشيد المياه 

بطرف الري 

 الحديث

 100 2 50 1 50 1 الربط بين السبب والنتيجة  منطقية 

 عاطفية 

 - - - - 10 1 تخويف 

 100 100 1 1  1 ترغيب 

 100 1 - - 100 1 مبالغة 

 -وفقاً لكل قضية على حدة يتضح من الجدول االتي: 
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قضية الحوار الوطني: هناك توازن في استخدام االستماالت المنطقية والعاطفية  -أ

إلقناع الجمهور والتأثير فيه، حيث تم التركيز على الربط بين السبب والنتيجة 

إليضاح أهمية الحوار الوطني وأهمية تنفيذ مخرجاته على أرض  %84بنسبة 

الواقع، وانعكاساتها االيجابية على مستوى الوطن والمواطن مخرجاته ثم اتى 

جانب الترغيب العاطفي باعتبار أن الحوار هو أسلم الطرق إلخراج البلد من 

 حالة الصراع واالحتراب.

ً  -ب تم التركيز على جانب الربط بين السبب  قضية تنظيم االسرة: وهنا ايضا

والتركيز على أهمية تنظيم األسرة على المستوى  %95والنتيجة بنسبة 

 الشخصي والعام لألسرة والمجتمع ككل. 

باعتبار ان عدم انتهاج اسلوب تنظيم  %81أتى بعد ذلك وصف المعاناة بنسبة 

األسرة يؤثر على صحة األم والطفل ومضاعفاتها وانعكاساته السلبية على 

 . %61.9االسرة والمجتمع على حٍد سواء لذا اتى التخويف بنسبة 

ة لهذه نجد أن المعالجة االعالمي-قضية ترشيد المياه بطرق الري الحديثة:  -ج

القضية ركزت على االستماالت العاطفية كالتخويف والترغيب والمبالغة في 

شرح االزمة المائية في البالد، ولم تستخدم االستماالت المنطقية اال مرة واحدة 

حيث استخدم الربط بين السبب والنتيجة إليضاح أهمية االستفادة من تقنية الري 

وفير للمياه المهدورة في ري الحديث لما فيه من مصلحة للمزارع وت

 المزروعات والمحاصيل الزراعية المستهلك االكبر للمياه في اليمن.

    النتائج:خالصة 

البد ان يهتم القائمون على اعداد الرسالة اإلعالمية التنموية بالتركيز على  .1

جوانب ارتباط القضية بحياة الناس وعالقتها بها، والمردود اإليجابي الذي 

يجنيه المواطن على المستوى الشخصي والجمعي وحتى الوطني جراء تبنيه 

يقة يأتي ابداع االتجاهات والسلوكيات اإليجابية نحو تلك القضايا. وحق
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اإلعالميين في قدرتهم على ابتكار جوانب االرتباط بين الناس والقضايا 

التنموية الوطنية التي قد تظهر بعيدة عن اهتماماتهم وحياتهم المباشرة، كما 

 هو الحال في قضية الحوار الوطني. 

ة ومحدودية لبرامج الريف، التي هي في االساس لئان هناك ضأمن الواضح  .2

لشرائح المزارعين، فهي ال تتناسب مع حجم هذه الشريحة في  موجهة

المجتمع، اضافة الى ذلك تعاني هذه البرامج من جوانب قصور عديدة في 

 الشكل والمضمون ساهمت في عزوف الشريحة المستهدفة عن متابعتها.

يظل التلفزيون الوسيلة االتصالية األولى في معظم القضايا التنموية، ويسعى  .3

ً الحتياجاته االخبارية جمهور  الريف للتعرض للتلفزيون الوطني اشباعا

بدرجة أساسية حول االحداث الوطنية، ثم بحثا عن هويته المحلية التي ال 

يجدها في المحطات االعالمية الخارجية وهذا عنصر تتفرد به القنوات 

رها المحلية الوطنية العامة والخاصة، لذا البد من استثماره لالحتفاظ بجمهو

 )ريفاً وحضراً(. 

اسلوب الخطاب في كثير من القضايا التنموية يتوجه لطبقة المثقفين والنخبة،  .4

االمر الذي يتضح من خالل اللغة المستخدمة واسلوب المعالجة االعالمية، 

لذا البد من مراعاة جمهور الريف ومستواه الثقافي والتعليمي حيث البد ان 

ومه تستطيع تحقيق تكون الرسالة التوعوية في قضايا التنمية واضحة ومفه

األهداف، من جانب أخر يفترض في العديد من القضايا المطروحة أن تكون 

واضحه الهدف واال تترك مبهمة تخضع الجتهادات الجمهور وخاصة 

الجمهور الريفي، فمثالً في قضية الحوار الوطني تم الترويج لشعار )معاً 

تي يمكن للجمهور أو لدعم الحوار الوطني( دون ايضاح الكيفية السلوكية ال

المواطن العادي أن يدعم بها الحوار الوطني مثالً عدم المشاركة في 
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تظاهرات مناوئة للحوار الوطني وايضا الحرص على المشاركة في 

 االنتخابات التي تتبع الحوار واالستفتاء على الدستور.

على الرغم من ان قضية ترشيد المياه بطرق الري الحديثة حازت على  .5

تمام االكبر بين جمهور الريف اال انها كانت األقل حظا في المعالجة االه

اإلعالمية في المحطات الوطنية، مما يؤكد وجود فجوة بين اهتمامات وسائل 

االعالم الوطنية واحتياجات جمهور الريف اإلعالمية. وما يؤكد وجود هذه 

لوان الفجوة ان جمهور الدراسة اوضح ان برامج التراث الشعبي من اال

ً في الخارطة البرامجية  البرامجية التي يفضلها اال اننا ال نجد لها مكانا

 للمحطات الوطنية خالل فترة الدراسة.

ً بين اوساط  .6 نجد أن قضية تنظيم االسرة من أكثر القضايا معرفة ووعيا

جمهور الريف، وهذا يرجع ألسباب عديدة منها تراكم المعارف بفعل 

تواصلة والمتتابعة منذ سنين، باإلضافة لمساهمة الرسائل االعالمية الم

وسائل االتصال الشخصي في التوعية بهذا الموضوع مما اوجد وعيا 

ً جيداً لدى الجمهور الريفي. أي ان التوعية باي قضية تحتاج الى  جماهيريا

مثابرة في بث المضامين البرامجية وتتابعها بشكل منظم ومدروس للوصول 

 .لوعي جماهيري حقيقي

يفتوورض ان تنتبووه وسووائل االعووالم الوطنيووة لووبعض الموضوووعات والقضووايا  .7

التنمويووة المفصوولية كقضووية لحوووار الوووطني، فمثوول هووذه القضووايا تحتوواج الووي 

استراتيجية طويله المدى تهدف لترسيخ تفافة الحوار لودى مواطنيهوا، لتتحوول 

لسوووولوك حضوووواري يحووووتكم اليووووه اليمنيووووون فووووي حوووول اشووووكالياتهم الشخصووووية 

الجتماعية، وحقيقة نجد ان النجاح فوي ترسويخ هكوذا ثقافوة يمكون ان يفضوي وا

لمعالجة كثير مون اإلشوكاليات االجتماعيوة فوي المجتموع اليمنوي مثول التعصوب 

 والثأر.
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واجماال يتضح ان وسائل االعالم الوطنية ال تمتلك اجندة توعية وطنية 

وعية ببعض القضايا محددة ومنظمة، رغم انها استطاعت ان تكون فاعلة في الت

الوطنية كما تشير النتائج خاصة على مستوى تزويد جمهور الريف بالمعارف 

والمعلومات، ويتأثر دورها في التوعية بعدة جوانب منها نوعية القضية نفسها 

وظروف تواجدها في المجتمع، مقدار تدعيم وسائل االتصال األخرى، كيفية المعالجة 

مستهدف عالوة على تتابع الرسائل االتصالية او المثابرة ومدي ومالءمتها للجمهور ال

 في طرح القضية.
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