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 مقدمة

شهدت األنظمة اإلعالمیة العدید من التغیرات في الفترة األخیرة وكانت تلك 

سات للعدید من الضغوط الداخلیة والخارجیة، ومن بین هذه التغیرات بمثابة انعكا

الضغوط الخارجیة االتجاه العالمي المتنامي نحو تحریر وسائل اإلعالم من قبضة 

السلطة المركزیة، وٕاعطاء قدر أكبر من الحریة لدخول القطاع الخاص وتشجیع العمل 

ى باالتجاه التجاري بنظام السوق الحرة في مجال األفكار والموضوعات نحو ما یسم

  )١( .في وسائل اإلعالم

لذا ظهرت نتیجة لهذه االنعكاسات وبقیام الثورة التكنولوجیة العدید من القنـوات 

الفــضائیة العامــة والمتخصــصة وغیرهــا حــسب نمــط اإلرســال أو نمــط المــضمون والــذي 

یخـــضع بعـــضها لـــسیطرة الدولـــة واآلخـــر یخـــضع لـــرأس المـــال الخـــاص، وتـــذیع بعـــض 

  .ات إرسالها داخل بالدها أو من الخارجالقنو 

ــــر وســــائل اإلعــــالم المعاصــــرة الیــــوم ذو أهمیــــة كبیــــرة فــــي التــــأثیر علــــى  تعتب

 البـرامج اتجاهات الجمهور وتحدید مواقفه إزاء مختلف القـضایا التـي تـدور حولـه، وتعـد

ــــة ــــرامج أكثــــر مــــن الحواری  الرســــالة توصــــیل فــــي ونجاحــــاً  انتــــشاراً  المعاصــــرة وســــائل ب

  .والمشاهدین لمستمعین إلىا المیةاإلع

  لقـــد أصـــبحت الـــصحة مـــن األمـــور األكثـــر أهمیـــة فـــي مجـــال التنمیـــة، وذلـــك 

بوصفها من العوامل التي تسهم في التنمیة المستدامة، فال یمكن تحقیق تنمیة مستدامة 

ففــي حــین تمثــل الــصحة قیمــة فــي حــد ذاتهــا فإنهــا تعتبــر كــذلك . بــدون ســكان أصــحاء

وألول مــــــرة تناولــــــت . اجیــــــة والرخــــــاء االقتــــــصادي واالجتمــــــاعي والثقــــــافيمفتاحــــــا لإلنت

اجتماعـــات مجلـــس األمـــن ومجموعـــة الثمانیـــة والمنتـــدى االقتـــصادي العـــالمي ومنظمـــة 

  )٢(التعاون والنمو االقتصادي صراحة القضایا الصحیة بوصفها قضایا إنمائیة
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ضائیة، وهـل یـؤثر لذا تحاول هذه الدراسة الوقوف على نمط ملكیـة القنـوات الفـ

ذلك النمط سواء كان حكومي أو خاص على أسالیب معالجـة البـرامج الحواریـة لقـضایا 

ا القـضای باعتبارهـا مـن" للمـواطن الـصحیة الرعایـة قـضیة" التنمیة المستدامة وخـصوًصا

  .المجتمع أفراد جمیع تهم التي المهمة

  :، وهمالقد اختارت الباحثة قناتین إحداهما حكومیة واألخرى خاصة

ـــاة دبـــي األولـــى  اســـتطاعت. لإلعـــالم دبـــي مؤســـسة قنـــوات إحـــدى فهـــي: )٣(قن

 النجاحـات مـن الكثیـر تحقـق أن المتعـددة اإلعالمیـة قنواتها وعبر لإلعالم دبي مؤسسة

 اإلعالمیـة المؤسـسات أكبـر إحـدى تعـد وباتـت العربـي، العـالم فـي اإلعـالم صـعید على

 والتـــي الرائـــدة، اإلقلیمیـــة المؤســـسات أبـــرز حـــدىوإ  المتحـــدة العربیـــة اإلمـــارات دولـــة فـــي

 اسـتراتیجیة خـالل مـن العربـي والعالم الخلیج منطقة مستوى على مكانتها لتعزیز تسعى

 العربیـــة اإلمـــارات لدولـــة الحـــضاریة الـــصورة علـــى إبـــراز تقـــوم متكاملـــة ورؤیـــة واضـــحة

 رســـمیة میـــةإعال منـــصة األولـــى دبـــي  وقنـــاة .وتنـــوع ثـــراء مـــن بـــه تمتـــاز ومـــا المتحـــدة

 مــن مجموعــة تقــدیم فــي الریــادي لــدورها إغفــال دون مــن دبــي، فــي والفعالیــات لألحــداث

 إنتـاج فـي الكبیـر دورهـا جانـب إلـى والصحیة، واالقتصادیة والسیاسیة اإلخباریة البرامج

 فئاتهــا بكافــة العربیــة األســرة إلــى الموجهــة الرائــدة والفنیــة الدرامیــة األعمــال مــن العدیــد

  وشرائحها

 العربـــــي للمـــــشاهد لتـــــوّفر ،١٩٩١عـــــام  إلـــــى إنـــــشائها  یرجـــــع)٤( :MBC1قنـــــاة

 والترفیهیــة والكومیدیـة الدرامیـة أنواعهـا بـشتى والمسلـسالت البـرامج مـن متمّیـزة مجموعـة

  تتـــصّدر .األذواق مختلـــف مـــع یتناســـب بمـــا المنّوعـــة، واألخبـــار والمـــسابقات، والدینیـــة

 دراسـات وفـق مـشاهدةً  األكثـر العربیـة القنوات ترتیب في األولى المراكز باستمرار القناة

 العائلیـة القنـوات لجمهـور األول الخیار یجعلها ما المستقلة، التسویقیة األبحاث شركات

 MBC1تـــزال ال  عامـــا،٢٣علـــى  یزیـــد مـــا مـــضي ومـــع والیـــوم،. بأْســـرها المنطقـــة فـــي

 العربیـة، المنطقـة فـي ةلألسـر  واحـد رقـم الترفیه محطة لتصبح الرائدة، انطالقتها تواصل
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والبـرامج  ،"األخـضر التفـاح"فـي  الـصحة بـین تتنـوع التـي البرامج، من حزمة عبر وذلك

  .الخبریة للبرامج اضافة المرأة بقضایا تهتم التي وتلك الریاضیة

  :مشكلة الدراسة وأهمیتها

 تزویــد فــي المــستدامة التنمیــة عملیــة تجــاه إیجــابي بــدور اإلعــالم وســائل تقــوم

 بالتنمیـــة للمعنیـــین یمكـــن التـــي الدقیقـــة والمعلومـــات الحقـــائق مـــن قـــدر بـــأكبر تمـــعالمج

 نجــاح یــصبح قــد بحیــث مــصدرها، مــن والتثبــت دقتهــا مــن والتأكــد صــحتها مــن التحقــق

 اإلعـالم خـالل مـن المنتجـة للقـوى اإلیجابیـة بالمـشاركة مرهوناً  المستدامة التنمیة خطط

 وطنیــة إعالمیــة سیاســات إعــداد یتطلــب ممــا فالتثقیــ و التوعیــة فــي لــه،ودوره المخطــط

 ینتج ال اإلعالم أن من ً انطالقا المرجوة األهداف لبلوغ الوسائل وترسم األولویات تحدد

 مراحلها في التنمیة مسیرة یعطل قد الرديء اإلعالم وأن إلیها، الطریق یمهد بل التنمیة

 الــذي المنظــور مــن التنمیــةو  اإلعــالم بــین القــائم التطــور مــن الــدور هــذا وینطلــق كافــة،

 خــالل مــن یفرزهــا الــذي المــادي الواقــع عــن منفــصالً  عنــصراً  لیــست المعرفــة بــأن یــؤمن

 وتحــدد توضــح التــي هــي والعمــل الفكــر بــین العالقــة هــذه وأن معهــا، المــستمر التفاعــل

 ومــدى االجتماعیــة بالحیــاة اإلعــالم وســائل عالقــة تتجلــى هنــا مــن بینهماـــلــصلة اشــكل 

 األخبـــار جمـــع فـــي وأهمیتهــا ومناقـــشتها، والحقـــائق المعلومــات فیتنـــاول اءتهـــاوكف قوتهــا

 طرح  في  والمساهمة والمشورة الرأي في والمشاركة والتحلیل النقد على وقدرتها وتفسیرها

 أهــداف إطــار فــي المــستهدف االجتمــاعي التغییــر عملیــة إلــى الوصــول أجــل مــن بــدائل

 القـــضایا مـــن للمـــواطن الـــصحیة الرعایـــة یةقـــض أن المعلـــوم ومـــن.ومتطلباتـــه  المجتمـــع

 باعتبارهــا اإلعــالم وســائل دور یبــرز هنــا ومــن .المجتمــع أفــراد جمیــع تهــم التــي المهمــة

 یمكنه  صحیا وعیا الفرد إكساب في المستمر والتدریب التثقیف منظومة في مهما مكونا

 تتحـدد بقس ما ضوء في األخرى االجتماعیة الفئات مختلف مساعدة في دوره أداء من

 الحواریــة البــرامج معالجــة بأســالیب الملكیــة نمــط عالقــة تحلیــل فــي الدراســة هــذه مــشكلة
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 مــن باعتبارهــا"للمــواطن الــصحیة الرعایــة  قــضیةاً  وخــصوصالمــستدامة التنمیــة لقــضایا

   :الرئیسي التساؤل خالل من وذلك .المجتمع أفراد جمیع تهم التي المهمة القضایا

 ومضمون البرامج الحواریة بنمط الملكیة في القنوات إلى أي مدى یتأثر شكل(

الفضائیة، وهل أسالیب المعالجـة للـشكل والمـضمون تختلـف فـي الـنمط الحكـومي عنهـا 

  )في النمط الخاص

  :أهداف الدراسة

  :تسعى الدراسة الحالیة إلى التحقق من األهداف التالیة

ط الملكیة في القنوات التعرف على مدى تأثر شكل ومضمون البرامج الحواریة بنم .١

  .الفضائیة العربیة

التعــرف علــى شــكل المعالجــة اإلعالمیــة ومــضمونه، وعمــا إذا كانــت تختلــف فــي  .٢

 .النمط الحكومي عنها في النمط الخاص للقنوات الفضائیة

التعــرف علــى أســالیب عــرض كــل مــن القنــوات الحكومیــة والخاصــة للموضــوعات  .٣

 .مستخدمةوالقضایا المختلفة والقوالب الفنیة ال

 .توضیح المزیج المعلوماتي للبرامج الحواریة في القنوات الفضائیة .٤

التعرف على نوعیة الموضوعات والقضایا الصحیة التي تتناولهـا البـرامج الحواریـة  .٥

 .للقنوات الفضائیة الحكومیة والخاصة

 .التعرف على مدى مصاحبة المادة المعروضة بالمادة المصورة .٦

 :الدراسات السابقة

سوف تقوم الباحثـة ... ًا لتعدد الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة نظر 

  :بعرض هذه الدراسات من خالل محورین هما
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ویشتمل على الدراسات السابقة ذات الصلة الوثیقة بالبرامج الحواریة :  المحور األول- 

  .التلیفزیونیة

 بقضایا التنمیة المستدامة ویشتمل على الدراسات السابقة المتعلقة:  المحور الثاني- 

  .)قضیة الرعایة الصحیة للمواطن (

  :دراسات حول البرامج الحواریة التلفزیونیة ونمط الملكیة: المحور األول

استهدفت الدراسة تحلیل : Perkins – Paulina)١٩٩٩( دراسة بالینا بركس- 

حیث أجریت . )٥(مشاهدة البرامج الحواریة التلفزیونیة وعالقتها بظاهرة العنف اللفظي

 مفردة وأظهرت النتائج أن هناك عالقة بین إمكانیة ١٤٢الدراسة على عینة قوامها 

حدوث العنف اللفظي نتیجة لعملیة المشاهدة لتلك البرامج وبین ساعات المشاهدة 

  .الیومیة وفقا لجنس المبحوث

 على Talk Showحول تأثیر برامج الـ ):٢٠٠١( Broslus&Rossler دراسة - 

، حیث أجریت الدراسة على عینة )٦(دراك المراهقین ونظرتهم للواقع االجتماعيإ

 طالبًا من طالب المدارس الثانویة بألمانیا وأظهرت النتائج وجود تأثیر ١٦٥قوامها 

  . على الغرس الثقافي لدى المراهقینTalk Showلبرامج 

جامعة الملك عن اتجاهات طالب ): ٢٠٠٢( دراسة على بن ظافر یحیى الشهراني- 

، حیث أجریت )٧(سعود نحو البرامج الحواریة المباشرة في القنوات الفضائیة العربیة

 مفردة وأظهرت النتائج إن أهم اإلشباعات ١٨٤هذه الدراسة على عینة قوامها 

المتحققة من متابعة البرامج الحواریة المباشرة هي معرفة ما یدور في العالم العربي 

  .ت ومعارف جیدةوالحصول على معلوما

عن أسالیب تغطیة القضایا في البرامج ): ٢٠٠٤( دراسة جیالن محمد عبد الرازق- 

، حیث أجریت )٨( في القنوات الفضائیةTalk Show الرأي المذاعة على الهواء

 برامج ٩ مبحوث وكذلك تحلیل مضمون ١٠٠دراسة استطالعیة على عینة قوامها 
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أن القنوات الفضائیة محل الدراسة تبث برامج لمدة ثالثة شهور، وأظهرت النتائج 

  .وأغلبها من نوع البرامج اإلخباریة والمناقشات% ٨٩.٢الرأي بثًا مباشرًا بنسبة 

) البث المباشر(عن البرامج الحواریة : )٩ ()٢٠٠٤( دراسة اتحاد اإلذاعة والتلفزیون- 

 بمناقشة العدید في التلفزیون المصري، حیث أظهرت النتائج أن هذه البرامج اهتمت

من القضایا االجتماعیة ومنها الزواج العرفي، وتعاطي المخدرات، وقانون األحوال 

  .الشخصیة وغیرها

)١٠()٢٠٠٥(دراسة أمیرة سمیر طه - 
استهدفت هذه الدراسة دور القنوات التلیفزیونیة :

وتأثیر المصریة الحكومیة والخاصة في إدراك أفراد المجتمع المصري لمناخ حریة الرأي 

ذلك على مشاركتهم السیاسیة، أجرت الباحثة دراسة تحلیلیة وأخري میدانیة من خالل 

منهج المسح، واعتمدت الباحثة في الدراسة التحلیلیة على تحلیل البرامج السیاسیة 

 واعتمدت الباحثة ٢وبرامج القضایا االجتماعیة المعروضة في القناة األولى وقناة دریم 

ومن أهم نتائج . مبحوث٤٠٠انیة على عینة عشوائیة طبقیة قوامها في الدراسة المید

حلقات البرامج السیاسیة وبرامج القضایا االجتماعیة المعروضة على اعتمدت : الدراسة

كلتا القناتین بشكل كبیر على القوالب التي تعتمد على تعدد الضیوف، وقد ظهر ذلك 

كبیر في القضایا سواء السیاسیة أو بشكل أوضح من خالل قناة دریم، وأن هناك تنوع 

القضیة : االجتماعیة التي عرضت على كلتا القناتین، وتأتى في مقدمة هذه القضایا

  . الفلسطینیة، والقضیة العراقیة، وقضیة اإلصالح

النشرة االخباریة في " تحت عنوان ).٢٠٠٥ ()١١(مصطفى محمد عبد الوهاب دراسة - 

ومیة والخاصة استهدفت الدراسةالتعرف على هل یتأثر القنوات الفضائیة العربیة الحك

شكل ومضمون النشرة االخباریة بنمط الملكیة في القنوات الفضائیة، وهل المعالجة 

االعالمیة شكًال ومضمونًا تختلف في النمط الحكومي عنها في النمط الخاص، 

حلیل استخدم الباحث المنهج المسح واعتمد الباحث في دراسته على استمارة ت

المضمون اإلخباري لمضمون النشرات االخباریة للقنوات الفضائیة محل الدراسة وهم 
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قناة الفضائیة المصریة األولى والفضائیة السعودیة األولى مركز تلیفزیون الشرق 

 تحلیًال موضوعیًا كمیًا ومنتظمًا، كما اعتمد أیضًا LBC والقناة اللبنانیة MBCاألوسط 

وأظهرت النتائج ضعف االعتماد على مصادر . للقائم باالتصالعلى استمارة استقصاء

في % ٠,١في القنوات الفضائیة الحكومیة مقابل % ٠,٠األخبار مثل مواقع االنترنت 

في % ٠,٠في القنوات الحكومیة مقابل % ٠,٠٦القنوات الخاصة، والصحف العربیة 

في % ٠,٤في الحكومیة مقابل % ١,٢القنوات الخاصة والصحف األجنبیة 

متوسط طول الخبر في الحكومیة أطول من الخاصة حیث بلغت في ..الخاصة

 . ثانیة في الخاصة١٠٨,١٨ثانیة مقابل % ١٢٥,٨١الحكومیة 

عن دور البرامج الحواریة وٕاعالنات :)١٢ ()٢٠٠٥( دراسة إیمان عز الدین محمد- 

حیث .الرأي العامالتوعیة بالتلفزیون المصري في ترتیب أولویات قضایا الطفولة لدى 

 شهور باإلضافة إلى ٣أجري تحلیل مضمون على عینة من البرامج الحواریة لمدة 

 مفردة وأظهرت النتائج أن البرامج الحواریة تأتي في ٤٠٠عینة عشوائیة قوامها 

مقدمة البرامج التي یعتمد علیها المبحوثین النتقاء معلوماتهم عن قضایا الطفولة 

  %.٤٩.٨بنسبة 

تناولت الدراسة تأثیر نمط الملكیة ).١٣( )٢٠٠٦(  عالء محمد عبد المعاطي دراسة- 

دراسة : في القنوات التلیفزیونیة الفضائیة اإلخباریة العربیة على وظیفتها السیاسیة

تحلیلیة مقارنة، تحاول هذه الدراسة الوقوف على نمط ملكیة القنوات الفضائیة 

 حكومي او خاص على مضمون المتخصصة، وهل یؤثر هذا النمط سواء كان

النشرات اإلخباریة، واختار الباحث قناتین متخصصتین كعینة في مجال األخبار، 

قناة النیل لألخبار وقناة العربیة، واستخدم الباحث منهج المسح، وأداد تحلیل 

جاء االعتماد على مصدر تقاریر المندوبین : المضمون، ومن أهم النتائج 

، وجاء االعتماد على %٣٣.٦ األول لقناة العربیة بنسبة والمراسلین في الترتیب

، أما في %٢٩.٥المصدر المسئول في الترتیب األول لقناة النیل لألخبار بنسبة 
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أسلوب تقدیم الخبر، اختلت قناة العربیة المركز األول في االعتماد على المذیع مع 

ا النشرة عكست هذه ، أما عن القضایا التي تناولته%٤٠تقدیم مادة مصورة بنسبة 

النتیجة طبیعة كل قناة ومكان بثها، وارجع الباحث ذلك إلى االختالف في نمط 

الملكیة وكذلك نمط االرسال، ففي قناة العربیة جاءت تطورات تقنین الشرق األوسط 

، أما قناة النیل لألخبار فجاءت النتائج على نحو %٢٧.٩في المركز األول بنسبة 

  .بحسب نمط الملكیةیعكس طبیعة القناة 

حاولت هذه الدراسة التعرف على : )١٤) (٢٠٠٨(ریهام سامي حسین یوسف دراسة - 

دور البرامج الحواریة في القنوات الحكومیة والخاصة في ترتیب أولویات القضایا ”

وأجرت الباحثة دراسة تحلیلیه ومیدانیه ". المجتمعیة لدى الجمهور المصري 

واعتمدت الباحثة على عینه من ،  التحلیلي والمیدانياستخدمت منهج المسح بشقیه

وعینه من البرنامج الحوارى الخاص ) البیت بیتك(البرنامج الحوارى الحكومي 

بأسلوب الحصر الشامل لمدة شهرین او ثمانیة أسابیع وذلك خالل ) العاشرة مساءً (

، بیتك حلقه من برنامج البیت ٣٩ بواقع ٧/٧/٢٠٠٧ حتى ١٢/٥/٢٠٠٧الفترة من 

أما بالنسبة للدراسة المیدانیة فقد تم االعتماد ،  حلقه من برنامج العاشرة مساءً ٤٠و

على عینة عمدیة من مشاهدي البرامج الحواریة عینة الدراسة بالقنوات المصریة 

 مبحوث من الجمهور العام ٤٢٠الحكومیة والخاصة ویبلغ قوام هذه العینة 

تفوق البرنامج الحواري  رزت نتائج الدراسةبمحافظتي القاهرة والجیزة، وقد أب

الحكومي في استخدام قالب الحوار التلیفوني والحوار في األستودیو بعكس البرنامج 

ونجحت البرامج . الحواري الخاص الذي زاد استخدامه لقالب الحدیث المباشر

 .خدماتالحواریة في ترتیب أولویات القضایا التعلیمیة، الدینیة، وقضایا المرافق وال

المسئولیة االجتماعیة للبرامج الحواریة ")١٥ (،٢٠٠٩آمال حسن الغزاوي،  دراسة - 

دراسة تحلیلیة، وتسعى هذه الدراسة للتعرف : التلیفزیونیة في تناول االداء الحكومي

على المسئولیة االجتماعیة للبرامج الحواریة المختلفة على القنوات الفضائیة 
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ا لألداء الحكومي تجاه القضایا المختلفة في إطار الحكومیة والخاصة وٕاظهاره

نظریة المسئولیة االجتماعیة لوسائل اإلعالم وخاصة التلیفزیونیة ومدى تقدیمها 

لمعالجة إعالمیة موضوعیة ومتوازنة في عرضها للحقائق والمعلومات واآلراء 

لوصفیة  تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث ا.المختلفة المتعلقة باألحداث الجاریة

أظهرت باستخدام منهج المسح لثالث برامج حواریة تذاع على القنوات الفضائیة، و 

النتائج اختالف االتجاهات بین البرامج الحواریة عینة الدراسة وفقًا لنوع الملكیة 

" البیت بیتك"للقنوات التي تبث هذه البرامج فبینما جاء االتجاه إیجابي في برنامج 

والعاشرة مساًء، بنسبتي "القاهرة الیوم " برنامجي جاء سلبي في% ٢بنسبة 

من فقرات البرامج % ٦٨.٣وأظهرت النتائج أن . على التوالي% ٢٨.٩، %٢٩.١

من الفقرات % ٣١.٧الحواریة عینة الدراسة بها انتقادات لألداء الحكومي مقابل 

 ،%٣٧.٦وجاءت أغلب اتجاهات ضیوف البرامج واحدة بنسبة . لیس بها انتقادات

  %.١٦.٨ثم متعارضة بنسبة % ٢٧.٧ومتقاربة بنسبة 

البرامج الحواریة " تتناول الدراسة:)١٦(٢٠١٢ دراسة راضي رشید، وٕایثار طارق، - 

برنامج ولكم (ودورها في تشكیل اتجاهات الرأي العام من وجهة نظر طلبة اإلعالم 

قضیة من قضایا وتنبع أهمیة الدراسة في أن یدرس علمیًا وعملیًا ). القرار نموذجا

اإلعالم المهمة وهي تشكیل اتجاهات الرأي العام في ضوء ما تطرحه البرامج 

الحواریة من األسئلة على المرشحین لالنتخابات البرلمانیة وهي ذاتها األسئلة التي 

طرحت في برنامج ولكم القرار من على شاشة قناة السومریة الفضائیة قبیل 

واستخدم الباحثان المنهج المسحي والمنهج . ٢٠١٠ انتخابات العراق النیابیة عام

 طالب وطالبة من ١٢٠٠الوصفي، واستخدمت أداة االستبیان على عینة قوامها 

أن األسئلة التي قدمت في برنامج : ومن أهم النتائج. كلیة اإلعالم بالجامعة العراقیة

لباحثان أن األسئلة كما استنتج ا. نالت تأیید وبنسبة عالیة لدى الطلبة) ولكم القرار(

التي قدمت في البرنامج كانت مالئمة لتطلعات الشعب العراقي في السیاسة واألمن 
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واالقتصاد والخدمات واحترام حقوق اإلنسان في حریة الرأي والتعبیر والتأكید على 

  .تفعیل المؤسسات الحكومیة والرقابیة

عالقة بین ملكیة وسائل تتناول الدراسة ال:)١٧(٢٠١٥ دراسة السید عبد الرحمن، - 

السیاسي، وتنبع أهمیة  اإلعالم ومعالجتها لقضایا التحول الدیمقراطي وصنع القرار

الدراسة في محاولة الكشف عن الدور الذي قد تلعبه وسائل اإلعالم في التعریف 

معالجتها لهذه القضایا في ظل هذا  بقضایا التحول الدیمقراطي في مصر، وطرق

 وقام الباحث بدراسة تحلیلیة لخطاب. ي الذي تمرُّ به البالدالمنعَطف التاریخ

َعالقة بین  أن هناك: وأظهرت نتائج الدراسة. الوسائل اإلعالمیة القومیة والخاصة

كشفت   كما.الدیمقراطي نمط ملكیة الوسیلة اإلعالمیة واتجاهها نحو قضایا التحول

 یاغة خطاب هذه الوسائلعن إسهام نمط ملكیة وسائل اإلعالم في التأثیر في ص

 تجاه قضایا التحول الدیمقراطي محل الدراسة، وأظهرت النتائج أن الوسائل

اإلعالمیة تمیل إلى معالجة قضایا التحول الدیمقراطي من منظور اقتصادي 

أظهرت نتائج الدراسة التحلیلیة باستخدام اختبارات .مصالح مالكیها سیاسي یخدم

لة احصائیة بین نشرات أخبار القنوات الفضائیة االحصائي وجود فروق ذات دال

الحكومیة والخاصة فیما یتعلق باستخدام المواد المصورة وفیما یتعلق باستخدام مذیع 

 .مع مادة فیلمیة، وفیما یتعلق باستخدام الخرائط والرسوم التوضیحیة

. ستدامةویشتمل على الدراسات السابقة المتعلقة بقضایا التنمیة المـ: المحور الثاني

  :حول تنمیة الوعي الصحي

تــأثیر "ســعت هــذه الدراســة لقیــاس : )١٨ ()١٩٨٦( دراســة میرفــت محمــد كامــل مرســى-

دراســة تجریبیــة علــى قریــة : وســائل األعــالم علــى تنمیــة الــوعي الــصحي فــي مــصر

وتناولت مشكالت البحث ومنهجه، مكانـة وأهمیـة الـوعي الـصحي، وسـائل " مصریة 

ى الوعي الصحي، أهمیة الوعي الـصحي فـي القریـة المـصریة، االتصال وتأثیرها عل

. أجرت الباحثة دراسة میدانیة على قریة ناهیا والتي تقـع علـى حـدود محافظـة الجیـزة
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أمــا % ٩٦.٢ارتفــاع نــسبة اســتماع اإلنــاث للبــرامج الــصحیة الــى : ومــن أهــم النتــائج

ـــسبتهم  ـــذكور فبلغـــت ن %.  ٨٢لغـــت ونـــسبة مـــشاهدة البـــرامج الـــصحیة ب%. ٧١.٧ال

%. ١٠.٧وأظهــرت الدراســة أن نــسبة الــذین یقــرأون موضــوعات صــحیة فــي الجریــدة 

ظهر أنه یوجد اقتران بین التعرض للبرامج الصحیة بوسائل األعالم وأوجه االستفادة 

وأثبتــت النتــائج أوجــه االســتفادة مــن مــشاهدة البــرامج الــصحیة هــي الحــصول . منهــا

وجـــد أن نـــسبة المـــصابین بمــــرض .  واإلرشـــادعلـــى معلومـــات جدیـــدة یلیهـــا التوعیـــة

  . من جملة العینة% ٤٠البلهارسیا في العینة بلغت 

حاولــت هـذه الدراســة التعــرف علــى :)١٩ ()١٩٩٥( دراسـة الهــام الدســوقي أحمـد ســلطان-

وتبــین الممارســات الــصحیة الــسلیمة فــي الریــف T.Vالبـرامج الــصحیة فــي الرادیــو والـــ 

 كوسـائل لنـشر المعلومـات وتـبن T.V الرادیو والـ المصري، والوقوف على خصائص

الممارسات الصحیة السلیمة في الریـف المـصري، وأجـرت الباحثـة دراسـة علـى عینـة 

 خـــــالل الـــــدورة اإلذاعیـــــة التـــــي تبـــــدأ مـــــن T.Vمـــــن البـــــرامج الـــــصحیة والرادیـــــو والــــــ 

كمــا أجــرت دراســة میدانیــة علــى عینــة طبقیــة . ٣٠/١٢/١٩٩٢ حتــى ١/١٠/١٩٩١

 حالـــة بقریـــة بنـــى ٢٠١ حالـــة مـــنهم ٤٠٨ة منتظمـــة متعـــددة المراحـــل قوامهـــا عـــشوائی

 بقریـــة الغریـــب لتمثیـــل الریـــف البحـــري، نـــصف ٢٠٧هـــارون لتمثیـــل الریـــف القبلـــي و

هنـاك عالقـة إیجابیـة بــین : ومــن أهـم النتـائج. العینـة مـن الـذكور واألخـر مـن اإلنـاث

. مارســـات الـــصحیة الـــسلیمةاالســـتماع والمـــشاهدة للبـــرامج الـــصحیة وبـــین معرفـــة الم

. هنـاك عالقــة إیجابیــة بــین االســتماع والمـشاهدة وتبنــي الممارســات الــصحیة الــسلیمة

. الرادیو والتلیفزیون كوسائل إعالم تتضمن توعیـة صـحیة متـضمنة فـي بـرامج أخـرى

ــــون  ــــو والتلیفزی ــــي معرفــــة أضــــرار مــــرض البلهارســــیا، والرادی ـــــتلیفزیون دور كبیــــر ف لل

التلیفزیـــون مـــن أهـــم مـــصادر .  لمعرفـــة أضـــرار النـــزول فــي الترعـــةالمــصدر الرئیـــسي

 بـصفة عامـة علـى أكبـر نـسبة بـین T.Vالمعرفة بغلي اللبن قبل شربه، كمـا حـاز الــ 

 .مصادر التشجیع على أن یكون للفرد نارجیلة خاصة به
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حاولـــــت الدراســـــة توظیـــــف ):٢٠()١٩٩٨( دراســـــة هـــــاني عبـــــد المحـــــسن محمـــــد جعفـــــر-

 نشر الوعي الصحي بین األطفال،وأجرى الباحث دراسـة میدانیـة علـى الـتلیفزیون في

 مبحــــوث مــــن تالمیــــذ الــــصفین الرابــــع والخــــامس، ٢٤٠عینــــة عــــشوائیة مــــن قوامهــــا 

 مبحوثًا التـي تتـراوح أعمـارهم مـن ٣٠وقسمت إلى مجموعات بحیث تشمل مجموعة 

فل المعلومات للـتلیفزیون أثر واضح في إكساب الط:ومن أهم النتائج.  سنة١٢ – ٩

الـــصحیة، وهنـــاك فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة فـــي اكتـــساب المعلومـــة الـــصحیة بـــین 

ــذین ال یــشاهدون، وتظهــر الدراســة نقــض  ـــتلیفزیون وبــین ال ــذین یــشاهدون ال أولئــك ال

المعلومات الصحیة لدى الطفل وجهله بأمراض خطیرة قد تصیبه إذا لم یعرف عنهـا 

وأثبتــت النتــائج أیــضًا تفــوق التلیفزیــون علــى .  منهــاشــیئًا مثــل كیفیــة العــدوى والوقایــة

المطبوعــات فــي إكــساب الطفــل للمعلومــات الــصحیة وقــد یرجــع ذلــك إلــى إمكانیــات 

ــــتلیفزیون المختلفـــة  ـــوان(ال وأن هنـــاك فـــروق ذات ). الـــصوت، الـــصور، الحركـــة، األل

ن داللــة إحــصائیة بــین األطفـــال اإلنــاث والــذكور فــي اكتـــساب المعلومــة الــصحیة مـــ

خالل مشاهدة الـتلیفزیون لـصالح األطفـال اإلنـاث، ویرجـع ذلـك إلـى أن اإلنـاث أكثـر 

 . ذكاًء ونضجًا في هذه المرحلة السنیة

أجریــت هــذه الدراســة بهــدف التعــرف  ‘‘ )٢١) :(٢٠٠٣( دراســة عــدنان حــسن محمــود-

 فــي علــى دور القنــوات التلیفزیونیــة االقلیمیــة فــي معالجــة قــضایا التنمیــة االجتماعیــة

مصر، وطبق الباحث دراسة تحلیلیة وأخري میدانیة من خالل منهج المسح، واعتمد 

ـــة قوامهـــا  ـــى عینـــة عمدی ـــا فـــي ٧٢الباحـــث فـــي الدراســـة التحلیلیـــة عل  برنامجـــا تنموی

 ١/١/٢٠٠٢القنــوات الرابعــة والــسادسة والــسابعة المــصریة أذیعــت خــالل الفتــرة مــن 

لدراسـة المیدانیـة علـى عینـة عـشوائیة ، كما اعتمد الباحـث فـي ا٣١/١/٢٠٠٢وحتى 

وقـد بینـت النتـائج .  مبحوث من محافظـات الغربیـة واالسـماعیلیة والمنیـا٤٠٥قوامها 

أن یـــومي الـــسبت والجمعـــة كانـــا األكثـــر كثافـــة فـــي تقـــدیم أو إعـــادة عـــرض البـــرامج 

التنمویة في القنوات الثالث، كما وجد فارق ملحـوظ فـي اهتمامـات القنـوات االقلیمیـة 

فــــي معالجــــة القــــضایا التنمویــــة إذ بــــرز اهتمــــام مــــن قبــــل القنــــاتین الــــسابعة والرابعــــة 
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دلـــت النتـــائج أن معظـــم كمـــا . بالموضـــوعات التنمویـــة مقارنـــة ببـــرامج القنـــاة الـــسادسة

عمل الشخصیات المستضیفة في البرامج التنمویـة تنـدرج ضـمن الشخـصیات التابعـة 

 أكثــر مــن النــصف مقارنــة بالقطــاع أي% ٥٧.٤للقطــاع الحكــومي إذ بلغــت نــسبتهم 

أشــارت النتــائج إلــى عــدم المعرفــة المتعمقــة والدقیقــة مــن و . الخــاص وقطــاع األعمــال

. قبل القائم باالتصال لطبیعة الجمهور الذي یـستهدفه مـضمون البرنـامج الـذي ینجـزه

وبینـــت النتـــائج انخفـــاض نـــسب االهتمـــام بـــالمواد الثقافیـــة واألدبیـــة فـــي ســـلم تفـــضیل 

هدین وخــصوصا فــي التفــضیلین األول والثــاني، بینمــا لــوحظ ارتفــاع نــسبى فــي المــشا

كمـا دلـت النتـائج . االهتمام بمشاهدة هذه البرامج من قبل أفراد العینة كتفـضیل ثالـث

على أن أكثر جوانب عدم االستفادة غیر المتحققة من مشاهدة التلیفزیون المـصري، 

.  فــي صــیاغة اســتمارة تحلیــل المــضمونوقــد اســتفادت الباحثــة مــن الدراســة الــسابقة

 .والمقارنة بین القنوات االقلیمیة في معالجة القضایا التنمویة

دور حمـالت "  أوضـحت هـذه الدراسـة )٢٢ ( )٢٠٠٦(  دراسة وسام محمد أحمد نـصر-

، وتنـاول اإلطـار "التوعیة في الرادیو والتلیفزیون في التثقیف الصحي للمرأة المصریة

، الواقــــــع الــــــصحي للمــــــرأة المــــــصریة وحمــــــالت الــــــصحة العامــــــة، النظــــــري للدراســــــة

واســتخدمت الباحثــة الدراســة التحلیلیــة لعینــة مــن حمــالت التوعیــة الــصحیة الخاصــة 

بـالتثقیف الـصحي للمـرأة المــصریة، وطبقـت دراسـة میدانیـة علــى المـرأة المـصریة فــي 

میدانیـــة مـــن الریـــف والحـــضر والعـــشوائیات، وأجـــرت الباحثـــة دراســـة تحلیلیـــة وأخـــري 

خـــالل مـــنهج المـــسح، واعتمـــدت الباحثـــة فـــي الدراســـة التحلیلیـــة علـــى تحلیـــل جمیـــع 

الحمــالت الخاصــة بالتوعیــة والتثقیــف الــصحي للمــرأة فــي قنــوات التلیفزیــون المــصري 

 وحتى ١/٧/٢٠٠٣الثماني، وٕاذاعة القاهرة الكبرى على مدار عام كامل اعتبارا من 

، كما اعتمدت الباحثـة فـي الدراسـة المیدانیـة  حملة١٤ وبلغ حجمها ٣٠/٦٠/٢٠٠٤

% ٥٠  : وكان من أهم نتائج الدراسة. مبحوث٤٠٠على عینة عشوائیة طبقیة قوامها 

ـــدى  مـــن الحمـــالت موضـــع الدراســـة المـــرأة والرجـــل معـــا؛ ممـــا یـــوحى بوجـــود وعـــى ل

القــائمین علــى تخطــیط هــذه الحمــالت بــضرورة إشــراك الرجــل مــع المــرأة فــي تحمــل 
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الحث على اتباع سلوكیات صحیة (وكان الهدف األول . الرعایة الصحیةمسئولیات 

) تغییر الـسلوكیات الـسلبیة(في مقدمة أهداف الحمالت الصحیة، تاله هدف ) جدیدة

 اســــتعانت جمیـــع الحمـــالت موضــــع الدراســـة بكــــال  ). تقــــدیم المعلومـــات(ثـــم هـــدف 

اتبعــــت جمیــــع .  یــــةالنــــوعین مــــن االســــتماالت وهمــــا االســــتماالت العاطفیــــة والمنطق

الحمالت اسـتراتیجیة التكامـل فـي عـرض رسـائلها وذلـك بتقـدیمها مـن خـالل كـال مـن 

وجاء في مقدمة أسباب عدم . الرادیو والتلیفزیون في نفس الوقت ونفس الفترة الزمنیة

استفادة بعض المبحوثین من إعالنات التوعیة الصحیة السبب المتعلق بتقـدیمها فـي 

ــــر منتظمــــة ــــد غی ــــة وغیــــر جذابــــةمواعی ــــسبب الخــــاص بكونهــــا ممل وكــــان . ، تــــاله ال

ــــدى الغالبیــــة العظمــــى مــــن المبحــــوثین لمتابعــــة  التلیفزیــــون هــــو الوســــیلة المفــــضلة ل

 .إعالنات التوعیة الصحیة وبفارق نسبى كبیر للغایة عن الرادیو

تتنـــــاول هـــــذه الورقـــــة البحثیـــــة . )٢٣( ٢٠٠٩بـــــومعراف إلیاس،عمـــــاري عمـــــار، دراســـــة -

مـن أجـل " واقع الصحة بالجزائر وعالقتها بالتنمیـة المـستدامة، تحـت عنـوان بالتحلیل

تنمیة مستدامة في الجزائر، كما یقف الباحثان على مجموعة العوائق التي تقف أمام 

تحقیق أهدافها والسبل الكفیلة بجعل الصحة مستدامة في الجزائـر، ورغـم كـل أشـكال 

ف الحالـة الـصحیة یـشكل أحـد القیـود التقدم في المجال الـصحي المؤكـدة، یظـل ضـع

التي تعوق العملیـة التنمویـة المـستدامة وهـذه اإلشـكالیة تتمحـور حـول تـساؤل رئیـسي 

ما هي واقع الصحة المستدامة في الجزائر وماهي سبل تطویرها لتحقیق تنمیة : وهو

وقــد أظهــرت النتــائج معوقــات . واســتخدم الباحــث الدراســة التحلیلیــة. صــحیة مــستدامة

تنمیة الصحیة في الجزائر ومنها معوقات مرتبطة بقطاع العنایـة الـصحیة وضـعف ال

تمویـل القطــاع الــصحي، مــع قلــة وســوء توزیــع الهیاكــل الــصحیة، مــع وجــود معوقــات 

وعــــن متطلبــــات التنمیــــة الــــصحیة المــــستدامة فــــي . مرتبطــــة ببیئــــة القطــــاع الــــصحي

 العالمیـة للـصحة، كمـا أن  حسب ترتیـب المنظمـة٨٤الجزائر، تحتل الجزائر المرتبة 

هــذا التحــسن ال یعطــي االنتــشار الواســع لألمــراض المتفــشیة فــي المجتمــع الجزائــري، 

 .وهذا یدل على أن المستوى الصحي للجزائریین غیر مرتبط بالقطاع الصحي
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التنمیة الصحیة "تناولت هذه الدراسة ) ٢٤(.٢٠١٥ دراسة المیة حمایزیة، عبود زرقین،-

" دراســة مقارنــة الجزائــر وتــونس والمغــرب: ئجهــا علــى المــورد البــشريالمــستدامة ونتا

وتهدف هذه الدراسة البحثیة إلى إبراز العالقة بین التنمیة الصحیة المستدامة لبلد ما 

ـــدان مغاربیـــة  ـــك مـــن خـــالل دراســـة حالـــة ثـــالث بل ـــى المـــورد البـــشري، وذل وأثرهـــا عل

 المتجانــسة وكـــذا لمعرفــة موقـــع وذلــك إلمكانیـــة المقارنــة) الجزائــر وتــونس والمغـــرب(

وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحلیلي، وكان مـن . الجزائر بین دول الجوار

تعتبر التنمیة الصحیة من بین مدخالت التنمیة البشریة ومن ثم التنمیـة : أهم النتائج

یـــتم تـــصنیف متغیـــرات التنمیـــة المـــستدامة ضـــمن المتغیـــرات االجتماعیـــة . المـــستدامة

هناك مـن یعتبـر أن التنمیـة الـصحیة . لمؤثرة على التنمیة المستدامة في دولة معینةا

وأن تحــسین . لهــا ضــلع مباشــر فــي تحقیــق التنمیــة البــشریة المــستدامة فــي بلــد معــین

المؤشــرات الــصحیة هــو دلیــل علــى تحــسین الحالــة الــصحیة العامــة فــي دولــة معینــة، 

 نتیجة لذلك ارتفع متوسط امل حیاة السكان

 : التعلیق على الدراسات السابقة

بعــــض الدراســــات التــــي : بعــــد اســــتعراض الدراســــات الــــسابقة نالحــــظ أن هنــــاك

: المـسئولیة االجتماعیـة للبـرامج الحواریـة التلیفزیونیـة فـي تنـاول االداء الحكـومي تناولت

ـــــین ملكیـــــة وســـــائل اإلعـــــالم ومعالجتهـــــا لقـــــضایا التحـــــول دراســـــة تحلیلیـــــة،  والعالقـــــة ب

السیاسي، وأیضا دور البـرامج الحواریـة فـي القنـوات الحكومیـة  اطي وصنع القرارالدیمقر 

ومنهـا أیـضا . والخاصة في ترتیب أولویات القضایا المجتمعیـة لـدى الجمهـور المـصري

 فـي Talk Showتناول أسالیب تغطیة القضایا فـي البـرامج الـرأي المذاعـة علـى الهـواء

عة الملك سعود نحو البرامج الحواریة المباشـرة القنوات الفضائیة، واتجاهات طالب جام

تــأثیر نمـــط الملكیــة فـــي وهنـــاك أیــضا دراســات تناولـــت . فــي القنــوات الفـــضائیة العربیــة

دراسـة تحلیلیـة : القنوات التلیفزیونیة الفضائیة اإلخباریـة العربیـة علـى وظیفتهـا الـسیاسیة

واقع الصحة ین األطفال، و  وكیفیة توظیف الـتلیفزیون في نشر الوعي الصحي ب.مقارنة
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ـــة المـــستدامة، تحـــت عنـــوان  ـــالجزائر وعالقتهـــا بالتنمی ـــة مـــستدامة فـــي "ب مـــن أجـــل تنمی

ـــة : التنمیـــة الـــصحیة المـــستدامة ونتائجهـــا علـــى المـــورد البـــشري و .الجزائـــر دراســـة مقارن

، وأیضا تأثیر وسـائل األعـالم علـى تنمیـة الـوعي الـصحي فـي الجزائر وتونس والمغرب

  .ة تجریبیة على قریة مصریةدراس: مصر

یتــضح مــن اســتعراض الدراســات الــسابقة كثــرة الدراســات المیدانیــة التــي أجریــت 

 مقارنـــة بالدراســـات Talk Showالــــ حـــول البـــرامج الحواریـــة أو بـــرامج الـــرأي العـــام أو 

التحلیلیة التي أجریت حول نفس الموضوع مع اختالف القضایا التي تم معالجتهـا وفقـا 

جتمعــات وعینــة الدراســة، وأیــضا نــدرة الدراســات التحلیلیــة التــي تعــالج قــضایا لطبیعــة الم

التنمیة المستدامة وخـصوصا قـضیة صـحة المـواطن، وهـو مـا دفـع الباحثـة إلجـراء هـذه 

عالقــة نمــط الملكیــة بأســالیب معالجــة البــرامج الحواریــة لقــضایا التنمیــة "عــن الدراســة  

وهــو مــا یجعــل نطــاق هــذه " حیة المــستدامة وخــصوصًا قــضایا التنمیــة الــص" المــستدامة

ــــة  ــــین القنــــوات الحكومی ــــد فــــي مجــــال الدراســــات التحلیلیــــة ب ــــاول جدی ــــة لتن الدراســــة بدای

والخاصة للوقوف على المضامین اإلعالمیة التي تقدمها للجمهور المستهدف للوصول 

فـــي وتـــم االســـتفادة مـــن الدراســـات الـــسابقة . إلـــى التنمیـــة المـــستدامة فـــي مجـــال الـــصحة

تحدید مـشكلة الدراسـة وصـیاغتها ووضـع تـساؤالتها ووضـع صـیاغة للدراسـات التحلیلیـة 

  .وتحدید العینة

  :اإلطار النظري للدراسة: رابعاً 

لقد أصبحت مـسألة الـصحة مـن الـشواغر األكثـر أهمیـة فـي مجـال التنمیـة فـي 

ن أهـم مختلف المجتمعات، سـواء فـي تلـك المتقدمـة أو المتخلفـة، وذلـك بوصـفها مـن بـی

العوامـــل التـــي تـــساهم فـــي تحقیـــق التنمیـــة المـــستدامة وأحـــد مؤشـــراتها علـــى حـــد ســـواء، 

فالتنمیـة الـصحیة تمثـل عنـصرا هامـا فـي عملیـة التنمیـة االجتماعیـة واالقتـصادیة، فمــن 

غیــر الممكــن تحقیــق تنمیــة حقیقیــة دون تحــسین وتطــویر األوضــاع الــصحیة لإلنــسان 
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فاإلنسان المكتمـل صـحیا هـو القـادر علـى بنـاء تنمیـة . )٢٥(الذي هو نواة التنمیة وهدفها

  .صحیة ومستدامة

  :التنمیة والتنمیة المستدامة

 تعبر عن تحقیق زیـادة سـریعة تراكمیـة ودائمـة عبـر :Developmentالتنمیة 

فالتنمیـة كلفـظ عربـي ال یـشیر إلـى النمـو التلقـائي وٕانمـا یـشیر إلـى .  )٢٦ا(فترة من الزمن

الــذي یــتم عــن طریــق الجهــود المنظمــة التــي یقــوم بهــا اإلنــسان لتحقیــق النمــو المتعمــد، 

 أن التنمیــــة تعنــــي زیــــادة ســــریعة فــــي انتاجیــــة )٢٧(ویــــرى ویلبــــور شــــرام. أهــــداف معینــــة

ــاة الــشعوب. المجتمــع . فالتنمیــة إذًا عملیــة مــستمرة لنمــو المجتمــع وتحــسین مــستوى حی

 الالزمـة لبنـاء الكـائن الحـي ونمـوه وعلى هذا األساس تعتبر التنمیة سلسلة من التغیرات

فــي بیئتــه، بطریقــة تمكنــه مــن البقــاء والنمــو المــستمر بــوعي جدیــد وبثقــة نحــو مــستقبل 

  .أفضل ومشرق

لــــم یعــــد مفهــــوم التنمیــــة مقتــــصرا فقــــط علــــى النمــــو :مفهــــوم التنمیــــة المــــستدامة

االقتـــصادي بـــل تعــــداه للتأكیـــد علــــى ضـــرورة تحــــسین ظـــروف ونوعیــــة الحیـــاة المادیــــة 

ـــاة اإلنـــسانیة وهكـــذا  والمعنویـــة والحریـــات الـــسیاسیة وبـــاقي الجوانـــب ذات العالقـــة بالحی

برزت نقلة إضافیة فـي التعریـف بمفهـوم التنمیـة، بإضـافة البعـد الزمنـي لهـا مـن منطلـق 

تـــوافر بعـــد العدالـــة فـــي اســـتفادة األجیـــال القادمـــة مـــن عوائـــد التنمیـــة، وبـــذلك أصـــبحت 

  . التنمیة المستدامة

 WECD لجنــة عالمیــة للبیئــة والتنمیــة١٩٨٣ألمــم المتحــدة فــي عــام شــكلت ا

لدراســة  غــرو هــارلم برونتالنــد  Gro HarlemBrundtlandبرئاســة وزیــرة النــرویج 

التطـــرق بـــشكل رســـمي إلـــى مفهـــوم التنمیـــة  مـــشكالت البیئـــة والتنمیـــة فـــوق األرض وتـــم

) برونتالنــد لجنــة(میــة والتن للبیئــة المتحــدة األمــم مــن خــالل لجنــة١٩٨٧المــستدامة ســنة 

التـي ) جـدول أعمـال القـرن الحـادي والعـشرین" (مـستقبلنا مـشترك" وظهر تقریـر بعنـوان 

تلبیـــــة احتیاجـــــات الجیـــــل الحـــــالي دون المـــــساس باحتیاجـــــات األجیـــــال " عرفتهـــــا بأنهـــــا
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 فالتنمیـــة .مجموعــة مـــن الــسیاسات واألنـــشطة الموجهــة نحـــو المــستقبل"فهـــي )٢٨(القادمــة

ت نقلة واحدة، ولكنها عملیة مستمرة ومطردة تمكـن جمیـع أفـراد المجتمـع المستدامة لیس

مــن توســیع نطــاق قــدراتهم إلــى أقــصى حــد ممكــن وتوظیفهــا بمــا یكفــل تحقیــق محــصلة 

وأكــــد التقریــــر .)٢٩(یجنــــي ثمارهــــا الجیــــل الحاضــــر كمــــا تجنــــي ثمارهــــا األجیــــال القادمــــة

یئیة واالجتماعیـة وبأنـه ال یمكـن إعـداد االرتباط المتبادل ما بین التنمیة االقتصادیة والب

مـــن .)٣٠(أو تطبیــق أیــة اســتراتیجیة أو سیاســـیة مــستدامة دون دمــج هـــذه المكونــات معــاً 

خالل تعریف التنمیة المستدامة، نجـد أن لهـا أبعـادًا تتجـاوز الحـدود االقتـصادیة لتـشمل 

ذات الـــصلة الجوانـــب الـــصحیة، االجتماعیـــة، الثقافیـــة الـــسیاسیة وغیرهـــا مـــن الجوانـــب 

ــــاة األفــــراد ــــع مجموعــــات مــــن . )٣١(بحی ــــصنف مؤشــــرات التنمیــــة المــــستدامة إلــــى أرب وت

 .اجتماعیة، واقتصادیة، وبیئیة، ومؤسسیة: المؤشرات

  :التنمیة الصحیة المستدامة

تعتبر الصحة من األمور األكثر أهمیة في المجال التنموي ألنها تبرز عـن أحـد 

ت وفـــق بعـــد أساســـي یتمثـــل فـــي البعـــد االجتمـــاعي، مؤشـــرات التنمیـــة المـــستدامة وبالـــذا

وعلیه سوف یتم التعرف على مفهوم التنمیة الصحیة المـستدامة وأهـم األسـس المعتمـدة 

  .لتحقیق تنمیة صحیة مستدامة

یوجـــد ارتبـــاط وثیـــق بـــین التنمیـــة المـــستدامة والـــصحة، فاإلمـــداد بكـــل مـــن المیـــاه 

 السلیم، وبیئة المعیشة الخالیة من التلـوث، المأمونة والصرف، والتغذیة السلیمة والغذاء

 .ومكافحة األمراض وتوفیر الخدمات الصحیة یسهم في كفالة الصحة للسكان

وال یمكـــن للتنمیـــة أن تتحقـــق أو أن تـــستدام عنـــدما تكـــون نـــسبة كبیـــر مـــن الـــسكان 

ن مــصابة بــاعتالء الــصحة وال تتــوافر لهــا مرافــق الرعایــة الــصحیة الكافیــة، وبینمــا یمكــن أ

یسهم النمو االقتصادي والتنمیة في تحسین الصحة وتحسین مرافـق الرعایـة الـصحیة فـي 

الدول األكثر فقرًا، فإن هناك أیضًا ما یبرر الحاجة إلى إجراء المزیـد مـن التحـسینات فـي 

ونظافــة البیئــة عنــصر مهــم لــصحة المــواطنین . بعــض الــدول المرتفعــة والمتوســطة الــدخل
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مــو االقتــصادي غیــر المــستدام یمــك أن یــسبب تــدهور البیئــة، وٕاذا كمــا أن الن. ورفــاهیتهم

  .)٣٢(اقترن بعدم سالمة االستهالك یمكن أن یؤثر سلبًیا على صحة اإلنسان

ـــر أهمیـــة فـــي مجـــال التنمیـــة، وذلـــك    لقـــد أصـــبحت الـــصحة مـــن األمـــور األكث

یة مستدامة بوصفها من العوامل التي تسهم في التنمیة المستدامة، فال یمكن تحقیق تنم

ففــي حــین تمثــل الــصحة قیمــة فــي حــد ذاتهــا فإنهــا تعتبــر كــذلك . بــدون ســكان أصــحاء

وألول مــــــرة تناولــــــت . مفتاحــــــا لإلنتاجیــــــة والرخــــــاء االقتــــــصادي واالجتمــــــاعي والثقــــــافي

اجتماعـــات مجلـــس األمـــن ومجموعـــة الثمانیـــة والمنتـــدى االقتـــصادي العـــالمي ومنظمـــة 

لقـد .  )٣٣(القـضایا الـصحیة بوصـفها قـضایا إنمائیـةالتعاون والنمـو االقتـصادي صـراحة 

ـــة علـــى أن  البـــشر یقـــع فـــي صـــمیم "نـــص المبـــدأ األول مـــن إعـــالن ریـــو للبیئـــة والتنمی

االهتمامات المتعلقة بالتنمیة المستدامة، ویحق لهـم أن یحیـوا حیـاة صـحیة ومنتجـة فـي 

  .)٣٤(وئام مع الطبیعة

 )٣٥(صادیة واجتماعیـــة وثقافیـــة وسیاســـیةفالتنمیـــة الـــصحیة للفـــرد تـــؤدي إلـــى تنمیـــة اقتـــ

ــــي االســــتقرار  ــــساهم ف ــــة وت ــــة والثقافی ــــة االقتــــصادیة واالجتماعی ــــدة تعــــزز التنمی ــــصحة الجی فال

لذلك فإن مـن أهـم غایـات التنمیـة المـستدامة هـو حـق كـل إنـسان . االقتصادي والحمایة البیئیة

 الـصحة منظمـة سـتورد فـي الـصحة وتعـرف. بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة یمكـن بلوغـه

ـــة بأنهـــا العالمیـــة  انعـــدام مجـــرد ولـــیس مهنیـــًا، واجتماعیـــا، عقلیـــًا، بـــدنًیا، الـــسالمة اكتمـــال حال

 عــالمي اجتمــاعي وهــدف اإلنــسان حقــوق مــن اساســي حــق الــصحة وأن العجــز، أو المــرض

  )٣٦(لإلنسان األساسیة االحتیاجات لتلبیة أساسي أمر هانوأ النطاق،

" ء المؤتمر الدولي للرعایة الصحیة األولیة الذي انعقد فـي من هذا المنطلق، جا

، والـــذي شـــكل انطالقـــة مهمـــة فـــي ســـبیل النـــضال مـــن أجـــل ١٩٧٨فـــي عـــام " ألمـــا آتـــا

الحكومات مسئولة عـن صـحة شـعوبها وال یمكـن " الصحة، ومن بین ما جاء في النص

ینبغـي بلــوغ جمیــع الوفـاء بهــذه المـسؤولیة إال باتخــاذ تــدابیر صـحیة واجتماعیــة كافیــة، و 
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ــاة منتجــة  شــعوب العــالم بحلــول العــام األلفــین مــستوى مــن الــصحة یمكنهــا أن تحیــا حی

  . )٣٧(اجتماعیًا واقتصادیاً 

  :البرامج الحواریة

 ونجاحــا انتــشاراً  المعاصــرة اإلعــالم وســائل بــرامج أكثــر مــن الحواریــة البــرامج    تعــد

،وهـذا یعنـي أن الرسـائل التـي )٣٨(شاهدینوالمـ المـستمعین إلى اإلعالمیة الرسالة توصیلي ف

ینقلها التلفزیون یمكنها أن تقوم بدور مهم في تـشكیل وعـي األفـراد تجـاه العدیـد مـن القـضایا 

. والموضوعات الصحیة المختلفة بما یسهم في تدعیم وصیاغة رأي عام تجاه قضیة معینـة

ك وهم نادرا ما یـسعون لـذلك فاتجاهات األفراد یمكن أن تتطور وتتغیر حتى لو لم یهدفوا ذل

ولكنهم عادة یتعرضـون لمواقـف ومعلومـات تجعلهـم یفكـرون ومـن ثـم تتغیـر مـشاعرهم تجـاه 

  بعض األشیاء وبالتالي تتطور وتتغیر اتجاهاتهم

وتهـــدف البـــرامج الحواریـــة التـــي تقـــدم فـــي وســـائل اإلعـــالم المرئیـــة إلـــى تحقیـــق 

  :األمور اآلتیة

إلـــى قریبــة  ى الجمــاهیر بطریقــة سلـــسة وســهلةایــصال الحقــائق والمعلومــات إلـــ - 

  .نفوسهم

محاولــــة الوصــــول إلــــى تقــــدیم حــــل للموضــــوع المختلــــف علیــــه، وذلــــك بعــــرض  - 

وجهــات نظــر مختلفــة فعــن طریــق التحــاور یظهــر لنــا وجهــات نظــر تقــدم الحــل 

 .الصحیح للمشكلة

تحــث البــرامج الحواریــة اآلخــرین علــى المزیــد مــن التفكیــر فــي الموضــوع الــذي  - 

 . )٣٩(ته من جوانبه المتعددة وما یحیط به من وجهات نظر مختلفةعالج

التعریف بشخصیة مـا نتیجـة عمـل قامـت بـه أو لطرافتهـا وبمـا یـضیفه وجودهـا  - 

 .)٤٠(في االستودیو من إشاعة المرح والتسلیة للمشاهدین

  :تساؤالت الدراسة
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  :تسعى الدراسة الحالیة لإلجابة على التساؤالت اآلتیة

  ات البرامج الحواریة عینة الدراسة التحلیلیة؟ما زمن حلق .١

 ما زمن القضایا داخل حلقات البرامج الحواریة عینة الدراسة؟ .٢

 ما متوسط طول الموضوعات المذاعة في البرنامجین؟ .٣

مــا نــوع الــضیوف فــي البــرامج الحواریــة التــي تناولــت الــصحة المــستدامة عینــة  .٤

 الدراسة؟

ــــرامج  .٥ ــــضیوف المــــشاركین الب ــــصحة مــــا تخــــصص ال ــــت ال ــــي تناول ــــة الت الحواری

 المستدامة عینة الدراسة؟

مــا أســالیب معالجــة القــضایا والموضــوعات الــصحیة التــي ظهــرت فــي البــرامج  .٦

 الحواریة عینة الدراسة؟

مـــا نـــوع القـــضایا والموضـــوعات الـــصحیة المطروحـــة التـــي ظهـــرت فـــي البـــرامج  .٧

 الحواریة عینة الدراسة؟

 الدراسة؟ عینة في البرامج القضایا أهمیة ما مدى .٨

مــا اللغــة التــي اســتخدمت فــي تنــاول قــضایا الــصحة فــي البــرامج الحواریــة عینــة  .٩

 الدراسة؟

 ما مدى مشاركة الجمهور في البرامج الحواریة عینة الدراسة؟ . ١٠

 ما نوع مشاركة الجمهور في البرامج الحواریة عینة الدراسة؟ . ١١

ة الدراســة فـــي تنـــاول مــا القوالـــب الفنیــة التـــي اســتخدمتها البـــرامج الحواریــة عینـــ . ١٢

 قضایا الصحة؟

 مــا مــصادر المعلومــات لقــضایا الــصحة داخــل البــرامج الحواریــة عینــة الدراســة  . ١٣

 التحلیلیة؟ 

 ما أهم الشخصیات المحوریة في البرامج عینة الدراسة؟ . ١٤

 : التعریفات اإلجرائیة
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  :البرامج الحواریة

 والمناقشات، وتستهدف برامج تتخذ أشكال إذاعیة مختلفة منها المقابالت والندوات

إلقاء الضوء على الموضوعات والقضایا المهمة للمجتمع ما بین سیاسیة أو اجتماعیة 

باستضافة المتخصصین أو المسئولین وتتیح . الخ. أو صحیة أو دینیة أو سیاسیة

للجمهور فرص المشاركة إما بالحضور داخل االستودیو أو عن طریق اللقاءات 

. ت الهاتفیة أو البرید االلكتروني لطرح آرائهم واستفساراتهمالخارجیة أو االتصاال

ویتوقف نجاح البرنامج على شخصیة المتحدث، كما یتوقف على حسن عرض 

  .)٤١(الموضوع وطریقة تداوله إلى المستمعین والمشاهدین

في مختار الصحاح فإن حار تعني رجع والمحاورة تعني المجاوبة : الحوار لغةً 

َقْد َسِمَع اللَُّه َقْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلَك " وقوله تعالى في سورة المجادلة)٤٢(اوبوالتحاور والتج

سورة "(ِفي َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإَلى اللَِّه َواللَُّه َیْسَمُع َتَحاُوَرُكَما ِإنَّ اللََّه َسِمیٌع َبِصیرٌ 

  )١المجادلة، آیة

 شخصیتان أو أكثر ویتسم نمط من أنماط التعبیر تتحدث به: "الحوار اصطالحا

حدیثهم بالموضوعیة واإلیجاز واإلفصاح وهو الطابع الذي یتسق به الكالم بطریقة 

  )٤٣(تجعله یثیر االهتمام باستمرار
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  :قضایا التنمیة المستدامة

مفهوم التنمیة المستدامة لیست نقلة واحدة، ولكنها عملیة مستمرة ومطردة تمكن 

 نطاق قدراتهم إلى أقصى حد ممكن وتوظیفها بما یكفل جمیع أفراد المجتمع من توسیع

  .)٤٤(تحقیق محصلة یجني ثمارها الجیل الحاضر كما تجني ثمارها األجیال القادمة

تعرف الصحة في دستور منظمة الصحة : مفهوم التنمیة الصحیة المستدامة

 ولیس مجرد انعدام العالمیة بأنها حالة اكتمال السالمة بدنًیا، عقلیًا، مهنیًا، واجتماعیا،

المرض أو العجز، وأن الصحة حق اساسي من حقوق اإلنسان وهدف اجتماعي 

 .)٤٥(عالمي النطاق، وأتها أمر أساسي لتلبیة االحتیاجات األساسیة لإلنسان

تمثل القنوات التي تمتلكها وتدیرها الحكومات : القنوات العربیة الفضائیة الحكومیة

عالم وتتولى الدولة مسؤولیة اإلشراف على برامجها العربیة ممثلة في وزارات اإل

وتمویلها من میزانیة الدولة باإلضافة إلى مصادر التمویل األخرى بعیدًا عن السیاسة 

  .)٤٦(العامة للدولة

تمتلكها وتدیرها رؤوس األموال العربیة إحدى : القنوات الفضائیة العربیة الخاصة

ي جاءت نتاجًا لثورة االتصاالت مما ساعد على المعالم الحدیثة لإلعالم العربي والت

كسر احتكار الدولة لإلعالم المسموع والمرئي ودخول رأس المال العربي الخاص في 

  .مجال االنتاج التلیفزیوني

  : نوع الدراسة

تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفیة التي تستهدف تصویر وتحلیل وتقویم 

ن یغلب علیه صفة التحدیـد أو دراسـة الحقـائق خصائص مجموعة معینة أو موقف معی

ــــى  ــــاس بهــــدف الحــــصول عل ــــف أو مجموعــــة مــــن الن المتعلقــــة بطبیعــــة ظــــاهرة أو موق

معلومـــات كافیـــة ودقیقـــة عنـــه دون الـــدخول فـــي أســـبابها، حیـــث تـــستهدف تلـــك الدراســـة 

. معرفة كیفیة إبراز البرامج الحواریة لقضیة صحة المـواطن فـي إطـار نظریـة المـسئولیة
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مــا یـــستهدف هــذا النـــوع مــن الدراســـات إمكانیـــة اســتخدام األرقـــام بهــدف التوصـــل إلـــى ك

نتائج محددة باإلضافة إلى إمكانیة تحلیل البیانات إحـصائیًا بهـدف التعمـیم والتنبـؤ مـن 

  .)٤٧(خاللها

 :منهج الدراسة

تـــستخدم الباحثـــة مـــنهج المـــسح باعتبـــاره جهـــدًا علمیـــًا منتظمـــًا للحـــصول علـــى 

المعلومـــات ومعرفـــة األســـالیب التـــي اتبعـــت لمواجهـــة هـــذه الظـــاهرة موضـــوع البیانـــات و 

ـــــرات )٤٨(الدراســـــة ـــــین المتغی ـــــة ب ـــــسمح باختبـــــار العالق ـــــة كافـــــة جوانبهـــــا، كمـــــا ی ، ومعرف

  .واستخالص النتائج والتفسیرات

  : مجتمع وعینة الدراسة

ما لجأت الباحثة إلى اختیار قناتین من القنوات الفـضائیة أحـده:مجتمع الدراسة  . أ

ــــاة  ــــاول قــــضایا صــــحیة وقن ــــاة خاصــــة كالهمــــا یتن ــــاة حكومیــــة، واألخــــرى قن قن

MBC1هـــــذه القنـــــوات ُأنـــــشأت بهـــــدف ضـــــرورة التواجـــــد .، وقنـــــاة دبـــــي األولـــــى

ــــل مــــن القنــــوات  ــــساحة العربیــــة بعــــد وجــــود هــــذا الكــــم الهائ اإلعالمــــي علــــى ال

أمـــا األهـــداف الخاصـــة لتلـــك القنـــوات فإنهـــا تختلـــف حـــسب .الفـــضائیة األجنبیـــة

  .طبیعة المجال الجغرافي لكل من القناتین

تــم اختیــار عینــة عمدیــة مــن برنــامجین حــواریین عینــة الدراســة : عینــة الدراســة  . ب

والمذاعــة فــي الفتــرة ) ٢٠١٦مــایو -أبریــل-مــارس(المذاعــة خــالل ثالثــة شــهور 

المـــسائیة، ویعـــاد بثهـــا مـــرة أخـــرى إلتاحـــة الفرصـــة لعـــدد كبیـــر مـــن المـــشاهدین 

 حلقات ١٠ حلقة بواقع ٢١لغ إجمالي عدد الحلقات المذاعة لمتابعتها، حیث ب

التفـــــاح " حلقـــــة لبرنـــــامج ١١قنـــــاة دبـــــي الفـــــضائیة، و" عـــــساك طیـــــب"لبرنـــــامج 

  دقیقـــة تقریبـــا، حیـــث تـــذاع٢٢ ســـاعة و١٥، وبإجمـــالي MBC1قنـــاة"األخـــضر

مـرة كـل أسـبوع، ویعـاد إذاعتهـا مـرة أخــري - عینـة الدراسـة–حلقـات البرنـامجین 

  . في الیوم التالي
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 :توصیف عینة الدراسة. جـ

  )١(جدول رقم 

  ، MBCیوضح توصیف العینة لبرامج التفاح األخضر في قناتي 

  وبرنامج عساك طیب في دبي األولى

  5/٢٠١٦/ 30– ١/3/٢٠١٦في الفترة من 

  

زمن عرض 

 الحلقات

متوسط زمن 

 الحلقة
 متوسط زمن الموضوع

     

توصیف 

  العینة

 القناة

عدد 

 الحلقات
 دقیقة ثانیة دقیقة ثانیة

إجمالي عدد 

 الموضوعات

 في الحلقات

متوسط عدد 

الموضوعات 

 في الحلقة
 دقیقة ثانیة

MBC ٣٣ ٤٧٩ ٥٣ ١١ 43 170 15.45 49 2 

دبي 

 األولى
٤١ ٤٣٤ ١١  ١٠ 43 146 14.60 58 2 

 ٢ ٥٤ 15.05 316 43 ٣٧ ٩١٤ ٤ ٢١ المجموع

أن عینة الدراسة اشتملت على برنامجین ) ١(یتضح من بیانات الجدول رقم

 479.53 حلقة، وبإجمالي ١١برنامج التفاح األخضر بواقع . یعرضا مرة كل أسبوع

ر  بسبب انتهاء الدورة البرامجیة استعداًدا لشه٢٠١٦/ ٥/ ١٣ق، وتوقف البرنامج یوم 

 ٤٣٤.١١ حلقات،وبإجمالي ١٠بواقع " عساك طیب" وبرنامج . رمضان المبارك

دقیقة، ویرجع ذلك لتكرار بعض األسابیع، ولخضوعه لمزید من التطور في الشكل 

  .٢٠١٦/ ٥/ ٢٩والعرض، وكانت آخر حلقاته األحد 

 ق ٤٣.٤١ ق لبرنامج التفاح األخضر، و٤٣.٣٣متوسط زمن الحلقة بلغ 

 موضوع ١٧٠وبلغ إجمالي عدد الموضوعات في الحلقات .  طیبلبرنامج عساك

 لعساك طیب، وكان متوسط عدد الموضوعات في الحلقة ١٤٦للتفاح األخضر، و

أما متوسط زمن .  لبرنامج عساك طیب١٤.٦٠ للتفاح األخضر، و١٥.٤٥الواحدة 
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لقناة الموضوع الواحد فكان دقیقتان وتسعة وأربعون ثانیة، أما برنامج عساك طیب 

 . دبي فبلغ دقیقتان وأربعة وخمسون ثانیة

ترى الباحثة أن قلة عدد األخبار في برنامج عساك طیب مقارنة ببرنامج 

التفاح األخضر یرجع لطول الموضوع في البرنامج حیث أن معظم الحوارات مع 

 األطباء عن موضوعات وقضایا الصحة كانت تتعدى الخمس دقائق 

  :أداة جمع البیانات

المضمون التي تعتبر من أكثر األسالیب  تحلیل صحیفة على الباحثة مدتاعت

البحثیة المستخدمة لفهم طبیعة الرسائل اإلعالمیة، وتحلیل المضمون أسلوب للبحث 

  . )٤٩(یهدف إلى الوصف الكمي الموضوعي المنظم للمحتوى الظاهري لمادة االتصال

 وفقاً  علیها للتعرف الدراسة تسعى التي المختلفة الجوانب تضمنت حیث

 تم البیانات صدق ولتوفر للتحلیل، كوحدة الفقرة واستخدمت الدراسة وفروض ألهداف

 التعدیل تم توجیهاتهم ضوء وفي ،)٥٠(المحكمین من مجموعة على االستمارة عرض

 الظاهري الصدق تحقق وبالتالي اآلخر البعض  وٕاضافة للصحیفة الفقرات صیاغة في

 على االختبار إعادة أسلوب الباحثة استخدمت البیانات ثبات من وللتأكد للبیانات،

 وهي ٠.٩٣بلغ  الثبات معامل وبحساب الدراسة، عینة إجمالي من% ١٠قوامها  عینة

نسبة جیدة تدل على وضوح االستمارة وصالحیتها للتحلیل، كذلك هدف الثبات إلى 

 تطبیق األداة على نفس التأكد من وجود درجة كبیة من االتساق بین الباحثین عند

  .فئات التحلیل باستخدام وحدات التحلیل المختلفة

تم تصمیم استمارة تحلیل المضمون لعینة البرامج : استمارة تحلیل المضمون

الحواریة التلفزیونیة السابق اإلشارة إلیها خالل فترة الدراسة ولقد تم تنفیذ مجموعة من 

ها النهائي واشتملت االستمارة على فئات اإلجراءات حتى وصلت االستمارة إلى شكل

  :التحلیل التالیة
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فئـــات مـــاذا قیـــل؟ وهـــو مـــا یتعلـــق بـــالمحتوى والمـــضمون الـــذي تقدمـــه البـــرامج   - أ

األولـــى  دبـــي وقنـــاة ،MBC1الحواریـــة الخاصـــة بـــصحة المـــواطن، ســـواء بقنـــاة

  :وشملت

 .الحواریة البرامج تناولتها التي الموضوعات فئة .١

 .البرامج في عرضت لتيا الصحیة القضایا فئة .٢

 فئـات كیــف قیـل؟ وهــو مـا یتعلــق بالـشكل الــذي تـم تقــدیم مجموعـة القــضایا بــه   - ب

 :وأشتمل على

 .فئة األشكال والقوالب المستخدمة في تقدیم البرامج .١

 .فئة مستوى اللهجة التي قدمت بها عینة برامج الصحة بالبرامج الحواریة .٢

 .نامج الواحدفئة عناصر الربط المستخدمة بین فقرات البر  .٣

  :التحلیل وحدة. ١٠

یسعى تحلیل المضمون إلى وصف عناصر المضمون وصفًا كمیًا، ولذا كـان البـد 

وأن یــتم تقــسیم المــضمون إلــى وحــدات، ووحــدة التحلیــل هــي أصــغر عنــصر فــي تحلیــل 

وقد تـم اسـتخدام الموضـوع الواحـد كوحـدة . المحتوى غیر أنها تعد أكثر العناصر أهمیة

، ولذلك یتم حساب التكـرارات العددیـة للموضـوعات التـي یـتم تحلیلهـا، كـذلك )٥١(للتحلیل

  .یتم استخدام وحدة الدقیقة وتقسیماتها لقیاس زمن الموضوع
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  :مواعید البرنامج في القنوات الفضائیة عینة الدراسة

  قناة MBC بتوقیـت ١٠:٤٥ برنامج أسبوعي، الساعة *"التفاح األخضر"، برنامج 

وهـــو برنـــامج تقدمـــه هویـــدا أبـــو هیـــف یتعـــرض لعـــالم . (ربیـــة المتحـــدةاإلمـــارات الع

الصحة والغذاء فضًال عن النصائح البیئیة والحیاتیة التي یمكن تطبیقها في حیاتنا 

الیومیـــة، كـــل حلقـــة تتـــضمن مجموعـــة تقـــاریر تتعـــرف مـــن خاللهـــا إلـــى العدیـــد مـــن 

جمهور للحصول علـى یهتم التفاح األخضر بتشجیع ال. النصائح البیئیة، والصحیة

حیـــاة صـــحیة أفـــضل مـــن خـــالل الجمـــع بـــین المعلومـــات الطبیـــة والحیـــاة الـــصحیة، 

ویحتوي البرنامج على فقرات تعلیمیة تعزز عالقة الفرد ببیئته وتحثه على االهتمام 

  )بها لتعكس إیجابا على الصحة

  لساعة  برنامج أسبوعي یذاع یوم األحد ا*"عساك طیب " قناة دبي األولى، برنامج

 UAE بتوقیـــت ٣:٤٢ ویعـــاد اإلثنـــین .المتحـــدة العربیـــة  بتوقیـــت اإلمـــارات١٩:٠٠

 حـــسن الـــدكتور فیـــه یـــستعرض جدیـــد طبـــي وجمـــال، برنـــامج عـــساك طیـــب صـــحة(

 فـي المتحـدة العربیـة اإلمـارات دولة داخل الطب الیه توصل ما وأحدث أهم كلداري

 حیـث والمـراجعین، لمرضـىل تقـدم التـي الطبیـة الخـدمات وأهـم المستشفیات مختلف

 جانـــب إلـــى المختلفـــة، والطبیـــة الـــصحیة بالقـــضایا الـــصلة ذات الموضـــوعات یقـــدم

 علـــى الــضوء یلقــي كمـــا والعالجیــة التقنیــة الطبیــة المـــستجدات أهــم علــى االطــالع

 الجدیدة الطبیة للخدمات والترویج العالجیة السیاحة

 :النتائج العامة للدراسة: الثاني عشر

حثـــة فـــي هـــذا الجـــزء نتـــائج الدراســـات التحلیلیـــة للبـــرامج الحواریـــة تـــستعرض البا

عــــساك "، وبرنــــامج MBCعلــــى قنــــاة " التفــــاح األخــــضر"عینــــة الدراســــة وهمــــا برنــــامج 

 بتوقیــت اإلمـارات علــى مــدار ثالثـة شــهور مــن ویــذاع فـي الــساعةعلــى قنـاة دبــي "طیـب

٣٠/٥/٢٠١٦ – ١/٣/٢٠١٦ 
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  :ئیة وطول الموضوع في البرنامجالعالقة بین نمط ملكیة القنوات الفضا .٣

  )٢(جدول رقم 

  یوضح متوسط طول الموضوع في البرنامجین عینة الدراسة

  ٣٠/٥/٢٠١٦ حتى ١/٣/٢٠١٦خالل الفترة من 

                               المجموع قناة دبي MBCقناة 

  العینة

 

 طول الموضوع
 % ك % ك % ك

 ٣٣.٢٣ ١٠٥ ٢٠.٥٥ ٣٠ ٤٤.١٢ ٧٥ معلومة أقل من دقیقة

موضوع من دقیقة إلى أقل من 

 ثالث دقائق
٢٥.٩٥ ٨٢ ٢١.٩٢ ٣٢ ٢٩.٤١ ٥٠ 

موضوع من ثالث إلى أقل من 

 خمس دقائق
١٨.٩٩ ٦٠ ٢٣.٩٧ ٣٥ ١٤.٧١ ٢٥ 

موضوع طویل من خمس دقائق 

 فأكثر
٢١.٨٤ ٦٩ ٣٣.٥٦ ٤٩ ١١.٧٦ ٢٠ 

 ١٠٠.٠٠ ٣١٦ ١٠٠.٠٠ ١٤٦ ١٠٠.٠٠ ١٧٠ المجموع

ــــائج ا ــــمأوضــــحت نت زیــــادة معــــدل طــــول الموضــــوع أو القــــضیة  )٢(لجــــدول رق

 فأكثر في برنـامج عـساك طیـب بـدبي بالترتیـب األول دقائق الصحیة المعروضة خمس

مقارنــة ببرنــامج التفــاح األخــضر، وكــذلك حــصل عــساك طیــب علــى % ٣٣.٥٦بنــسبة 

الترتیــب األول فــي الموضــوعات التــي تتنــاول أكثــر مــن ثــالث دقــائق وأقــل مــن خمــسة، 

المختلفـة  والطبیـة الـصحیة بالقـضایا الـصلة ذات یرجع ذلك للحدیث عن الموضوعاتو 

 الــضوء یلقــي كمــا والعالجیــة التقنیــة الطبیــة المــستجدات أهــم علــى االطــالع جانــب إلــى

 .الجدیدة في دولة اإلمارات الطبیة للخدمات والترویج العالجیة السیاحة على

 األولــى فــي معلومــة أقــل مــن دقیقــة أمــا برنــامج التفــاح األخــضر فاحتــل المرتبــة

ویرجع ذلك الحتواء البرنامج علـى معلومـات قـصیرة فـي صـحة الفـرد % ٤٤.١٢بنسبة 
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بدنیا وصحیا، ویرجع كذلك لتنوع المعلومات من صحة ورجیم ونصائح سریعة تعلیمیـة 

وأحتـل . تعزز عالقة الفرد ببیئته وتحثه على االهتمـام بهـا لـتعكس إیجابـا علـى الـصحة

% ٢٩.٤١رتبة األولى في الموضوعات من دقیقـة إلـى أقـل مـن ثـالث دقـائق بنـسبة الم

 %.٢١.٥٥مقارنة ببرنامج عساك طیب في المرتبة الثانیة بنسبة 

  :وفقًا لنوع الضیوف المشاركة في البرامج الفروق بین البرامج الحواریة .٤

  )٣(جدول رقم 

   في البرامج عینة الدراسةالفروقبینالبرامجالحواریةوفقًا لنوع الضیوف المشاركة

                         المجموع عساك طیب التفاح األخضر

  البرنامج

 نوع الضیوف المشاركة
 % ك % ك % ك

 56.59 ٧٣ ٤٢.٦٢ ٢٦ ٦٩.١٢ ٤٧ ذكر

 25.58 ٣٣ ١٩.٦٧ ١٢ ٣٠.٨٨ ٢١ أنثى

 17.83 ٢٣ ٣٧.٧٠ ٢٣ ٠ ٠ االثنین معاً 

 100.00 ١٢٩ ١٠٠.٠٠ ٦١ ١٠٠.٠٠ ٦٨ المجموع

تفــوق الــذكور مــن الــضیوف المــشاركة بنــسبة  )٣( رقــم الجــدول نتــائج أوضــحت

في برنامج عساك طیب وهذا % ٤٢.٦٢في برنامج التفاح األخضر مقابل % ٦٩.١٢

یعكس اتجاها ذكوریًا في هذا البرنامج نحو استضافة ضیوفهم من الذكور، وربما یرجع 

ا تفــوق برنــامج التفــاح األخــضر فــي وأیــض. لوجــود فقــرة ریاضــیة وأخــرى مطــبخ صــحي

 %. ١٩.٦٧بینما في عساك طیب نسبة % ٣٠.٨٨نسبة اإلناث 

ــــاة دبــــي بنــــسبة  ــــین معــــا فــــانفرد بــــه برنــــامج عــــساك طیــــب بقن أمــــا وجــــود االثن

ویرجع ذلك لمیول مقدم البرنامج لعـرض موضـوع صـحي للمناقـشة یـشترك %. ٣٧.٧٠
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 مـــن كـــل زوایـــاه فـــي فقـــرة الحـــوار فیـــه أثنـــین مـــن الـــضیوف األطبـــاء لمناقـــشة الموضـــوع

 .الطویل

 :المشاركة الضیوف لتخصصات وفقاً  الفضائیة القنوات ملكیة نمط بین العالقة .٥

 )٤(جدول رقم 

  وفقًا لتخصصات الضیوف المشاركة عینة الدراسة الحواریة البرامج بین الفروق

 

  البرنامج                 المجموع ساك طیبع التفاح األخضر

  

تخصصات الضیوف 

 المشاركة

 % ك % ك % ك

 56.64 ٨١ ٧٥.٥٨ ٦٥ ٢٨.٠٧ ١٦ أطباء

 13.99 ٢٠ ٥.٨١ ٥ ٢٦.٣٢ ١٥ ریاضیین

 6.29 ٩ - ٠ ١٥.٧٩ ٩ متخصص مطبخ

 6.29 ٩ ٣.٤٩ ٣ ١٠.٥٣ ٦ أخصائي تجمیل

 4.90 ٧ ٣.٤٩ ٣ ٧.٠٢ ٤ أخصائي نفسي

 11.89 ١٧ ١١.٦٣ ١٠ ١٢.٢٨ ٧ استشاري اسرة ومجتمع

 100.00 ١٤٣ ١٠٠.٠٠ ٨٦ ١٠٠.٠٠ ٥٧ المجموع

إلـــــى حـــــصول األطبـــــاء مقدمـــــة تخصـــــصات  )٤( تـــــشیر بیانـــــات الجـــــدول رقـــــم

 ١٦مقابــل % ٧٥.٥٨الــضیوف ببرنــامج عــساك طیــب بقنــاة دبــي عینــة الدراســة بنــسبة

  . طبیب في التفاح األخضر
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 فـي تخصـصات الترتیـب األول فاحتل  MBCبرنامج التفاح األخضر بقناةأما 

وأخــــصائي % ١٥.٧٩، وأخــــصائي مطــــبخ بنــــسبة %٢٦.٣٢دنیــــة بنــــسبة الریاضــــة الب

وبرجع ذلـك الشـتمال . تجمیل% ٣.٤٩ریاضي، و% ٥.٨١مقابل %. ١٠.٥٣تجمیل 

التفاح األخضر على فقرات متنوعـة تـضم الـصحة والجمـال والتغذیـة والحمیـة كـل حلقـة 

ــــب صــــحة ــــامج عــــساك طی ــــى أحــــدث  أمــــا ببرن ــــل إل ــــر ومقدمــــه طبیــــب یمی وجمــــال أكث

 . مستكشفات الطبیة وبتعرض للریاضة في حلقة دون األخرىال

 البــــرامج فـــي القــــضایا تقـــدیم وأســــلوب الفـــضائیة القنــــوات ملكیـــة نمــــط بـــین العالقـــة .٦

  :الحواریة

  )5(جدول رقم 

 البرامج عینة الدراسة في القضایا تقدیم وفقًا ألسلوب الحواریة البرامج بین الفروق

              المجموع عساك طیب التفاح األخضر

  البرنامج

  

دیم أسلوب تق

 القضایا

 % ك % ك % ك

 11.39 ٣٦ 13.70 ٢٠ 9.41 ١٦ تقریر

 13.29 ٤٢ 13.70 ٢٠ 12.94 ٢٢ حدیث مباشر

 12.66 ٤٠ 13.70 ٢٠  11.76 ٢٠ حوار

 40.51 ١٢٨ 34.25 ٥٠ 45.88 ٧٨ خبر قصیر

SMS ٢٢ 12.94 ٢٦ 17.81 ٤٨ 15.19 

 6.96 ٢٢ 6.85 ١٠ 7.06 ١٢ أكثر من أسلوب

   ٣١٦  100.00 ١٤٦ 100.00 ١٧٠  المجموع
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 الترتیـب MBCاحتل برنـامج التفـاح األخـضر بقنـاة ) ٥(تشیر بیانات الجدول السابق

وفقــــا ألســــلوب تقــــدیم القــــضایا مقابــــل نــــسبة % 45.88األول فــــي األخبــــار القــــصیرة بنــــسبة 

ضر وفقــرة األخبــار ببرنــامج عــساك طیــب ویرجــع ذلــك لتنــوع فقــرات التفــاح ألخــ% ٣٤.٢٥

أمـا . مقارنة ببرنامج عـساك طیـب الـذي یمیـل لفقـرة محطـة أخبـار الـصحة باإلمـارات. السریعة

  . أسلوب الجوار والحدیث المباشر وأكثر من أسلوب فالنسب متقاربة في البرنامجین

% ١٧.٨١فاحتـــل برنـــامج عــساك طیـــب الترتیـــب األول بنـــسبة SMSأمــا فقـــرة 

خضر ویرجع ذلك الحتواء برنامج عساك طیب على ثالثـة التفاح األ% ١٢.٩٤مقابل 

فــي كــل حلقــة لمــدة عــشر حلقــات  SMSأســئلة طبیــة تقریبــًا مقدمــة مــن الجمهــور عبــر

فاحتل برنامج عساك طیب الترتیـب األول بنـسبة أما بالنسبة لفقرة التقریر .عینة الدراسة

 عـساك طیـب التفاح األخـضر ویرجـع ذلـك الحتـواء برنـامج% ٩.٤١مقابل % ١٣.٧٠

علـــى تقریـــرین فـــي الحلقـــة الواحـــدة، أمـــا برنـــامج التفـــاح األخـــضر فأحیانـــا یقـــدم تقریـــرین 

 . وأحیانا تقریر ویرجع ذلك لكثرة فقراته وتنوعها

 البــرامج عالجتهــا التــي الــصحیة والموضــوعات والقــضایا الملكیــة نمــط بــین العالقــة .٧

  :الحواریة

  )٦(جدول رقم 

  التي عالجتها البرامج الحواریة  للقضایا والموضوعات الصحیة وفقاً  الحواریة البرامج بین الفروق

MBC قناة دبي األولى 

 عساك طیب التفاح األخضر
 المجموع

  البرنامج                          

  

 % ك % ك % ك القضایا والموضوعات

 0.63 ٢ ١.٣٧ ٢ ٠.٠٠ ٠ المراهقة

 1.27 ٤ ٢.٠٥ ٣ ٠.٥٩ ١ مرض التوحد عند األطفال

 1.90 ٦ ٠.٠٠ ٠ ٣.٥٣ ٦ السعرات الحراریة

 2.22 ٧ ١.٣٧ ٢ ٢.٩٤ ٥ أمراض الصیف المعویة

 4.11 ١٣ ٥.٤٨ ٨ ٢.٩٤ ٥ المعتقدات الخاطئة حول مرض السكري

 0.32 ١ ٠.٦٨ ١ ٠.٠٠ ٠ معنى الشیخوخة

 1.27 ٤ ١.٣٧ ٢ ١.١٨ ٢ تجمیل األسنان

 0.63 ٢ ١.٣٧ ٢ ٠.٠٠ ٠ كیفیة التعامل مع حوادث األسنان
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MBC قناة دبي األولى 

 عساك طیب التفاح األخضر
 المجموع

  البرنامج                          

  

 % ك % ك % ك القضایا والموضوعات

 1.58 ٥ ١.٣٧ ٢ ١.٧٦ ٣ عملیة إزالة الشعر باللیزر

مشاكل السمنة عند -فلزات األكباد

 األطفال

٤ ١.٣٧ ٢ ١.١٨ ٢ 1.27 

 التحدیات ما بعد –مرض السرطان 

 العالج

٤ ١.٣٧ ٢ ١.١٨ ٢ 1.27 

 12.03 ٣٨ ٦.٨٥ ١٠ ١٦.٤٧ ٢٨ السلوكیات الخطأ

 0.63 ٢ ٠.٠٠ ٠ ١.١٨ ٢ )أفكار ومعتقدات وثقافات(الزواج 

 6.33 ٢٠ ١٣.٧٠ ٢٠ ٠.٠٠ ٠ أحدث المستجدات العلمیة

 2.85 ٩ ٠.٠٠ ٠ ٥.٢٩ ٩ المطبخ الصحي

 3.80 ١٢ ٥.٤٨ ٨ ٢.٣٥ ٤ شد الوجه باللیزر

 3.48 ١١ ٤.١١ ٦ ٢.٩٤ ٥ البوتكس

 5.06 ١٦ ٢.٠٥ ٣ ٧.٦٥ ١٣ الحمیة الغذائیة

 1.27 ٤ ١.٣٧ ٢ ١.١٨ ٢ حمایة الكلى- الفشل الكلوي

 0.95 ٣ ٢.٠٥ ٣ ٠.٠٠ ٠ السیاحة العالجیة

 3.16 ١٠ ٥.٤٨ ٨ ١.١٨ ٢ )التبول الالإرادي(السلس البولي 

 0.63 ٢ ١.٣٧ ٢ ٠.٠٠ ٠ التخطیط للتقاعد عند كبار السن

 0.32 ١ ٠.٦٨ ١ ٠.٠٠ ٠ صیدلیة المنزل

 1.58 ٥ ١.٣٧ ٢ ١.٧٦ ٣ التسمم الغذائي

 0.95 ٣ ٠.٦٨ ١ ١.١٨ ٢ فیتامین دال

 0.63 ٢ ٠.٦٨ ١ ٠.٥٩ ١ عالج الجفاف لدى األطفال

 1.27 ٤ ٠.٠٠ ٠ ٢.٣٥ ٤ مشروبات الطاقة وأضرارها

 اضطرابات المزاج –الرضاعة الطبیعیة 

 بعد الوالدة

٢ ٠.٠٠ ٠ ١.١٨ ٢ 0.63 

المشاكل -الغذاء الصحي لألطفال

 الهضمیة للطفل وسوء التغذیة

٧ ٢.٧٤ ٤ ١.٧٦ ٣ 2.22 

 0.32 ١ ٠.٠٠ ٠ ٠.٥٩ ١ التطعیم

 1.27 ٤ ٠.٠٠ ٠ ٢.٣٥ ٤ المنتجات وأضرار الشعر
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MBC قناة دبي األولى 

 عساك طیب التفاح األخضر
 المجموع

  البرنامج                          

  

 % ك % ك % ك القضایا والموضوعات

 1.27 ٤ ٢.٠٥ ٣ ٠.٥٩ ١ رسم السعادة للناس

 –الصداع (االستعداد لشهر رمضان 

 )عسر الهضم

١ ٠.٦٨ ١ ٠.٠٠ ٠ 0.32 

 0.32 ١ ٠.٠٠ ٠ ٠.٥٩ ١ االنطوائیة والعالقات الجنسیة

 0.32 ١ ٠.٠٠ ٠ ٠.٥٩ ١ عالج دوالي الساقین

 0.32 ١ ٠.٠٠ ٠ ٠.٥٩ ١ الموت المفاجئ

 27.22 ٨٦ ٢٨.٠٨ ٤١ ٢٦.٤٧ ٤٥ نصائح صحیة متنوعة

 0.63 ٢ ٠.٦٨ ١ ٠.٥٩ ١ التهاب المفاصل

المسح المجهري لفشل الخصیة عند 

 الرجال

١ ٠.٠٠ ٠ ٠.٥٩ ١ 0.32 

 0.32 ١ ٠.٠٠ ٠ ٠.٥٩ ١ المرأة الحامل وكیفیة الحفاظ علیها

 0.32 ١ ٠.٠٠ ٠ ٠.٥٩ ١ عالج الغدد الدرقیة

 0.32 ١ ٠.٠٠ ٠ ٠.٥٩ ١ إضرابات في حاسة التذوق

الرغبة في تناول بعض (متالزمة بیكا 

 )المواد الغیر مرغوبة في األكل

١ ٠.٠٠ ٠ ٠.٥٩ ١ 0.32 

 0.63 ٢ ٠.٦٨ ١ ٠.٥٩ ١ مرض الربو عند األطفال

 0.32 ١ ٠.٠٠ ٠ ٠.٥٩ ١ العالج بالتبرید

 1.27 ٤ ١.٣٧ ٢ ١.١٨ ٢ لشعرالمراض الجلدیة وعالج ا

 100.00 ٣١٦ ١٠٠.٠٠ ١٤٦ ١٠٠.٠٠ ١٧٠ المجموع

طبیعـــة نمـــط ملكیـــة القنـــوات الفـــضائیة حیـــث ): ٦(رقـــم  الجـــدول أوضـــحت نتیجـــة

أســـفرت تلـــك النتـــائج عـــن اهتمـــام القنـــوات بالنـــصائح الـــصحیة المتنوعـــة للمـــواطن وتقـــدیمها 

جــاء فــي الترتیــب . أو معلومــاتبطــرق متنوعــة ســواء نــصیحة أو آخــر مــستجدات الــصحة 

 عبر برنامج التفـاح األخـضر MBCاألول من القضایا والموضوعات التي اهتمت بها قناة 

، ومعالجــة الــسلوكیات الخطــأ فــي الترتیــب %٢٦.٤٧بنــسبة " نــصائح الــصحیة المتنوعــةال"
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، المطـــــبخ الـــــصحي بنـــــسبة %٧.٦٥، والحمیـــــة الغذائیـــــة بنـــــسبة %١٦.٤٧الثـــــاني بنـــــسبة 

 ، وأمـــراض الـــصیف المعویـــة، والمعتقـــدات%٣.٥٣ بنـــسبة ا والـــسعرات الحراریـــة، %٥.٢٩

،مــــشروبات الطاقــــة %٢.٩٤الــــسكري والبــــوتكس بنــــسب متــــساویة   مــــرض حــــول الخاطئــــة

، المنتجــــات وأضــــرار الــــشعر، وغیرهــــا مــــن الموضــــوعات ویرجــــع قلــــة %٢.٣٥وأضــــرارها 

ضــوع متنوعــا بــین الــصحة النــسب إلــى احتــواء البرنــامج علــى أكثــر مــن أثنــین وأربعــین مو 

 .والرجیم وصفات ونصائح سریعة وتفاعل عبر شبكات التواصل

أهتمت بها قناة دبي األولى عبر برنـامج عـساك  أما بالنسبة للموضوعات التي

، و أحـــدث %٢٨.٠٨نـــصائح الـــصحیة المتنوعـــة بنـــسبة الطیـــب فجـــاء الترتیـــب األول 

، ثــم تالهــا الــسلس البــولي ١٣.٧٠المــستجدات العلمیــة فــي مجــال الطــب جــاءت بنــسبة 

الـسكري والبــوتكس  مــرض حـول الخاطئـة عنـد النـساء، وشــد الوجـه بـاللیزر، والمعتقــدات

، ثم جـاءت الموضـوعات التالیـة %٤.١١، ثم البوتكس بنسبة %٥.٤٨بنسب متساویة 

المشاكل الهضمیة للطفل وسوء التغذیـة، -بنسب متقاربة ومنها الغذاء الصحي لألطفال

عالجیـــة ورســـم الـــسعادة للنـــاس، وتجمیـــل األســـنان وحمایـــة الكلـــى والتخطـــیط الـــسیاحة ال

وال یعني ذلك عدم اهتمام البرنـامج بالقـضایا . للتقاعد عند كبار السن، والتسمم الغذائي

الــسابق ذكرهــا ولكــن معظــم هــذه القــضایا تقــدم موضــوع أساســي فــي الحلقــة علــى هیئــة 

 أهــمیتجــاوز العــشر دقــائق للوقــوف علــى حــوار وتعــالج مــرة واحــدة داخــل الحلقــة بوقــت 

 مختلــــف فــــي المتحــــدة العربیــــة اإلمــــارات دولــــة داخــــل الطــــب الیــــه توصــــل مــــا وأحــــدث

 االطالع جانب إلى والمراجعین، للمرضى تقدم التي الطبیة الخدمات وأهم المستشفیات

 ةالعالجیـ السیاحة على الضوء یلقي كما والعالجیة التقنیة الطبیة المستجدات أهم على

 .الجدیدة الطبیة للخدمات والترویج
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  - ٩٥ - 

  :الدراسة عینة في البرامج القضایا أهمیة مدى الفضائیة القنوات ملكیة نمط بین العالقة . ٨

  )٧(جدول رقم 

  )٧(الفروق بین البرامج الحواریة في مدى أهمیة القضایا 

 المجموع طیبعساك  التفاح األخضر

  البرنامج                  

  

 % ك % ك % ك مدى أهمیة القضایا الصحیة

 ٦٩.٦٢ ٢٢٠ ٨٩.٠٤ ١٣٠ ٥٢.٩٤ ٩٠ هامة جدا

 ١٩.٣٠ ٦١ ١٠.٩٦ ١٦ ٢٦.٤٧ ٤٥ متوسطة األهمیة

 ١١.٠٨ ٣٥ ٠ ٠ ٢٠.٥٩ ٣٥ عادیة

 ١٠٠.٠٠ ٣١٦ ١٠٠.٠٠ ١٤٦ ١٠٠.٠٠ ١٧٠ المجموع

أن معظــــــم القــــــضایا والموضــــــوعات  )٧( الــــــسابق الجــــــدول بیانــــــات اوضــــــحت

امج عـــساك طیـــب حـــصلت علـــى الترتیـــب األول فـــي أهمیتهـــا بنـــسبة الـــصحیة فـــي برنـــ

وال یرجـــع ذلـــك لملكیـــة %. ٥٢.٩٤مقابـــل برنـــامج التفـــاح األخـــضر بنـــسبة % ٨٩.٠٤

القنوات من وجهة نظر الباحثـة ولكـن ألن برنـامج عـساك طیـب طبـي أكثـر منـه صـحة 

 عامــة، علــى عكــس برنــامج التفــاح األخــضر فهــو متنــوع طبــي وصــحة عامــة وریاضــة

 .وغذاء صحي وغیر ذلك

أمـــا برنـــامج التفـــاح األخـــضر فحـــصل علـــى الترتیـــب األول فـــي كونـــه متوســـط 

ـــسبة  ـــسبة %٢٦.٤٧األهمیـــة بن ـــاني بن ـــامج عـــساك طیـــب فـــي المركـــز الث ـــًة ببرن ، مقارن

وربمـــا یرجـــع ذلـــك لوجـــود فقـــرات عدیـــدة فـــي برنـــامج التفـــاح األخـــضر تهـــم %. ١٠.٩٦

 بالجمال والرشاقة والریاضة والمطـبخ الـصحي بعض الجمهور دون اآلخر ألنها متعلقة

أمـا بخـصوص الموضـوعات العادیـة . على عكس برنامج عساك طیب فهو طبـي أكثـر

فـــي برنـــامج التفـــاح األخـــضر وهـــي فقـــرات الـــسیاحة وقـــضاء % ٢٠.٥٩فتمثلـــت بنـــسبة 



  الرابع واألربعونالعدد                                                                   وث الشرق األوسطمجلة بح

  - ٩٦ - 

العطلـــة الـــصیفیة فـــي أمـــاكن خالبـــة وبعـــض الریاضـــات المائیـــة المختلفـــة التـــي قـــد تهـــم 

 .هور دون اآلخربعض الجم

 عینــــة البـــرامج فـــي المـــستخدمة اللغـــة الفــــضائیة القنـــوات ملكیـــة نمـــط بـــین العالقـــة .٩

  :الدراسة

  )٨(جدول رقم 

  اللغة المستخدمة في البرامج الحواریة في الحواریة البرامج بین الفروق

    البرنامج                       المجموع عساك طیب التفاح األخضر

  

 اللغة المستخدمة
 % ك % ك % ك

 - ٠ - ٠ - ٠ الفصحى

 ٣٤.٨١ ١١٠ ٤١.١٠ ٦٠ ٢٩.٤١ ٥٠ )فصحى العصر(الفصیحة 

 ٣2.9١ ١٠٤ ٣٤.٩٣ ٥١ ٣١.١٨ ٥٣ عامیة المثقفین

 ٩.٤٩ ٣٠ - ٠ ١٧.٦٥ ٣٠ العامیة

 22.78 ٧٢ 23.97 ٣٥ 21.76 ٣٧ مصطلحات أجنبیة

 100.00 ٣١٦ 100.00 ١٤٦ 100.00 ١٧٠ المجموع

جاءت في المرتبـة " عامیة المثقفین" إلى أن ) ٨( الجدول السابقتشیر بیانات 

، فـــي برنـــامج التفـــاح األخـــضر، تلیهـــا اللغـــة الفـــصیحة أو مـــا %٣١.٤١األولـــى بنـــسبة 

ثـــــــم %. ٢٩.٤١جـــــــاءت فـــــــي المرتبـــــــة الثانیـــــــة بنـــــــسبة " بفـــــــصحى العـــــــصر" تـــــــسمى 

ج عـــساك أمـــا فـــي برنـــام%. ٢١.٧٦المـــصطلحات األجنبیـــة فـــي المرتبـــة الثالثـــة بنـــسبة 

في المرتبة األولـى بنـسبة " بفصحى العصر" طیب جاءت اللغة الفصیحة أو ما تسمى 

، ثــم المــصطلحات األجنبیــة فــي %٣٤.٩٣بنــسبة " عامیــة المثقفــین”، تلیهــا %٤١.١٠

ونالحظ من بیانات الجدول أن اللغة الفـصیحة أو مـا %. ٢٣.٩٧المرتبة الثالثة بنسبة 

لبــة فــي البــرامج محــل الدراســة، حیــث جــاءت فــي كانــت الغا" بفــصحى العــصر" تــسمى 
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تلیهــــا عامیــــة المثقفــــین فــــي المرتبــــة الثانیــــة بنــــسبة %. ٣٤.٨١المرتبــــة األولــــى بنــــسبة 

%. ٢٢.٧٨، ثــــم تلیهــــا المــــصطلحات األجنبیــــة فــــي المرتبــــة الثالثــــة بنــــسبة %٣٢.٨١

و مـا تـسمى وتشیر هذه النتیجة إلى التزام البرامج الحواریة بقدر كبیر باللغة الفـصیحة أ

  ".بفصحى العصر" 

 فـي الخـارجي الجمهـور مشاركة مدى الفضائیة القنوات ملكیة نمط بین العالقة . ١٠

  :البرامج

  )٩(جدول رقم 

  مدى مشاركة الجمهور الخارجي في البرامج الحواریة في الحواریة البرامج بین الفروق

  البرنامج           عالمجمو  عساك طیب التفاح األخضر

 % ك % ك % ك مدى المشاركة

 ٤٣.٣٥ ١٣٧ ٢٥.٣٤ ٣٧ ٥٨.٨٢ ١٠٠ یشارك

 ٥٦.٦٥ ١٧٩ ٧٤.٦٦ ١٠٩ ٤١.١٨ ٧٠ ال یشارك

 ١٠٠.٠٠ ٣١٦ ١٠٠.٠٠ ١٤٦ ١٠٠.٠٠ ١٧٠ المجموع

إلى ارتفاع نسبة مشاركة الجمهـور الخـارجي ) ٩(السابق  الجدول بیانات تشیر

، مقارنـة %٥٨,٨٢ بنـسبة في برنامج التفاح األخـضر عینـة الدراسـة فـي الترتیـب األول

في حین جاءت نـسبة عـدم %. ٢٥.٣٤ببرنامج عساك طیب في الترتیب الثاني بنسبة 

في المرتبـة األولـى، وجـاء % ٧٤.٩٩مشاركة الجمهور في برنامج عساك طیب بنسبة 

%. ٤١.١٨برنــــامج التفــــاح األخــــضر فــــي المرتبــــة الثانیــــة فــــي عــــدم المــــشاركة بنــــسبة 

مشاركة في حلقات البرامج عینة الدراسة هي الصبغة الغالبة ویالحظ ارتفاع نسبة عدم 

وتـــرى الباحثـــة أن علـــى البـــرامج أن تـــسعى علـــى الحفـــاظ علـــى . علـــى البـــرامج الحواریـــة

مــــشاركة الجمهــــور لمعرفــــة احتیاجــــاتهم ومتطلبــــاتهم الــــصحیة للوصــــول لتنمیــــة صــــحة 

 .مستدامة
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 فــــي الجمهــــور كةمــــشار  أســــالیب الفــــضائیة القنــــوات ملكیــــة نمــــط بــــین العالقــــة . ١١

  :البرامج

  )١٠(جدول رقم 

  أسالیب مشاركة الجمهور في البرامج الحواریة في الحواریة البرامج بین الفروق

 المجموع عساك طیب التفاح األخضر

  البرنامج

  

 أسالیب مشاركة الجمهور
 % ك % ك % ك

 - ٠ ٠.٠٠ 0  - ٠  اتصاالت هاتفیة

 ٥٤.٦٦ ٨٨ ٤٠.٠٠ 20 61.26 68 لقاءات خارج األستودیو

 - ٠ ٠.٠٠ 0  - ٠ لقاءات داخل األستودیو

SMS 32 28.83 30 ٣٨.٥١ ٦٢ ٦٠.٠٠ 

Email 11 9.91 ٦.٨٣ ١١ ٠.٠٠ ٠ 

 ١٠٠.٠٠ ١٦١ ١٠٠.٠٠ 50 100.00 111 المجموع

جــاءت فــي  " لقــاءات خــارج األســتودیو" تــشیر بیانــات الجــدول الــسابق إلــى أن 

ـــسبة  ـــى بن ـــة األول ـــامج التفـــاح فـــي% ٦١.٢٦المرتب  أســـالیب مـــشاركة الجمهـــور فـــي برن

وجاءت رسائل %. ٤٠بنسبة " عساك طیب" األخضر، وفي المرتبة الثانیة في برنامج 

SMS أمــــا برنــــامج التفــــاح % ٦٠ فــــي المرتبــــة األولــــى لبرنــــامج عــــساك طیــــب بنــــسبة

 فكـــان مـــن نـــصیب Emailأمـــا %. ٢٨.٨٣األخــضر فجـــاء فـــي المرتبـــة الثانیـــة بنــسبة 

هــي " لقــاءات خــارج األســتودیو”ویالحــظ أن . منفــرًدا% ٩.٩١ألخــضر بنــسبة التفــاح ا

أقرب الوسائل للمـشاركة فـي البـرامج الحواریـة عینـة الدراسـة مـن جانـب الجمهـور بنـسبة 

وذلـــــــك لطـــــــرح وجهـــــــة نظـــــــره أو طـــــــرح % ٣٨.٥١ بنـــــــسبة SMS، ویلیهـــــــا %٥٤.٦٦

  .  تساؤالت
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 عینــة البـرامج فقـرات تحریـر وأشـكال الفــضائیة القنـوات ملكیـة نمـط بـین العالقـة . ١٢

  :الدراسة

  )١١(جدول رقم 

  أشكال تحریر فقرات البرامج في الحواریة البرامج بین الفروق

  

  البرنامج                   المجموع عساك طیب التفاح األخضر

 % ك % ك % ك شكل تحریر الفقرة

 16.77 ٥٣ 13.70 ٢٠ 19.41 ٣٣ تقریر

 20.25 ٦٤ 13.70 ٢٠ 25.88 ٤٤ حدیث مباشر

 19.62 ٦٢ 27.40 ٤٠ 12.94 ٢٢ حوار

 20.89 ٦٦ 17.81 ٢٦ 23.53 ٤٠ خبر

SMS ١٩ 11.18 ٣٠ 20.55 ٤٩ 15.51 

 6.96 ٢٢ 6.85 ١٠ 7.06 ١٢ أكثر من أسلوب

 100.00 ٣١٦ 100.00 ١٤٦ 100.00 ١٧٠ المجموع

ولــى جــاء فــي المرتبــة األ" الحــوار"إلــى أن ) ١١(تــشیر بیانــات الجــدول الــسابق

 فـــي المرتبـــة SMS، ثـــم %٢٧.٤٠ألشـــكال التحریـــر فـــي برنـــامج عـــساك طیـــب بنـــسبة 

أمـا التقریـر % ١٧.٨١، أما الخبر جـاء بالمرتبـة الثالثـة بنـسبة %٢٠.٥٥الثانیة بنسبة 

" الحـدیث المباشــر"، وجـاء %١٣.٧٠والحـدیث المباشـر جـاء فــي المرتبـة الرابعـة بنــسبة 

یلیه الخبر في المرتبة % ٢٥.٨٨ة األولى بنسبة في برنامج التفاح األخضر في المرتب

ویالحــظ أن %. ١٩.٤١ثــم التقریــر فــي المرتبــة الثالثــة بنــسبة % ٢٣.٥٤الثانیــة بنــسبة 

" و " الخبــر”هنــاك نــسب متقاربــة بــین أشــكال تحریــر فقــرات البــرامج عینــة الدراســة منهــا 

یوجـــد فـــرق فـــي نمـــط الحـــوار، ویلیهـــا التقریـــر، ممـــا یؤكـــد أنـــه ال " و " الحـــدیث المباشـــر
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الملكیــــة للقنــــوات بخــــصوص أشــــكال التحریــــر وربمــــا یرجــــع ذلــــك ألن التنمیــــة الــــصحیة 

  .  المستدامة ال تخضع لسیاسات ملكیة

 علــــــى الحــــــصول فــــــي مــــــصادر الفــــــضائیة القنــــــوات ملكیــــــة نمــــــط بــــــین العالقــــــة . ١٣

  :المعلومات

  )١٢(جدول رقم 

  علوماتمصادر الحصول على الم في الحواریة البرامج بین الفروق

  البرنامج              المجموع "عساك طیب "التفاح األخضر

 % ك % ك % ك المصادر

 42.72 ١٣٥ 37.67 ٥٥ 47.06 ٨٠ المذیع

 10.44 ٣٣ 10.96 ١٦ 10.00 ١٧ الجمهور المتخصص

 34.81 ١١٠ 47.95 ٧٠ 23.53 ٤٠ ضیوف البرنامج

 12.03 ٣٨ 3.42 ٥ 19.41 ٣٣ الجمهور العام

 100.00 ٣١٦ 100.00 ١٤٦ 100.00 ١٧٠ المجموع

جـــاءت فـــي " ضـــیوف البرنـــامج" إلـــى أن ) ١٢(تـــشیر بیانـــات الجـــدول الـــسابق 

المرتبة األولى لمصادر الحصول علـى المعلومـات فـي برنـامج عـساك طیـب بقنـاة دبـي 

، ثــــم %٣٧.٦٧، وجــــاء المــــذیع فــــي المرتبــــة الثانیــــة بنــــسبة %٤٧.٩٥األولــــى بنــــسبة 

 المرتبـة الثالثـة، وتـشیر هـذه النتیجـة إلـى أن الـضیوف جـاءوا الجمهور المتخـصص فـي

لتوصــیل المعلومــات الطبیــة  بــالطبع فــي المقدمــة ألنهــم الطــرف األساســي فــي البرنــامج

فــي المرتبــة األولــى بنــسبة " المــذیع" أمــا فــي برنــامج التفــاح األخــضر فجــاء . للجمهــور

، ثـــــم %٢٣.٥٣بنـــــسبة ، ثـــــم یلیهـــــا ضـــــیوف البرنـــــامج فـــــي المرتبـــــة الثانیـــــة %٤٧.٠٦

ـــة بنـــسبة  وتـــشیر هـــذه النتیجـــة إلـــى أن  %. ١٩.٤١الجمهـــور العـــام فـــي المرتبـــة الثالث
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المذیع جاء بالطبع في المقدمة ألنه الطـرف األساسـي فـي برنـامج التفـاح األخـضر فـي 

  .توصیل النصائح البیئیة والحیاتیة التي یمكن تطبیقها في حیاتنا الیومیة

  :والشخصیات المحوریة في البرامج الفضائیة القنوات ملكیة نمط بین العالقة . ١٤

  )١٣(جدول رقم 

  الدراسة عینة یوضح العالقة بین نمط الملكیة والشخصیات المحوریة في البرامج

  البرنامج                  المجموع عساك طیب التفاح األخضر

 % ك % ك % ك الشخصیات المحوریة

 42.72 ١٣٥ 37.67 ٥٥ 47.06 ٨٠ المذیع

 10.44 ٣٣ 10.96 ١٦ 10.00 ١٧ الجمهور المتخصص

 25.63 ٨١ 44.52 ٦٥ 9.41 ١٦ أطباء

 6.33 ٢٠ 3.42 ٥ 8.82 ١٥ ریاضیین

 2.85 ٩ - ٠ 5.29 ٩ متخصص مطبخ

 12.03 ٣٨ 3.42 ٥ 19.41 ٣٣ الجمهور العادي

 100.00 ٣١٦ 100.00 ١٤٦ 100.00 ١٧٠ المجموع

ـــى أن )١٣(تـــشیر بیانـــات الجـــدول الـــسابق  جـــاءت فـــي المرتبـــة " األطبـــاء"  إل

، % 44.52األولى كشخصیة محوریة في برنامج عساك طیب بقناة دبي األولى بنسبة 

، ثم الجمهور المتخصص في المرتبـة %٣٧.٦٧وجاء المذیع في المرتبة الثانیة بنسبة 

دمة  وتشیر هذه النتیجة إلى أن األطباء جاءوا بالطبع في المق،%10.96الثالثة بنسبة 

والطــــرف األساســــي فــــي البرنــــامج لتوصــــیل المعلومــــات الطبیــــة  للشخــــصیات المحوریــــة

فــي المرتبــة األولــى بنــسبة " المــذیع" أمــا فــي برنــامج التفــاح األخــضر فجــاء . للجمهــور

، ثـم الجمهـور %19.41، ثم یلیها الجمهور العام في المرتبـة الثانیـة بنـسبة 47.06%

وتــشیر . بنــسب متقاربــة المرتبــة الثالثــة بنــسبة المتخــصص، واألطبــاء، والریاضــیین فــي



  الرابع واألربعونالعدد                                                                   وث الشرق األوسطمجلة بح

  - ١٠٢ - 

هـذه النتیجـة إلـى أن المـذیع جـاء بـالطبع فـي المقدمـة ألنـه الطـرف األساسـي والمحـوري 

 .في برنامج التفاح األخضر

  : خالصة النتائج

متوســـط طـــول الخبرجـــاءت الفقـــرة الطویلـــة خمـــسدقائقفأكثر فـــي برنـــامج عـــساك  .١

، وكـــذلك حـــصل عـــساك طیـــب %٣٣.٥٦طیـــب بـــدبي بالترتیـــب األول بنـــسبة 

على الترتیب األول في الموضـوعات التـي تتنـاول أكثـر مـن ثـالث دقـائق وأقـل 

 بالقــــضایا الــــصلة ذات مــــن خمــــسة، ویرجــــع ذلــــك للحــــدیث عــــن الموضــــوعات

برنــامج التفــاح األخــضر المرتبــة األولــى  بینمــا احتــل.المختلفــة والطبیــة الــصحیة

 ویرجــــع ذلــــك الحتــــواء اعلــــى %٤٤.١٢فــــي معلومــــة أقــــل مــــن دقیقــــة بنــــسبة 

معلومـــات قـــصیرة فـــي صـــحة الفـــرد بـــدنیا وصـــحیا، وأحتـــل المرتبـــة األولـــى فـــي 

  %.٢٩.٤١الموضوعات من دقیقة إلى أقل من ثالث دقائق بنسبة 

تفوق الذكور من الضیوف المشاركة بنـسبة  بخصوص نوع الضیوف المشاركة .٢

وریــًا فــي هـــذا فــي برنــامج التفــاح األخــضر وهـــذا یعكــس اتجاهــا ذك% ٦٩.١٢

البرنامج نحو استضافة ضیوفهم من الـذكور، وربمـا یرجـع لوجـود فقـرة ریاضـیة 

أمــا وجــود االثنــین معــا فــانفرد بــه برنــامج عــساك طیــب .وأخــرى مطــبخ صــحي

ویرجع ذلك لمیول مقدم البرنامج لعرض موضوع %. ٣٧.٧٠بقناة دبي بنسبة 

مناقشة الموضوع من صحي للمناقشة یشترك فیه أثنین من الضیوف األطباء ل

 .كل زوایاه في فقرة الحوار الطویل

تشیر البیانات حصول األطبـاء فـي :بخصوص تخصصات الضیوف المشاركة .٣

مقدمــة تخصـــصات الـــضیوف ببرنــامج عـــساك طیـــب بقنــاة دبـــي عینـــة الدراســـة 

وبرجع ذلـك الشـتمال .  طبیب في التفاح األخضر١٦مقابل % ٧٥.٥٨بنسبة 

 متنوعــة تــضم الــصحة والجمــال والتغذیــة والحمیــة التفــاح األخــضر علــى فقــرات
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وجمــال أكثــر ومقدمــه طبیــب یمیــل  كــل حلقــة أمــا ببرنــامج عــساك طیــب صــحة

  . إلى أحدث المستكشفات الطبیة وبتعرض للریاضة في حلقة دون األخرى

احتـــل برنـــامج التفـــاح :أســـالیب معالجـــة القـــضایا والموضـــوعات داخـــل البـــرامج .٤

% 45.88 األول فــي األخبــار القــصیرة بنــسبة  الترتیــبMBCاألخــضر بقنــاة 

ببرنــامج عــساك طیــب % ٣٤.٢٥وفقــا ألســلوب تقــدیم القــضایا مقابــل نــسبة 

مقارنة ببرنامج . ویرجع ذلك لتنوع فقرات التفاح ألخضر وفقرة األخبار السریعة

أمــا أســلوب . عــساك طیــب الــذي یمیــل لفقــرة محطــة أخبــار الــصحة باإلمــارات

. شــر وأكثــر مــن أســلوب فالنــسب متقاربــة فــي البرنــامجینالحــوار والحــدیث المبا

فاحتـــل برنـــامج عـــساك طیـــب الترتیـــب األول بنـــسبة أمـــا بالنـــسبة لفقـــرة التقریـــر 

 .التفاح األخضر% ٩.٤١مقابل % ١٣.٧٠

حیــث أســفرت تلــك النتــائج عــن : أمــا نــوع القــضایا والموضــوعات داخــل البــرامج .٥

للمــواطن وتقــدیمها بطــرق متنوعــة اهتمــام القنــوات بالنــصائح الــصحیة المتنوعــة 

جاء في الترتیب األول . سواء نصیحة أو آخر مستجدات الصحة أو معلومات

 عبــر برنــامج التفــاح MBCمــن القــضایا والموضــوعات التــي اهتمــت بهــا قنــاة 

، ومعالجــة %٢٦.٤٧بنــسبة " نــصائح الــصحیة المتنوعــةال"األخــضر فــي فقــرة 

، والحمیة الغذائیة بنسبة %١٦.٤٧نسبة السلوكیات الخطأ في الترتیب الثاني ب

ــة النــسب إلــى احتــواء %٥.٢٩، المطــبخ الــصحي بنــسبة %٧.٦٥ ، ویرجــع قل

البرنــامج علــى أكثــر مــن أثنــین وأربعــین موضــوع متنوعــا بــین الــصحة والــرجیم 

أمــــــا بالنــــــسبة . وصـــــفات ونــــــصائح ســــــریعة وتفاعــــــل عبــــــر شــــــبكات التواصــــــل

ولى عبر برنامج عساك طیب فجـاء للموضوعات التي أهتمت بها قناة دبي األ

، و أحـــــــدث %٢٨.٠٨نـــــــصائح الـــــــصحیة المتنوعـــــــة بنـــــــسبة الالترتیـــــــب األول 

، ثـــــم الغـــــذاء ١٣.٧٠المـــــستجدات العلمیـــــة فـــــي مجـــــال الطـــــب جـــــاءت بنـــــسبة 

المـشاكل الهـضمیة للطفـل وسـوء التغذیـة، الـسیاحة العالجیـة -الصحي لألطفال

م البرنـــامج بالقـــضایا الـــسابق ورســـم الـــسعادة للنـــاس، وال یعنـــي ذلـــك عـــدم اهتمـــا
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ذكرهــا ولكــن معظــم هــذه القــضایا تقــدم موضــوع أساســي فــي الحلقــة علــى هیئــة 

حوار وتعالج مرة واحدة داخل الحلقة بوقت یتجاوز العشر دقائق للوقوف علـى 

 جانـــب إلـــى العربیـــة اإلمــارات دولـــة داخـــل الطـــب الیــه توصـــل مـــا وأحـــدث أهــم

 العالجیـــة والـــسیاحة والعالجیـــة التقنیـــة الطبیـــة المـــستجدات أهـــم علـــى االطـــالع

 .الجدیدة الطبیة للخدمات والترویج

فـــــإن معظــــم القـــــضایا  :فـــــي البــــرامج القــــضایا أهمیـــــة ومــــدى ملكیـــــة أمــــا نمــــط .٦

والموضــوعات الــصحیة فــي برنــامج عــساك طیــب حــصلت علــى الترتیــب األول 

ـــــــسبة  ـــــــسبة % ٨٩.٠٤فـــــــي أهمیتهـــــــا بن ـــــــاح األخـــــــضر بن مقابـــــــل برنـــــــامج التف

 وال یرجــع ذلــك لملكیــة القنــوات مــن وجهــة نظــر الباحثــة ولكــن ألن %.٥٢.٩٤

برنامج عساك طیـب طبـي أكثـر منـه صـحة عامـة، علـى عكـس برنـامج التفـاح 

  . األخضر فهو متنوع طبي وصحة عامة وریاضة وغذاء صحي وغیر ذلك

بفــــصحى " أمــــا بخــــصوص اللغــــة نالحــــظ أن اللغــــة الفــــصیحة أو مــــا تــــسمى  .٧

فـــي البـــرامج محـــل الدراســـة، حیـــث جـــاءت فـــي المرتبـــة كانـــت الغالبـــة " العـــصر

تلیهــــا عامیــــة المثقفــــین فــــي المرتبــــة الثانیــــة بنــــسبة %. ٣٤.٨١األولــــى بنــــسبة 

، وتـشیر هــذه النتیجــة إلـى التــزام البــرامج الحواریـة بقــدر كبیــر باللغــة %٣٢.٨١

 ".بفصحى العصر" الفصیحة أو ما تسمى 

فـاع نـسبة عـدم مـشاركة فـي یالحـظ ارت: بخصوص مشاركة الجمهـور الخـارجي .٨

وتـرى . حلقات البرامج عینة الدراسة هي الصبغة الغالبة علـى البـرامج الحواریـة

الباحثة أن على البرامج أن تسعى على الحفاظ على مشاركة الجمهـور لمعرفـة 

  .احتیاجاتهم ومتطلباتهم الصحیة للوصول لتنمیة صحة مستدامة

هــي " قــاءات خــارج األســتودیول”ویالحــظ أن :بخــصوص نــوع مــشاركة الجمهــور .٩

أقرب الوسائل للمشاركة في البرامج الحواریة عینة الدراسة من جانب الجمهـور 

وذلك لطرح وجهة نظـره أو % ٣٨.٥١ بنسبة SMS، ویلیها %٥٤.٦٦بنسبة 

  .طرح تساؤالت
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ــــة  . ١٠ ــــة عین ــــب الفنیــــة التــــي اســــتخدمتها البــــرامج الحواری بخــــصوص القوال

تبــة األولــى ألشــكال التحریــر فــي برنــامج عــساك فــي المر " الحــوار"جــاء :الدراســة

فـي برنـامج التفـاح األخـضر " الحـدیث المباشـر"، وجاء %٢٧.٤٠طیب بنسبة 

یلیـــه الخبـــر فـــي المرتبـــة الثانیـــة بنـــسبة % ٢٥.٨٨فـــي المرتبـــة األولـــى بنـــسبة 

ویالحـــظ أن هنـــاك نـــسب متقاربـــة بـــین أشـــكال تحریـــر . ثـــم التقریـــر% ٢٣.٥٤

الحـــوار، ویلیهـــا و  راســـة منهـــا الخبـــر والحـــدیث المباشـــرج عینـــة الدفقـــرات البـــرام

التقریر، مما یؤكد أنه ال یوجد فرق في نمط الملكیة للقنوات بخصوص أشـكال 

التحریر وربما یرجـع ذلـك ألن التنمیـة الـصحیة المـستدامة ال تخـضع لـسیاسات 

 .  ملكیة

" أمـــا عـــن أهـــم الشخـــصیات المحوریـــة فـــي البـــرامج عینـــة الدراســـة جـــاء . ١١

في المرتبـة األولـى كشخـصیة محوریـة فـي برنـامج عـساك طیـب بقنـاة " باءاألط

، وتشیر هذه النتیجة إلى اعتبار األطباء الطرف %44.52دبي األولى بنسبة 

أمــا فــي برنــامج . األساســي فــي البرنــامج لتوصــیل المعلومــات الطبیــة للجمهــور

، وتــشیر %47.06فـي المرتبـة األولـى بنـسبة " المـذیع" التفـاح األخـضر فجـاء 

هـــــذه النتیجـــــة إلـــــى أن المـــــذیع هـــــو الشخـــــصیة المحوریـــــة فـــــي برنـــــامج التفـــــاح 

 .األخضر
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 :التوصیات

تعزیز قدرة األنظمة الصحیة على توفیر الخدمات الـصحیة األساسـیة للجمیـع علـى  .١

أســــس الكفــــاءة وســــهولة المنــــال ویــــسر التكلفــــة للوقایــــة مــــن األمــــراض ومكافحتهــــا 

ع حقوق اإلنـسان والحریـات األساسـیة ویتفـق مـع القـوانین ومعالجتها، بما یتماشى م

  .المحلیة والقیم الثقافیة والدینیة

. إطــالق مبــادرات دولیــة لبنــاء القــدرات، تــساعد فــي تقیــیم الــروابط الــصحیة والبیئیــة .٢

وتستفید من المعارف المكتسبة من أجل تهیئة استجابات أكثر فعالیة إزاء األخطار 

 . اإلنسانالبیئیة التي تهدد صحة

توجیــه الجهــود البحثیــة نحــو القــضایا الــصحیة ذات األولویــة، خاصــة القــضایا التــي  .٣

 .تمس الفئات السكانیة الضعیفة والمعرضة لإلصابة باألمراض

یجب على القنوات الفضائیة الحكومیة والخاصـة زیـادة االهتمـام بـالبرامج الـصحیة،  .٤

مهــــور العربــــي، ولــــذا یجــــب أن وأن تعلــــم أن الرســــالة موجهــــة فــــي المقــــام األول للج

ألن الجمهـور المـستهدف الخـارجي لـیس . تراعي ذلك في تغطیتها للفقرات الـصحیة

 .هو نفس الجمهور المستهدف الداخلي لكل منها خصائص واحتیاجات

یجــب دراســة الجمهــور المــستهدف ومعرفــة اهتماماتــه وتقــدیم البــرامج الــصحیة وفقــًا  .٥

. ع فـي البـرامج الـصحیة والتركیـز علـى الجمهـورمع ضرورة التنو . لهذه االهتمامات

عینــــة " عــــساك طیـــب"حیـــث أشـــارت النتــــائج بعـــدم مــــشاركة الجمهـــور فــــي برنـــامج 

  .الدراسة
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: مخـــاطر العولمـــة علـــى التنمیـــة المـــستدامة، األردن:  محمـــد علـــى وردم، العـــالم لـــیس للبیـــع بـــاتر . ٣١

 .١٨٩، ص٢٠٠٣عمان، دار األهلیة للنشر والتوزیع، 

دولـة اإلمــارات العربیـة المتحــدة :  نـواز عبـد الــرحمن، التنمیـة المــستدامة اإلطـار العـام والتطبیقــات . ٣٢

 .٢٧، ص٢٠٠٩اسات والبحوث االستراتیجیة، مركز اإلمارات للدر : ، أبو ظبي١نموزجًا، ط

 ١١، ص٢٠٠١تقریر منظمة الصحة العالمي ، . ٣٣

 .٤٦، ریو دي جانیرو، ص١٩٩٢ تقریر مؤتمر األمم المتحدة للبیئة والتنمیة،  . ٣٤

 ٢٨، الخمـــــــیس ٢٢٠٢ كــــــاظم الــــــشیب،معوقات التنمیــــــة الـــــــصحیة، صــــــحیفة العكــــــاظ، العــــــدد  . ٣٥

 .٨، ص٢٠٠٧یونیو،

 .٢٥٧، مرجع سابق، ص٢٠١٥ین، المیة حمایزیة، عبود زرق . ٣٦

المــؤتمر الــوطني األول تجمــع للهیئــات األهلیــة فــي لبنــان، : كامــل مهنــا، الرعایــة الــصحیة األولیــة . ٣٧

 .٦، ص١٩٩٩قصر االنیسكو، دیسمبر

 حــسن، راضــي رشــید، خلیــل، إیثــار طــارق البــرامج الحواریــة ودورهــا فــي تــشكیل اتجاهــات الــرأي  . ٣٨

مجلــة كلیــة التربیــة األساســیة، ) برنــامج ولكــم القــرار نموذجــا(العــام مــن وجهــة نظــر طلبــة اإلعــالم 

  ٥١١، ص ٢٠١٢العدد الثالث والسبعین، : الجامعة العراقیة، كلیة اإلعالم

 .١٥٩ص) ١٩٧٣مطبعة األدیب البغدادیة،: بغداد(سعد لبیب، دراسات في الفنون اإلذاعیة،  . ٣٩



  الرابع واألربعونالعدد                                                                   وث الشرق األوسطمجلة بح

  - ١١٠ - 

مكتبـة األنجلـو : القـاهرة(، ٢میـة، طالـصحافة الیو :  عبد العزیز الغنـام، مـدخل فـي علـم الـصحافة . ٤٠

 ١٤٧ص) ١٩٧٧المصریة، 

: القـــاهرة(، التعلـــیم عـــن طریـــق اإلذاعـــة والتلفزیـــون، ترجمـــة ســـالم حمـــادة ١٩٨٥هنـــري كاســـیرر، . ٤١

 .١٦١ص) ١٩٨٥مؤسسة سجل العرب،

ــــصحاح،  . ٤٢ ــــن أبــــي بكــــر، مختــــار ال ــــرازي، محمــــد ب ــــاب المــــصري، (ال ، )١٩٧٩بیــــروت، دار الكت

 ١٩١ص

القــاهرة، مكتبــة الــشباب، (لحــوار فــي القــصة والمــسرحیة واإلذاعــة والتلفزیــون، طــه عبــد الفتــاح، ا . ٤٣

 .٩، ص)١٩٧٥

 .١٧، مرجع سابق، ص ١٩٩٧أسامة عبد الرحمن، . ٤٤

 .٢٥٧، مرجع سابق، ص٢٠١٥المیة حمایزیة، عبود زرقین، . ٤٥

 ١٧، مرجع سابق، ص٢٠٠٦عالء محمد عبد المعاطي،  . ٤٦

 فـــي تبنــي البــرامج الحواریــة التلیفزیونیــة لمـــسئولیتها دور القــائم باالتــصال"العلــي، فوزیــة عبــد اهللا، . ٤٧

 فـــي المـــؤتمر العلمـــي الـــدولي الرابـــع عـــشر –دراســـة میدانیـــة : تجـــاه المجتمـــع فـــي دولـــة اإلمـــارات

 .٢٠٠٨كلیة اإلعالم، جامعة القاهرة، یولیو : الجزء الثالث. اإلعالم بین الحریة والمسئولیة

عــالم : ، القــاهرة٤فــي منــاهج البحــث العلمــي، طدراســات : حــسین، ســمیر محمــد،بحوث اإلعــالم . ٤٨

 .١٤٧ ص٢٠٠٦الكتاب،

، ص ٢٠٠٤دار النهــضة العربیــة، : القــاهرة(رؤیــة نقدیــة، : ســامي الــشریف، الفــضائیات العربیــة . ٤٩

٧٨. 

شارك في تحكـیم صـحیفة االستقـصاء والحكـم علـى مـدى صـالحیتها لتحقیـق األهـداف :المحكمون . ٥٠

 كل من 

 العامــــة بكلیــــة المعلومــــات واإلعــــالم والعلــــوم اإلنــــسانیة بجامعــــة خالــــد خلــــف أســــتاذ العالقــــات. د -

 .عجمان للعلوم والتكنولوجیا

مــریم العجمــي، أســتاذ اإلعــالم المــساعد بكلیــة المعلومــات واإلعــالم والعلــوم اإلنــسانیة بجامعــة . د -

 .عجمان للعلوم والتكنولوجیا

علومـات واإلعـالم والعلـوم اإلنـسانیة نصر الدین عبد القـادر، أسـتاذ اإلعـالم المـساعد بكلیـة الم. د -

 .بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجیا

ـــة فـــي التلفزیـــون المـــصري . ٥١ ـــشؤون العربی ـــاول اإلخبـــاري للقـــضایا وال ـــدا مـــصطفى، التن دراســـة : هوی

 .١٩٩٧كلیة اإلعالم، : رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة القاهرة تطبیقیة على أزمة الخلیج

 

  


