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  العالقة بني التعرض لربامج احلوار التليفزيوين

 واجتاهات الشباب اجلامعي حنو ثقافة السالم

 د ماجدة عبد المنعم مخلوف
 مقدمة:

وسيلة لطرح قضايا تعتبر ثقافة الحوار الهادئ العلمي و الواقعي الصحيح اهم         
السالم عبر االعالم حتى يتمكن من اداء دوره الفاعل المنتظر منه و ال يمكن ان يتم 

متعددة اال انها تفرض وجود ها القواعدة السالم اعالميا ومراعاة ذلك اال بتعميق ثقاف
وسائل و اطر تخدم قناعة الفرد و ترسخ في اعماقه مبادئ السالم عبر الطرح 

ادف و المتوازي فثقاقة السالم البد ان يوازيها رفع الجهل و محاربة االعالمي اله
االمية و االبتعاد عن مبدا الغاء االخر و ارساء القواعد و اهم االسس المتينة لثقافة 
السالم و ايجاد جسور لتقبل االخر و االيمان بقيمة االنسان و كرامته و االقتناع 

لقضاء على النزاعات العرقية و الدينية و بمستقبل حقوقه و دعم الديمقراطية و ا
االعالم بوسائله المختلفة خاصة المرئية منها وااللكترونية  خاصة أن .اقصاء االخر

من اهم الوسائل الحديثة في مخاطبة المجتمعات االنسانية وترجمة توجهاتها 
 االجتماعية بمختلف توجهاته الفكرية وتفعيل حراكها السياسي ومشهدها الثقافي

ونتاجها الفكري واالبداعي بما تتميز به من قدرة علي مواكبة االحداث وتحليل 
 مجرياتها وعرض اسبابها ونتائجها  

البرامج الحوارية من القوالب التي يكثر اسخدامها في العمل االذاعي وتعد         
والتلفزيوني وقالب البرامج الحوارية يصلح تقريبًا ألي موضوع يهم الناس، سواء في 
المجال السياسي، أو االقتصادي، أو الديني، أو االجتماعي وغيرها من القضايا التي 

 تشغل بال المجتمع. 
التلفزيونية أهميتها من خالل الخروج عن النمطية المتمثلة في كما تكتسب الحوارات 

وتكتسب أهمية خاصة بكل قوالبها التي تعرض من خاللها، حيث ، الخطاب المباشر

                                                           
 اكتوبر 6العالقات العامة واالعالن بالمعهد العالي لالعالم وفنون االتصال بمدينة الثقافة والعلوم  مدرس 
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أو من خالل طرح قضية يتناولها عدد من ،  تلعب دورًا مهمًا في الجانب التثقيفي
ض وجهات النظر الحاضرين للحوار كأن يتعرض لجانب من جوانبها، أو عبر عر 
واصبحت البرامج .المختلفة المتضادة في قضية ما، كما هو الحال في المناظرات

الحوارية هي السلعة السائدة في سوق الدعاية التليفزيونية المصرية واصبح المشاهد 
المصري تتنازعه عشرات البرامج في الفترة المسائية وتستضيف عددا من الضيوف 

 ين ينتقلون من قناة الخري الذين اصبحوا زوارا دائم
وخصوصًا تلك البرامج التي ُتغي ِّر أفكارًا وتصنع  -ويدرك صناع القرار دور اإلعالم 

وهنا يبرز دور المحاور أو اإلعالمي بين شخص ، رأيًا عامًا مؤيدًا كان أم معارضًا 
ه رائد يكون مخلصًا لجمهوره وضميره، وبين مضلل يشو ِّه الحقائق ويلبس على جمهور 

مقدم البرنامج كطرف نزاع مع  ويمتطي عقولهم ليذهب بها حيث يريد، أو ان يكون 
الضيوف، بحيث تراه يجسد موقفه السياسي الذي يتبناه، بما يبعده عن الموضوعية 

 والمهنية 
وال يمكن لإلعالم أن يضطلع بدور تكريس ثقافة السلم إال باإلقالع وتجنب     

لطائفية والعنصرية وإثارة األحقاد وتعويض كل هذا بتحمل أساليب اإلثارة والنقر على ا
المسؤولية المهنية المرتكزة على صفاء الضمير المهني بما من شأنه أن يساهم 
مساهمة فعالة في دعم السالم والدفاع عن الوحدة الوطنية واستقرار وتماسك وسالمة 

وحدتها من خالل إرادة  المجتمع علما أن األمة الحية بإعالمها الجاد والمسؤول تخدم
 التنوع.

الشباب من أهم الثروات البشرية وأثمنها ، ولهذا اهتمت غالبية ويعد         
االتجاهات المعاصرة في العلوم االجتماعية بصفة عامة واالعالم بصفة خاصة 

ما يمثله الشباب من ،لبدراسة أوضاع الشباب واتجاهاتهم وقيمهم وأدوارهم في المجتمع
وفي ، للمجتمع باعتباره شريحة اجتماعية تشغل وضعًا متميزًا في بنية المجتمعقوة 

الشباب في مجتمع يحفل بكل من التحديات والضغوط المتواصلة ينشأ الوقت الحالي 
البد وأن يتأثر وأن تهيمن عليه صفات التخبط في األفكار والتذبذب في االتجاهات 

، فتارة يرفض األوضاع واألهداف ،ية المضامينالتي تتحكم في ممارساته الثقافية ثنائ
القائمة وتارة يعلن تقبله لها وهو ما يعزز الالتجانس الفكري والذي ينعكس سلبًا على 
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خاصة أن معايشة الشباب ألحداث الحياة   (1)ممارساته وردود أفعاله تجاه المجتمع
لدخول في الضاغطة أدت الى عدم قدرة على التعاون والتفاعل مع اآلخرين وا

أن الشباب ال يستطيع و  (2)صراعات مستمرة ، والشعور بالقلق واالحباط وعدم الثقة 
، ومن هذه يعيش في مجتمع دون قيم تحكم سلوكه على المستوى الفردي والجماعي 

القيم قيمة ثقافة السالم  بما تحتويه من توجهات ، وبمرور الوقت تندمج في ثقافات 
بينها أن تتحول الى معايير اجتماعية وقواعد للقياس  المجتمع عن طريق أمور من

، لوك المجتمع في المواقف المختلفةلذلك فإن قيم ثقافة السالم تعتبر إطار مرجعي لس
ويمكن عن طريق انضمامهم في جماعات إكساب قيم ثقافة السالم االجتماعي 

  واالتجاهات االيجابية والتخلص من القيم واالتجاهات السلبية.
 فة السالمثقا

لم تعد الدعوة لثقافة السالم مجرد خطاب تبناه عدد من المثقفين المعادين       
للحرب والداعين لحل الصراعات الدولية باألساليب السلمية ، ولكنها تحولت منذ عام 

م الى مذهب من المذاهب المعتمدة في األمم المتحدة. وعبر الزمن تبلورت 2000
وز حدود بحوث السالم بمعناه التقليدي والتي كانت تهدف الى فكرة ثقافة السالم لتتجا

منع نشوب الحرب ، لتصبح ثقافة السالم دعوة عالمية فعالة تهدف الى تأكيد القيم 
االيجابية للتعايش االنساني والنظر الى الثقافات المتنوعة في العالم باعتبارها مصدر 

لبشر للقضاء على النزاعات العدوانية إثراء للتنوع البشري الخالق و تغيير اتجاهات ا
ونقد ما يمكن تسميته ثقافة الحرب وترسيخ قيم احترام اآلخر من خالل حوار فعال 

ومن أجل  بين الثقافات بداًل من الدعوات العنصرية للصراع بين الحضارات .
، بسط علم نفس والصراعاتب و ما بعد الحر  اتالمساهمة في تحقيق السالم في فتر 

دائرة اهتمامه لتشمل الصراعات داخل نطاق الدولة والتحديات التي تواجه وقف السالم 
 3العنف الشبابي

 -مفهوم ثقافة السالم :
من األهمية أن نحدد مفهوم الثقافة بصفة عامة التي تعني  نمط أو طريقة العمل     

( او 4وأسلوب المعيشة بالنسبة للجماعة وكيفية مشاركة األفراد في الفكر والعمل.)
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مجموع الطرق التقليدية المتبعة في حل المشكالت أو هي الحلول المتعلمة كونها 
 (5والموجودة بطريقة مسبقة )

 السالم : مفهوم  
( أي السالمة من 6والتسليم والسالمة والصلح.) السالم لغويا يعني األمان والعافية   

خصص فى كل ما  وإنح ال يخرج عن هذا المعنى كل عيب والسالم فى االصطال
يحقق األمن واألمان. وقد اتسع مفهوم السالم من السالم السلبي ) أي غياب الحرب 

إيجاد العدل االجتماعي( .وفيما الم االيجابي) والنزاعات والصراعات ( ليشمل الس
يتعلق بالمراحل المختلفة التي مرت بها عملية صياغة مفهوم السالم يرى بعض 

 (7ست مراحل ) ىالباحثين أنها تنقسم ال
، وهو يطبق على الصراع  السالم باعتباره غيابًا للحرب كممارسة وسلوك .1

العنيف سواء بين الدول أو داخل الدول ذاتها في صورة الحروب األهلية 
وهذه الفكرة عن السالم ذائعة لدى الجماهير العادية ولدى السياسيين في 

 نفس الوقت .
باعتباره توازنًا للقوى في اطار النظام المرحلة الثانية ركزت على السالم  .2

 الدولي .
التأكيد على السالم السلبي )أي منع نشوب الحرب( والسالم االيجابي )منع  .3

 العنف البنيوي في المجتمع( 
المرحلة التي ساد فيها مفهوم نسوي للسالم حاول أن يربط بين المستوى  .4

منظم على النساء في الكلي للسالم والمستوى الجزئي كممارسة العنف غير ال
 الحروب كاالغتصاب وكل صور العنف ضد األشخاص 

السالم مع البيئة باعتبار أن الممارسات الرأسمالية قد اعتدت بوحشية على   .5
 البيئة االنسانية .

التركيز على السالم الداخلي لإلنسان باعتباره يرتبط بالسالم على المستوى  .6
 الكلي.

االنتهاكات والعنف الموجه ضد األطفال التركيز على حقوق الالنسان، و  .7
 والمعاقين وغيرهم من الفئات الضعيفة .
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ي القيم التي تعمل على تحويل العنف إلى ه:  مما تقدم يمكننا تعريف ثقافة السالم
تعاون في مجال تحقيق األهداف, وزرع التسامح  في عقول األفراد, حيث تتكون هذه 
الثقافة من القيم, والمواقف، وطبيعية السلوك اإلنساني التي ترتكز على احترم الحقوق 

ذي يساعد األساسية لإلنسان وحريات اآلخرين. فهي حاله من االمن واالستقرار ال
 علي تطور المجتمع واذدهاره 

 االسالم والسالم :
حثت كل االديان على السالم بين الناس. وهي في االسالم قضية اصيلة عميقة    

 ترتبط ارتباطا وثيقا بنظرة هذا الدين الواعية والشاملة للكون والحياة واإلنسان .
بالطرق السلمية . قال تعالى" السياسي( وحل الخالفات  واإلسالم يدعو للسالم )بمعناه
( وهكذا ينص القرآن الكريم على 8وتوكل على هللا") وإن جنحوا للسلم فاجنح لها

ولقد قال هللا تعالى: "يا ايها  .دعا أحد طرفي الصراع إلي ذلك االحتكام إلى السالم إذا
 (.9)ين"بالذين ءامنوا ادخلوا في السلم كافة وال تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو م

ويعد السالم مبدًأ من المبادئ التي عمَّق اإلسالم جذورها في نفوس المسلمين     
دين يدعو إلى التعايش  اإلسالمففأصبحت جزءًا من كيانهم، وعقيدة من عقائدهم. 

السلمي، وإلى صون الحق اإلنساني، وحسن العالقات مع اآلخرين من جميع األديان دون 
ر المعاهد أو آلخوقد حرم اإلسالم قتل ا،  اعتقاد أو عرق أو لون  ربط لهذا الحق بدين أو

الذمي الذي يعيش بين المسلمين ، ومن ارتكبه فقد ارتكب جرما عظيما حتى حرم هللا عليه 
من قتل معاهدا في الجنة، حفاظا على أمن المجتمع.وقال الرسول صلي هللا عليه وسلم  " 

 . ( فاإلسالم دين الرحمة وشريعة السالم10)  غير كنهه حرم هللا عليه الجنة
فإن كان قتال المعتدين واجب تفرضه الفطره علي اال يكون  (11وفي حال القتال)     

( 12اعتداء " وقاتلوا في سبيل هللا الذين يقاتلونكم والتعتدوا ان هللا اليحب المعتدين")
وكذلك اعتبر القتال وسيلة وليس غايه فقد كفي هللا المؤمنين القتال " ورد هللا الذين 

 (13المؤمنين القتال وكان هللا قويا عزيزا" )كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفي هللا 
 

 األمم المتحدة وثقافة السالم 
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ومن التعريفات التي أوردتها اليونسكو لمفهوم ثقافة السالم وهي تطوير ثقافة        
ة والعدالة وتماسك السالم كمسألة ترتكز على قيم عالمية هي احترام آراء اآلخرين والحري

، التسامح وحقوق االنسان وتحمل المسئولية االجتماعية و تم تحديد العمل الجماعي
 مفهوم ثقافة السالم باآلتي : 

تؤكد ثقافة السالم أن الصراعات المتوارثة بين الناس يمكن حلها بعيدًا عن  .1
 العنف 

 السالم وحقوق االنسان مسألة فردية مكفولة لكل فرد .2
ر جهود كل الناس في كافة بناء ثقافة السالم مهمة تعددية تتطلب تضاف .3

 القطاعات 
 ثقافة السالم امتداد للعملية الديمقراطية .4
تطبيق السالم مشروع يتم من خالل كل أنواع التعليم الرسمي وغير الرسمي  .5

 وكذلك االتصاالت
تختاج ثقافة السالم الى التعليم وتوظيف وسائل جديدة وكذلك الحفاظ على  .6

 السالم وفض الننزاعات 
ة السالم التطور والنمو من خالل تطور االنسان المرتكز على يمكن لثقاف .7

 االستقرار واألصالة والعدالة وال يمكن فرض السالم من الخارج
سواء كان  ةواستكماال لمحاوالت اليونسكو للتاكيد علي اهميه االعالم بصفة عام

 اعالما دوليا أو محليا لتعزيز جقوق االنسان ودعم السالم والتفاهم الدولي اصدرت
إعالن بشأن المبادئ األساسية الخاصة بإسهام وسائل اإلعالم في  األمم المتحدة 

دعم السالم والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق اإلنسان، ومكافحة العنصرية والفصل 
 تؤكد من خاللهاتضمن احدي عشر مادة  1978 حربالعنصري والتحريض علي ال

إن دعم السالم والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق اإلنسان، ومكافحة العنصرية علي 
والفصل العنصري والتحريض علي الحرب، يقتضي تداول المعلومات بحرية ونشرها 

ل علي نحو أوسع وأكثر توازنا. علي ان يعكس اإلعالم كل وجهات النظر، وفي سبي
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ذلك ينبغي للمنظمات المهنية توفير التدريب المهني للصحفيين وغيرهم من العاملين 
في مجال وسائل إعالم، يقع علي عاتق المجتمع الدولي، وفقا لروح هذا اإلعالن، 
اإلسهام في تهيئة الظروف التي تكفل تداول المعلومات تداوال حرا ونشرها علي نطاق 

راعاة األحكام الدستورية الرامية إلي ضمان حرية مع م أوسع وبصورة أكثر توازنا
 (14) اإلعالم.

 -أشكال ثقافة السالم : 
 السالم الذاتي أو الشخصي .1
 السالم األسري أو العائلي  .2
 السالم الوطني أو االقليمي أو الدولي .3

وهذه األنواع تشكل وحدة متكاملة ال يمكن فصل أحدها عن اآلخر ، بل قد يشكل كل 
لوجود اآلخر ، لذلك فان البحث في دور االعالم في نشر ثقافة السالم منها منطلقًا 

االجتماعي بين الشباب البد أن ينطلق من تشخيص حجم تفاعلها مع هذه األنواع 
الثالثة ، والموقع الذي تحتله ضمنها ، ومدى تأثرها وتأثيرها في البيئات التي تنتمي 

الشخصية واألسرية  مستوياترة على الرًا من العوامل المؤثاليها ، كما ينطلق أخي
والدولية التي تساعد أو تحول دون قيام الشباب بهذا الدور. ويعتبر غرس وتنمية 

يسعى يجب ان ثقافة السالم االجتماعي في الشباب من األغراض األساسية التي 
 اليها االعالم 

 عملية التعايش السلمي: العوامل المؤثرة علي
  -:(15)ما يلي تتمثل هذه المؤثرات في

إلي وجود عالقة إيجابية بين  وتوصلت الدراساتالمؤثرات االجتماعية والنفسية  .1
وكلما قوي االرتباط النفسي للفرد في  انخفاض تقدير الذات والتعصب السياسي،

الحياة السياسية، كلما كان أكثر مشاركة فيها، الشئ الذي يجعله يعبر عن هويته 
  .السياسية أكثر

الثقافة السياسية السائد، ويعد محددًا جوهريًا لمستوى وشكل ونمط التعايش؛ نمط  .2
فحينما تسود الثقافة المدافعة للنظام، تزداد احتماالت التعصب السياسي والعكس 
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صحيح. كما أنها جزء من الثقافة العامة للمجتمع وهي بذلك تؤثر في الثقافة 
 العامة وتتأثر بها.

لمعايير المرتبطة بالجودة السياسية واألداء الديمقراطي المؤثرات السياسية هي ا .3
الذي ُيعب ِّر عن طبيعة التفاعالت االجتماعية ، السياسية والوظيفية للنظام 
السياسي من حيث تكريسه لمفهوم مركزية حقوق اإلنسان وحرياته العامة، وتلبيته 

ين المجتمع ، وقدرة هذا النظام على تمكحاجات التنموية األساسية للمواطنلل
المدني من نيل حقوقه وفق دستور جامع بين الرشد والعقالنية السياسية والعدالة 

 االجتماعية.
تخدام سابلدعم السلوكيات اإليجابية واألدوار االجتماعية بين الشباب.برنامج مقترح 

منهجيات شمولية استباقية لحماية الشباب وإيقاف العنف وتفعيل تنمية المجتمع 
 الرئيسة ما يلي: اولوياته . ومن ضمن (16)المستدامة

. إذ يمنح هذا التكامل الشباب الحصوول علوى الودعم الوذي التكامل االجتماعي -1
دفق الووتيرة تتقدمه أسرهم وأقرانهم ومجتمعهم، كما أنه يساعدهم على استعادة 

الطبيعيووة للتنميووة واألنشووطة اليوميووة التووي تموونح شووعوًرا باالسووتمرارية فووي وسووط 
 التغيرات والضغوط خضم من

تعتبوور الثقافووة الصووحية ودعووم النظووراء موون أجوول سوولوكيات . الدددعم اليددحي.  -2
 الكافية الحصول على الرعاية الصحيةأي  صحية من األولويات المطلقة.

. يعتبر الفقر والبطالة ونقص وسائل كسوب العويش مون أهوم العون االقتيادي -3
الشووباب. لووذا تبوورز الحاجووة إلووى وأكبوور العواموول الضوواغطة بالنسووبة لكثيوور موون 

العووون االقتصووادي فووي شووكل قووروض صووغيرة موون أجوول أنشووطة كسووب العوويش 
وعالوة على ذلك، يحتاج الشباب إلى التعليم وإتقان مهارات حياتية مثول محوو 

 األمية والمهارات التي تساعد في كسب عيش مستدام.
أنهووم مثيوورو  . تسووود النظوورة إلووى الشووباب ، علووىالدددور االجتمدداعي اإليجددابي -4

شووغب أو أنهووم ال يبووالون بالمصووالح المجتمعيووة. وموون أجوول مسوواعدة الشووباب 
على اختيار مسارات إيجابية للعمل، تبرز الحاجة إلوى سوهولة الحصوول علوى 

 خيارات حياتية إيجابية وتحقيق دور إيجابي في المجتمع.
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لووى وانتهوواج العنووف، يحتوواج الشووباب إ صووراع. عقووب عقووود موون الثقافددة السددالم -5
تعلووم أهميووة السووالم والوسووائل السوولمية لمعالجووة الصووراعات وطوورق التعاموول مووع 
اآلخرين بمبودأ التسوامح. وهوي أموور تحظوى بأهميوة خاصوة عنودما يكوون لودى 
الشوباب االسووتعداد ألن يصووبحوا موون قوووى السووالم ولوويس موون قوووى العنووف التووي 

 تسعى الستمرار الحرب ودوائر العنف.
الشباب هوم الممثلوون والنواجون ولوديهم قودرات كبيورة، . بما أن مشاركة الشباب -6

فموووون الضووووروري أن ُينظوووور إلووووى الشووووباب نظوووورة أكبوووور موووون كووووونهم ضووووحايا أو 
منتفعووين. وموون خووالل انخووراط الشووباب كمرشوودين فووي بوورامج التنميووة وكممثلووين 
في تطبيقها، يحظى الشوباب بملكيوة المشوروعات ويكتسوبون قودرات جديودة مون 

 خالل مشاركاتهم.
 ثقافة السالم  ونشر  دور وسائل االعالم في تعزيز   

ثقافة السالم من خالل النقاط  ونشر  يمكن التعرف علي دور االعالم في تعزيز    
  التالية
  تعد المعلومات القوة والرؤية  التي يمكن أن تؤثر على الخطاب العام.وتستخدم

وفي أي  لتوزيع المعرفة.أنواع مختلفة من وسائل اإلعالم على مستوى العالم 
ثقافة تعد الوقاية واإلعالم الفعال والديمقراطي هم جزء أساسي وال غنى عنه 

 (17للمجتمعات  لالنتقال نحو السالم والديمقراطية)
  توفير وسائل إعالم حرة ومستقلة ومتعدده  كمنابر للنقاش وعرض اآلراء

ئل اإلعالم ألغراض ومن ناحية أخرى، يمكن أن يساء استخدام وسا المختلفة.
دعائية، للتحريض على الكراهية وانتشار الشائعات، وبالتالي خلق مصطنع 

  . (18للتوترات )
 اليمكن اغفال التقنيات و يقتنصر نقل األفكار على وسائل اإلعالم التقليدية  ال

الحديثة في االتصال التكنولوجيات الجديدة، في محتوى االنترنت والرقمية وما 
حافة / اعالم المواطن  في هذا السياق ومواقع التواصل يطلق عليه ص

 . (19االجتماعي )
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يساهم نقص المعلومات، في أي مرحلة من مراحل الصراع، الي جعل       
ت، أكد إعالن لهذا السبب بالذا  الناس يائسة، ضيقة الصدر وسهلة للتالعب.

تؤدي دورها على ضرورة "ضمان حرية وسائل اإلعالم لكي  األمم المتحدة
وكثيرا ما  (20األساسي، وضمان حق الجمهور في الحصول على المعلومات )

تواجه وسائل اإلعالم  مشكلة إليجاد توازن بين منع الضرر الناجم عن التعبير 
ومن  ويعد ذلك امر مهم خصوصا في حاالت الصراع وحماية التعبير الفردي.

ارية  للكشف عن األسباب وراء المفترض أن يسعي االعالميين عبر البرامج الحو 
الصراع واألهداف الحقيقية لجميع االطراف وتكون علي دراية انه من السهولة  

ضد الحرب والعنف وتوثيق المعاناة والخسائر التالعب باألخبار والتحدث علنا 
   .ولة لمنع مزيد من التصعيد للصراعوالحلول الممكنة ومحا على جميع االطراف.

ثقافة السالم علي النحو ونشر ن حير دور االعالم في تعزيز مما سبق يمك
 التالي 

 -التاكيد علي ان تتضمن المضامين االعالمية ما يلي : -1
 انطالقا من اإليمان  فئاتيش بين الطوائف والمذاهب والاإليمان بحق التعا

بحق الجميع في الحياة، وال أفضلية لجهة على أخرى تفعيال لقول 
 “ال فرق بين عربي و أعجمي إال بالتقوى “الرسول)صلي هللا عليه وسلم( : 

  احترام الرأي اآلخر والرأي عموما هو مرآة تعكس مرجعيات فكرية
ا وتقديرها واالعتراف وإيديولوجية وخلفيات تربوية ومعتقدات، ينبغي احترامه

لها بحق الوجود والتداول من خالل إقالع تام على أي شكل من أشكال 
 التعصب والتزمت واإلنغالق 

  المعارف والتقنيات والقيم التي من شأنها أن تمكن  يجب أن يشيع اإلعالم
المواطنين من المشاركة بذكاء ومسؤولية في المجهودات التنموية التي 

ظروف معيشتهم، من هنا بات على اإلعالم االنخراط  تمكنهم من تحسين
مع المؤسسات االجتماعية في مسار التنمية بطريقة اندماجية تفاعلية 

 .ة تبادليةتشاركي
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تحمل المسؤولية المهنية المرتكزة على صفاء الضمير المهني بما من شأنه أن  -2
ة الوطنية يساهم مساهمة فعالة في دعم السالم االجتماعي والدفاع عن الوحد

 واستقرار وتماسك وسالمة المجتمع علما أن األمة الحية بإعالمها الجاد
 ة التنوع.ار دوالمسؤول تخدم وحدتها من خالل إ

لن يتأتى لإلعالم أن يضطلع بدوره اإليجابي المتمثل في تثمين مقومات  -3
التعايش والسلم المجتمعي إال إذا حظي بالدعم الالزم وتفعيل القانون وخلق 

 شروط الديمقراطية التي تصون حرية التعبير بمواصفات المسؤولية والتقدير
اإلعالم الذي ُيراهن على السلم والتماسك المجتمعيين البد من توفير بيئة  -4

حاضنة له ترتكز على مقومات دولة الحق والقانون والمؤسسات تكون فيها 
ات العمل الحر الشروط مضمونة للنزاهة المبنية على تمكين اإلعالم بمواصف

ومصادر المعلومة الموثوقة على أن يتعامل معها اإلعالم بالجدية والمسؤولية 
 الالزمتين بما يصون السلم المجتمعي ومركزات المواطنة.

اعطاء المزيد من الحرية على الحكومات ان تقوم باصالحات جذرية ب -5
ات و حتى يتمكنوا من تحقيق التزاماتهم كمزودين للمعلوم عالميين لإل

 ن يماالمض
حاجة االعالم الى برامج مطورة لمختلف وسائل البث االذاعي والمرئي و داعمة  -6

بشكل جيد لالعالم المكتوب و بهذه الطريقة سيتم التصدي لمختلف المجموعات 
 االرهابية و المتطرفة 

 تعليم االطفال والشباب  كيفية التمييز بين منتجات وسائط االعالم وتقييمها . -7
وسائط االعالم من اجل القضاء على التعصب والعنف المفرط واإلساءة تقنين  -8

 -:(21)واالستغالل  وذلك من خالل
 . صراعاإلنذار المبكر لمظاهر ال .1
 تنفيذ البرامج اإليجابية لغرس ثقافة السالم . .2
 المصالحة وبرامج إعادة التواصل بين الجهات المتنافرة . .3
 تنفيذ برامج تنمية متوازنة . .4
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تبني خطوط سياسية تسمح لكل قطاعات المجتمع بالتعبير الحر اقتراح و  .5
 والمشاركة.

 تطوير المقدرات المحلية في صناعة السالم . .6
 تأسيس عالقات مجتمعية تشاركية في مجال السالم والبرامج المعززة له . .7

 -الدراسات السابقة :
 سيتم تناول الدراسات السابقة علي أربع محاور اساسيه     

 -األول دراسات حول تأثيرات البرامج الحوارية علي الجمهور الميري  :المحور 
األسوأ فى تاريخ اإلعالم  ٢٠١٤( عام 22ن )تقرير جمعية حماية المشاهدي -1

 يتعلق بالبرامج الحوارية تداولها  لرصد حال االعالم المصري وفيما  الميرى 
وتهديدات للمخالفين فى الرأى ن عميل وخائ بعض المصطلحات بكثرة، ومنها

وترويج االكاذيب وتعميق الكراهية حيث تحولت البرامج لمنصات اطالق 
الكراهية سواء بالنسبة للبرامج المؤيدة او المعارضة للنظام مستخدمة في ذلك 
اساليب اقناعية وعاطفية مع استمرار تهميش الجمهور وانخفاض نسب 

 (23)حوارية المشاركة الجماهيرية في البرامج ال
( حول دور البرامج 2014هبه صالح الدين قطب عبدالمطلب )دراسة  -2

الحوارية بالقنوات الفضائية الميرية في اتجاهات الشباب الجامعي نحو 
وتوصلت  يناير 25بعض قضايا االصالح السياسي في مير عقب ثورة 

الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات المبحوثين على 
قياس االتجاه نحو قضايا اإلصالح السياسي تبعا الختالف مستويات م

وجود ارتباط بين مستويات مشاهدة مع   تعرض المبحوثين للبرامج الحوارية
و .المبحوثين للقنوات الفضائية ومستويات المشاهدة المختلفة للبرامج الحوارية

الفضائية ومستويات بين كثافة مشاهدة المبحوثين للبرامج الحوارية بالقنوات 
 (24) .االتجاه نحو قضايا اإلصالح السياسي في مصر

( حول تاثير انحياز المحاور 2011) Huls ,erica &varwij  دراسة -3
حوارا  12وذلك من خالل تحليل محتوي  في البرامج الحوارية التليفزيونية
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اثناء   Pauw &Wittemanتليفزيونية مأخوذ من البرنامج الحواري الليلي 
وتوصلت الي ان المحاورين  2006االعداد لالنتخابات البرلمانية عام 

يتسمون  في صياعة الطريقة التي يقدمون بها الضيوف السياسيون 
 (25(للجمهور

( حول القيم االجتماعية 2011دراسة اميرة عبد الرحمن عبد المتجلي ) -4
ة القيم لدي بالبرامج الحوارية في الفضائيات الميرية وعالقتها بمنظوم

مصر ”الي اهتمام البرنامج الحكومي وتوصلت الدراسة الشباب الجامعي 
” الخاصبالقضايا السياسية في مقابل القضايا القضائية بالبرنامج  ” النهاردة

مصر ”في المقام االول في تمثلت قيمة اإلحساس بالمسئوليةو العاشرة مساًء 
وبالنسبة ” العاشرة مساءاً ”في مقابل قيمة االعتراض الجماعي في ”النهاردة

للقيم  المقدمة في إطار سلبي جاءت قيمة التسيب واإلهمال بالبرنامج 
الحواري الحكومي )مصر النهاردة( في مقابل قيم  )غياب العدالة، عدم 

 (26)” العاشرة مساًء ” فياإلحساس باألمان، غياب االنتماء(  
حول دور البرامج الحواريه فى القنوات (2008)سامى حسين دراسة ريهام  -5

الحكوميه والخاصه فى ترتيب أولويات القضايا المجتمعيه لدى الجمهور 
من خالل دراسه تحليليه تناولت البرنامج الحوارى الحكومى )البيت الميرى  

الدراسه الي بيتك( والبرنامج الحوارى الخاص )العاشره مساءا( وتوصلت 
البرنامج الحوارى الحكومى فى استخدام قالب الحوار التليفونى والحوار تفوق 

فى األستوديو بعكس البرنامج الحوارى الخاص الذى زاد استخدامه لقالب 
الحديث المباشر باالضافة الي نجاح البرامج الحواريه فى ترتيب أولويات 

لم تنجح بالنسبه  القضايا التعليميه, الدينيه, وقضايا المرافق والخدمات, بينما
 (27) للقضايا االعالميه والبيئيه.

حول العوامل التي تقود Tewksbury David (2008)دراسة    -6
المشاركين السياسين الي اختيار قنوات تلفزيونية او برامج حواريه بعينها 

وتوصلت الدراسة الي وجود    CNN , fox newsبالتطبيق علي قنوات
دالئل تتعلق بظاهرة عدائية االعالم حيث يتوقع المشاركون تحيزات بصورة 
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اكبر في البرامج التي ال تتفق مع رؤيتهم السياسية كما اكدت النتائج ان نوع 
 (28)المشاركات هو ما ينقل للمشاهد كون الحتوي ممتع او تثقيفي 

  Glynn, Carroll& Others,When OprahInterveneدراسة -7
 تاثير اجندة البرامج الحوارية اليومية في تكوين الراي العام  حول(2007)

وافترضت الدراسة ان اظهار الحقيقة في هذه البرامج مرتبط بمدي دعم 
الحكومة واظهرت النتائج ان التعرض للبرامج الحوارية والثقة فيما تقدمه 

في يلعب دورا معتدال في العالقة بين المذاهب السياسية ومشاركة الحكومة 
القضايا التي تهم االسرة وفي المجمل اثبتت الدراسة ان البرامج الحوارية 

 (29)النهارية تلعب دورا هاما في تشكيل الراي العام 
( حول تأثير العوامل المزاجية 2004)  RUBIN,Alan &others دراسة -8

وذلك من خالل المقارنة بين مشاهدي في معدالت المشاهدة التليفزيونية 
وتوصلت   Jerry Springerوبرنامج  Oprah Winfrey Showبرنامج 

الدراسة الي ان المشاهدين يعتبرون البرامج التي تحتوي علي مثل هذه 
المواقف اقل مصداقية ان تعرض الضيوف لالحراج او الغضب او الصدمة 
كان اكثر اثارة اكدت ، وان المشاهدين االكثر عدوانية كانوا اكثر استمتاعا 

يوف للحرج ولجميع اشكال العدوانية بالبرنامج الحواري من بتعرض الض
 (30)غيرهم االقل عدوانية 

 المحور الثاني دراسات حول ثقافة السالم 
حول ثقافة السالم من اجل ( 2012)ورقة بحثية لمحمد عبده الزغير  -1

القي الباحث الضوء علي المهمه الملقاه علي المعنيين   االطفال والشباب
بتنشئة االطفال والشباب في العالم العربي وهي بناء السالم االجتماعي 
ونشر ثقافة السالم حتى تنعم الدول العربية باالستقرار. والتركيز علي 
الشباب كافة فى الجامعات والمعاهد العليا والمنظمات االجتماعية والروابط 

ثقافيه واالقليميه والجمعيات بكافة اشكالها، واوصت الورقة البحثية علي ال
ضرورة اندماج كل الفئات االجتماعية في هوية وطنية عليا تضم كل 
المواطنين وال تلغي خصوصياتهم الثقافية المميزة ودعوة المؤسسات الحكومية 
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ة السالم من واألهلية المعنية بالشباب، الى وضع خطة وطنية لالرتقاء بثقاف
اجل الشباب، وتشجيع مشاركات الشباب وإسهامهم في ارساء ثقافة السالم 

 (31) في المجتمع .
حول  العالقة بين 2009مجدي فاوي أبو العال أحمد تركس  دراسة -2

البرنامج وتنمية قيم ثقافة السالم االجتماعي لدى جماعة البرلمان الشبابي 
عالقة ذات داللة احصائية بين باختبار فرض رئيسي انه توجد وذلك 

البرنامج في طريقة خدمة الجماعة وتنمية قيم ثقافة السالم االجتماعي لدى 
واثبتت الدراسة صحة هذا الفرض وتوصلت أيضا  جماعة برلمان الشباب.

الى نجاح تأثير برنامج التدخل المهني لطريقة خدمة الجماعة في تنمية قيم 
استيعاب مفهوم السالم االجتماعي وقيمة  ثقافة السالم االجتماعي كقيمة

 احترام آراء اآلخرين أو قيمة العمل الجماعي وقيمة المسئولية االجتماعية .
(32) 

المساعدة النفسية واالجتماعية حول  Michael Wessells 2006دراسة  -3
 (33)للشباب: نحو إعادة بناء السالم في أنجوال

إلى عرض مساهمات علم نفس السالم في أحد الصراعات تهدف هذه الدراسة  
الداخلية طويلة األمد من خالل منهجيات شمولية لدعم الشباب. مستخدًما أنجوال 

ومع موقف الشباب في مناطق الحرب  بتحديدالممزقة من الحرب كدراسة حالة؛ 
جة للحا دراسةشير التالتأكيد على أهمية تجنيب الشباب المشاركة في الحروب، 

إلى برامج المساعدة التي ُتقدم للشباب الذين لم ينخرطوا في أنشطة عسكرية 
. ويمكن تحقيق ذلك في بعض ولكنهم يقفون عند نقاط اختيارية مهمة في حياتهم

السياقات من خالل العمل مع الوكاالت الحكومية المحلية، فإذا افتقرت الحكومة 
األفضل العمل من خالل شراكة مع  المحلية إلى قدرات معينة، فإنه قد يكون من

حكومية قد تستلزم مبدئًيا بعًضا من تزويد الخدمات من -منظمات غير حكومية
المنظمات غير الحكومية إال أنها تبني تدريجًيا القدرات الحكومية. وبطرح 
االستراتيجيات جانًبا، يمكن القول إن النظرة األشمل هي أن بناء السالم في 

مناطق الصراعات المجتمعية األخرى هو تمكين الشباب من  أنجوال وغيرها من
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أجل أن يكونوا بناة سالم ال محاربين. وإن تعزيز هذا الدور الذي يلعبه الشباب 
 الجهود الدولية للحد من اإلرهابكبناة سالم قد يكون جزًءا حيوًيا من 

حول معايشة Suzuki Shingo  (2004)دراسة سوزوكي شانجو -4
 معايشة الشباب ألحداث حيث تري بأنالشباب ألحداث الحياة الضاغطة 

على التعاون والتفاعل مع اآلخرين  الحياة الضاغطة أدت الى عدم قدرتهم
والدخول في صراعات مستمرة ، والشعور بالقلق واالحباط وعدم الثقة بالذات 

الحد من المشكالت وأوصت الدراسة بضرورة تنظيم برنامج يمكن من خالله 
الناتجة عن الضغوط وخاصة في مرحلة الشباب وضرورة مساعدة الشباب 

 (34)على استثمار قدراتهم وإمكانياتهم 
 المحور الثالث دراسات حول االعالم والعنف كوجه آخر للسالم 

(حول العنف في برامج االطفال التليفزيونية 2002دراسة باربارا ويلسون ) -1
ان من بين كل عشرة برامج لالطفال يوجد منها سبعة  وتوصلت الدراسة الي

برامج تحتوي علي عنف جسدي في مقابل من بين عشرة برامج للجمهور 
العام يحتوي سته منها علي العنف  ، ويشاهد الطفل في برامج االطفال 

 21داقئق وفي المقابل يشاهد في البرامج االخري حادثة كل  4حادثه كل 
يجه عامة ان العنف اصبح اكثر انتشارا لالطفال دقيقة وتوصلت الي نت

 (35) سنة . 13بحت 
( حول سلوك االنسان بين الجريمة 2003سيد أحمد منيور ) )دراسة  -2

تناولت الدراسة األسباب الفكرية واالقتصادية ( 36والعدوان واالرهاب )
والسياسية واالجتماعية لالرهاب . وقد أجمع معظم أفراد عينة البحث  

مائتين وأربعين طالبآ من جامعة القاهرة يمثلون  فئات عمرية مختلفة وعددهم 
على دور العامل الفكري في تكوين السلوك االرهابي ورأوا أن االرهاب ما هو 
إال  رد فعل مقابل للمتغيرات االقتصادية الكبيرة . وأكدت الدراسة أن وسائل 

أو ظهور العنف ان به في تغذية أو دعم وواالعالم تلعب دورًا ال يسته
 واالرهاب والتطرف 
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(حول تأثير األفالم المقدمة في 1997دراسة سهير صالح ابراهيم ) -3
وأثبتت نتائج الدراسة التلفزيون على اتجاه الشباب الميري نحو العنف  

وجود عالقة ارتباط بين معدل التعرض للعنف في األفالم وتفضيل الشباب 
ما وجدت الباحثة عالقة ارتباط بين النزعة العدوانية في حل مشاكلهم . ك

معدل التعرض للعنف في األفالم وادراك الواقع االجتماعي المقدم في 
التلفزيون اضافة الى وجود عالقة بين كثافة التعرض للعنف في األفالم التي 

 (37)يعرضها التلفزيون واالتجاهات العدوانية لدى الشباب
 -وثقافة السالم :المحور الرابع دراسات حول االعالم 

حول ادارة التنوع الثقافي والسالم (2014)دراسة عاطف محمد عجيب  -1
ومن اهم نتائج الدراسة ان البرامج االجتماعي في البرامج التليفزيونية 

التليفزيونية تساهم في نشر ثقافة السالم االجتماعي عبر التنوع الثقافي 
 (38ركة )والعمل علي ايجاد صيغة للتقارب والقواسم المشت

حول دور الدراما في ( 2013دراسة نسرين عبد العزيز محمد عبد العزيز) -2
وتوصلت  الفضائيات العربية في نشر ثقافة ال السالم لدي طلبة الجامعات

الباحثة الي ان قرابه نصف االفالم في العينة تحدثت عن ثقافة السالم بشكل 
غير مباشر مع ارتفاع نسبة ظهور ثقافة السالم المجتمعي في هذه االفالم 
عن بقية االنواع بينما اهتمت المسلسالت بتقديم ثقافة السالم بشكل مباشر 

الي ان الكتب  الميدانيةوتوصلت الدراسة وكذلك ثقافة السالم المجتمعي 
السماوية المصدر االول في تشكيل ادراك عينة الدراسة لثقافة السالم وعدم 
اعتمادهم علي االفالم المصرية والمسلسالت في التعرف علي معني ثقافة 
السالم وان كانوا يدركون ثقافة السالم بشكل متوسط ويهتمون بها ولديهم 

رتباطية متوسطة بين حجم التعرض اتجاه ايجابي نحوها ووجدت عالقة ا
 (39)للدراما المصرية وادراك الواقع االجتماعي بما يتشابه والواقع االفتراضي 

،حول دور (2012)دراسة علي عقله نجادات، محمد نايف شطناوي  -3
إذاعات األمم المتحدة في نشر ثقافتّي السالم والتنمية  في المناطق 

السالم جاءت في المرتبة األولى وكشفت الدراسة أن موضوعات  النامية 
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بين الموضوعات التي تم تبثها االذاعة واالهتمام بموضوعات " تكريس فكرة 
الحياة بدون نزاع وتحسين صورة المرأة في المجتمع " والدفع نحو التعليم 
وأظهرت الدراسة أن غالبية المبحوثين في دولة جنوب السودان يستمعون إلى 

 (40ى الموضوعات المتعلقة بالسالم والتنمية )إذاعة مرايا، للتعرف عل
أكد عدد  (2010)حول دور اإلعالم في دعم السالم المجتمعي ورشة عمل -4

من خبراء اإلعالم في هذه الورشة أن اإلعالم يلعب دورًا مهمًا ، وأنه ليس 
بريئًا من بث ثقافة الكراهية ونشر التعصب.. وطالبوا اإلعالميين والصحفيين 

المسئولية الوطنية والمجتمعية ، ومراعاة دور اإلعالم في دعم السالم بتحمل 
االجتماعي والدفاع عن الوحدة الوطنية واستقرار وتماسك وسالمة المجتمع، 
ودعوا خالل ورشة العمل إلي ضرورة مساندة اإلعالم لتفعيل القانون ومنع 

 (41) وحظر وتجريم التمييز سواء ضد المرأة والديانة أو اآلخر.
 حول نشر ثقافة السالم عبر الدراما(2009)دراسة عاطف محمد عجيب  -5

ومن اهم نتائج الدراسة ان الدراما في االذاعة تستطيع ان تلعب دورها 
وتاثيرها في نشر ثقافة السالم وهي في مقدمة وسائل االتصال في العالم 

لة رغما عن تطور ثقافة وتقنية االتصال لتمييزها بالسرعة واالنية وسهو 
التعامل من قبل المتلقي مع كسرها لحاجزي الزمان والمكان واوصت الدراسة 
باستخدام تيار الدراما التنموي ضمن االشكال الدرامية  االذاعية في الواليات 
السودانية التي تأثرت بالحرب لتوصيل رسائل تستهدف نشر ثقافة السالم 

ة والمكونات الثقافية التقليدية عبر الموروثات الشعبيلتنمية المجتمعات 
 (42)للمجموعات المراد احداث التغيير فيها 

 -وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في :
بشقيها المتعلق بالبرامج الحواريه وثقافة السالم بلورة مشكلة البحث  .1

 واتجاهات الشباب 
لمقاييس مما امكن بالكثير من االفكار واالجراءات وا هتزويد الباحث .2

 من االستفاده منها االجراءات البحثية 
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التي تم الرجوع   بالكثير من المراجع والمصادر الهامة هتزويد الباحث .3
 اليها بالفعل الثراء الدراسة نظريا ومنهجيا .

االفادة من نتائج االبحاث والدراسات السابقة وذلك في المجالين  .4
 : التاليين

اليها  تبحث اعتمادا على النتائج التي توصلبناء فروض وتساؤالت  ال -أ
  دراسات السابقةال

 .استكمال الجوانب التي وقفت عندها الدراسات السابقة محاولة   -ب
  مشكلة البحث

نظرا الهمية مرحلة الشباب حيث تتشكل خاللها معالم الشخصية وتوجهاتها       
وارتفاع قابلية الشباب للتاثر بالعوامل المجتمعية والسياسية المختلفة ومع وجود كم 
هائل من البرامج الحواريه التليفزيونية المختلفة ذات التوجهات الفكرية والسياسية 

هده هذه النوعية من البرامج بين مختلف فئات المجتمع المختلفة وارتفاع معدالت مشا
بما فيهم الشباب فضال عن انتشار ثقافة الحرب والعنف في العالم العربي والغربي 
وما خلفه من سلبية علي كل المستويات الشخصية واالجتماعية واالقتصادية 

ه عبر وسائل والسياسية والرغبة الملحة لنشر ثقافة السالم بين الشباب وما يقدم ل
وتبحث هذه الدراسة العالقة بين التعرض لبرامج الحوار بالتليفزيون بقنوات االعالم . 

التليفزيون المصري والقنوات الفضائية و اتجاهات الشباب الجامعي لدي عينة من 
وتعتمد الباحثة في تناولها لهذه طالب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة ، 

لغرس الثقافي حيث أن اكتساب المعرفة يتم من خالل وسط الدراسة علي نظرية ا
ثقافي يعيش فيه االنسان وكأن البيئة الثقافيه بأدواتها هي التي تقوم بعملية اإلكساب 
والتشكيل والبناء للمفاهيم او الرموز الثقافية في المجتمع وبجانب ان الغرس الثقافي 

( 43هدين كمصدر للمعلومات )يعتمد علي هيمنة الصور التليفزيونية علي المشا
وتتناسب هذه النظرية مع موضوع الدراسة حيث ان المطلوب منها معرفة مدي ادراك 
طلبة الجامعات لثقافة السالم ومدي التأثير الذي تلحقه البرامج الحوارية بالقنوات 
االرضية والفضائية علي اتجاهات الشباب نحو ما يقدم حو ثقافة السالم وهل تنشر 



السالم قافةث نحو الجامعي الشباب واتجاهات التليفزيوني الحوار لبرامج التعرض بين العالقة  

 272  العدد الثالث –المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واإلعالن 

برامج ثقافة السالم ام تحض علي الصراع والحرب والعنف اكثر من اهتمامها هذه ال
 بثقافة السالم 

ولمعالجة هذه المشكلة البحثية سيتم اجراء دراسة ميدانية علي عينة من طالب     
فة مدي وعي وادراك الشباب  ثقاالجامعات المصرية ) حكومية وخاصة ( لمعرفة 

لسالم وما يقدم في برامج الحوار التليفزيوني حول ثقافة اتجهاتهم نحو ثقافة او السالم 
السالم ودرجة تعرضهم لهذه البرامج ومدي رضائهم عما يقدم ومقترحاتهم لطرق 

 واساليب نشر ثقافة السالم 
 أهمية الدراسة 

يشكل الشباب، الشريحة االكثر تأثرا بظاهرة السالم في الحاضر والمستقبل،  -1
تمع او بحكم ما تتسم به مراحلهم العمرية من سواء بحكم حجمهم في المج

قدرات كامنة وفعلية وقابلة للتفاعل والتأثر والتأثير خاصة في التفاعل سلبا 
او ايجابا مع كل ما يقدم له عبر وسائل االتصال بصفة عامة والتليفزيون 

 بصفة خاصة 
تتزايد اهمية البحوث واالستطالعات عندما ترتبط ارتباط  مباشر باحتياجات   -2

( وفي هذا الصدد تبدو أهمية استطالع راي واتجاهات الجماهير 44المجتمع )
نحو ثقافة السالم بوصفة تلبية لحاجة بحثية مجتمعية مؤداها ضرورة رصد 

 اتجاهات الراي نحو ثقافة السالم وتاثيراتها المستقبلية 
اهمية توقيت الدراسة في حالة يشوبها الكثير من القلق قضت علي كثير من  -3

االمن واالمان التي كان يتمتع بها الشباب المصري بصفة عامة والجامعي 
 بصفة خاصة بما يقضي علي ثقافة السالم وتحول دون تحقيقها 

 انتشار ثقافة الحرب والعنف في العالم العربي وما خلفه من سلبية علي كل -4
المستويات الشخصية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية واخشي ما نخشاه 

 في االونه االخيرة سلبية الشباب المصري عامة والجامعي خاصة 
للبرامج الحوارية دور في نشر الوعي السياسي لدي الجماهير ومن ثم عملية  -5

تساهم في  بناء السالم فهي من اهم اشكال االنتاج االذاعي والتليفزيوني التي
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نشر ثقافة السالم مما يعطي جدية لموضوع الدراسة الهادف الي معرفة 
تاثيرات هذه البرامج علي الشباب واتجاهاتهم نحو ما يقدم وما يرتبط 
 بمشكالت المجتمع الحقيقية وهو االحساس باالمن واالمان في هذا المجتمع 

المختلفة لثقافة السالم  ندرة الدراسات االعالمية في التناول االعالمي بأشكاله -6
 وتاثيراتها علي شرائح الجمهور المصري بكافة شرائحه 

 -اهداف الدراسة :
 -تهدف الدراسة التعرف علي ما يلي :

 فة السالم مدي وعي وادراك الشباب لثقا 
  اتجاهات الشباب نحو ثقافة السالم 
 ئية مستويات تعرض الشباب لبرامج الحوار التليفزيونية بالقنوات الفضا 
  اتجاهات الشباب نحو ما يقدم بالبرامج التليفزيونية بالقنوات الفضائية حول

 ثقافة السالم 
  درجة الرضا عند الشباب عن مقدمي البرامج التليفزيونية بالقنوات الفضائية

 المتعلقين بموضوع ثقافة السالم 
  اقتراحات الشباب عن طرق واساليب نشر ثقافة السالم 

 منهج الدراسة وادواته 
 اعتمدت الدراسة علي منهج المسح االعالمي بهدف وصف ودراسة العالقة بين    

التعرض للبرامج الحوارية واتجاهات الشباب نحو ثقافة السالم كما استخدمت الدراسة 
المنهج المقارن حيث قامت بالمقارنه بين نتائج عينة الدراسة المتعلقة بتقسيماتها 

علي عينة من  ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الباحثة استمارة استبيانالمختلفة 
لمعرف مدي وعيهم بثقافة السالم ومدي التعرض للبرامج  45)الشباب الجامعي

الحوارية والدور الذي تلعبه هذه البرامج في ادراكهم لثقافة السالم ومقترحاتهم لتفعيل 
 2015ل شهري يناير / فبراير تم تطبيقها خالهذه البرامج لنشر ثقافة السالم .
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 -عينة الدراسة :

تم اختيار عينة عمديه حصصية من طلبة الجامعات المصرية الحكومية      
تم تقسيمهم بالتساوي بين الجامعة الحكومية ) القاهرة ( مفرده  200والخاصة قوامها 

اختلف  اكتوبر ( وكذلك بالنسبة للذكور واالناث وان 6والجامعة الخاصة ) جامعة 
 % 12المنخفض  ي التوزيع للمستوي االقتصادي واالجتماعي حيث بلغ نسبة المستو 

طالب وطالبة والمستوي  51بعدد  25,5طالب وطالبة و المرتفع بنسبة  24بعدد 
 طالب وطالبة  125بعدد  62,5المتوسط بنسبة 

 تساؤالت الدراسة 
تسعي الدراسة من خالل تساؤالتها تحقيق االهداف السابق ذكرها وذلك علي النحو  

 -التالي :
 ما اكثر الوسائل االعالمية التي تساهم  في نشر ثقافة السالم بين الشباب .1
 تليفزيونية مشاهدة الشباب للقنوات ال ما مدي .2
 ونية الحوارية ما مدي مشاهدة الشباب للبرامج التليفزي .3
 دراك الشباب لمفهوم ثقافة السالم ما مدي ا .4
 ما مدي ادراك لشباب الهمية احترام االخر  .5
 التليفزيونية حول ثقافة السالم الحوارية ما راي الشباب فيما يقدم في البرامج  .6
االنتقادات الموجهة للبرامج الحوارية في تناولها للموضوعات المتعلقة ما  .7

 بثقافة السالم 
 راي الشباب في المنظمات الحقوقية ومدي مشاركتهم ما  .8
 ما مدي  مساهمة المنظمات في نشر ثقافة السالم .9
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ما مدي مساهمة البرامج الحوارية في تفعيل دور المنظمات الحقوقية في نشر  .10
 السالم 
 فروض الدراسة

توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين معدل مشاهدة الشباب الجامعي للبرامج  -1
 وارية التليفزيونية وادراكهم لثقافة السالم واالهتمام بها واالتجاه نحوههاالح

)نوع المبحوث / نوعية توجد عالقة دالة احصائيا بين الخصائص الديموجرافية   -2
للشباب الجامعي وادراكهم تعليم المبحوثين/المستوي االقتصادي واالجتماعي ( 

 التليفزيونية  واالهتمام بها واالتجاه نحوهالثقافة السالم المقدمة ببرامج الحوار 
للشباب الجامعي  توجد عالقة دالة احصائيا بين الخصائص الديموجرافية  -3

 واتجاهات المبحوثين نحو البرامج التي تتناول ثقافة السالم
)نوع المبحوث / نوعية توجد عالقة دالة احصائيا بين الخصائص الديموجرافية -4

للشباب الجامعي و  االقتصادي واالجتماعي ( تعليم المبحوثين/المستوي 
 اتجاهاتهم  نحو أسلوب مقدمي البرامج التي تقدم ثقافة السالم 

لثقافة السالم المسبق وعي وادراك الشباب بين ايجابية توجد عالقة ارتباطية  -5
 لثقافة السالم من البرامج الحوارية  المكتسب وادراكهم

 النتائج العامة للدراسة 
 ( درجة وعي الجمهور بثقافة السالم 1)جدول رقم 

 

الي ارتفاع نسبة الوعي وادراك الشباب الجامعي تشير بيانات الجدول السابق        
لثقافة السالم بعيدا عما تقدمه البرامج الحوارية من متغيرات تتعلق بثقافة السالم وذلك 

في مقابل عدد  %83بتراوح بين يعي قليال والي حد ما ويعي بشده بنسبة  167بعدد 

 % ك درجة الوعي 
 16,5 33 اليعي

 10.5 21 يعي قليال
 19 38 يعي الي حد ما 

 54 108 يعي بشدة 
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لي خصائص عينة وقد يرجع ذلك االيعي شيئا عن ثقافة السالم  16.5بنسبة  33
الدراسة من دارسي االعالم والمتوقع ان يكون اكثر اهتماما بالشأن العام وما يتناوله 

 االعالم في هذا المجال
 عن ثقافة السالم الجمهور المعلومات التي يعيها  (2جدول رقم )
 درجة الموافقة 

 العبارات
موافق الي  موافق 

 حد ما 
متوسط  غير موافق

 حسابي 
انحراف 
 معياري 

الوزن 
 المئوي 

 % ك % ك % ك
معاملة الراي اآلخر 

 بالمساواة وخلق الوفاق 
157 78.5 40 20 3 1.5 2,77 0,456 92,23 

اليدق في التعامل مع 
 اآلخرين أساس النجاح

153 76,5 37 18.5 10 5 2,72 0,553 90,50 

تعزيز السلوك االيجابي 
 في المجتمع

171 85,5 23 11.5 6 3 2,83 0,453 94,17 

برنامج يتضمن معلومات  
 أجل نشر قيم السالم

115 57.5 72 36 13 6.5 2,51 0,618 83,67 

الدعوة لبناء قدرات 
 الشباب 

97 48.5 75 37.5 28 14 2,35 0,713 78,17 

تعميق قيمة المواطنة 
 بين المواطنين 

132 66 58 29 10 5 2,61 0,583 87.00 

االنتماء  قيمةتعميق 
 والوالء لدى الشباب 

137 68.5 51 25.5 12 6 2,63 0,597 87,50 

البناء  الحوارتنمية قيمة 
 المتبادل 

113 56.5 64 32 23 11.5 2,45 0,693 81,67 

نبذ العنف ضد المرأة 
 وترسيخ دورها 

156 78 33 16.5 11 5.5 2,73 0,558 90,83 

تنمية القدرة على اتخاذ 
 القرار بأسلوب جماعى 

150 75 29 14.5 21 10.5 2,65 0,664 88,17 

احترام االختالف فى 
 ى والميالح والعقيدة أالر 

123 61.5 61 30.5 16 8 2.54 0,641 84,50 

معاملة الراي اآلخر 
 بالمساواة وخلق الوفاق 

167 83.5 28 14 1 0.5 2,87 0,405 71,75 

 98,00 0,238 2,94 0 0 0  0 19 38 اخري 
يتضح من بيانات الجدول السابق ارتفاع درجة وعي عينة الدراسة وادراكها لثقافة      

" في مقدمة العبارات موافقة  تعزيز السلوك االيجابي في المجتمعبصفة عامة  جاء "السالم 
 92.23" بوزن مئوي والتآزرمعاوملة االخر بالمساوه لخلق الوفاق "ثم  94.17بوزن مئوي 

  71.75بوزن مئوي ى والمصالح والعقيدة والفكر أاحترام االختالف فى الر واخرها 
وبالنسبة للعبارات االخري التي ادلي بها المبحوثون حيث انعدم نسبة المحايده       

االتسامح والرقي بالنفس البشرية وعدم الترويع  والرفض لهذه العبارات والتي تمثلت في
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) االمن واالمان ( والتعبير بكل حرية من خالل اعالم مثقف بناء واخيرا والتعايش 
وتلي ذلك رؤية ان ثقافة السالم اداه السلمي بين الدول من خالل الحلول الدبوماسية 

 لتعزيز السلوك االيجابي في المجتمع
 نحو احترام االخر الجمهور ( اتجاهات 3جدول رقم )

 درجة الموافقة 
 العبارات

موافق الي  موافق 
 حد ما 

متوسط  غير موافق
 حسابي 

انحراف 
 معياري 

الوزن 
 المئوي 

 % ك % ك % ك
احترم رأى االخر اثناء 

 الحوار 
157 78,5 40 20 3 1,5 2,94 0,238 98.00 

 فهم انفعاالت االخر عند
فعال التواصل لله نقد

 بيننا

153 76,5 37 18,5 10 5 2,75 0437, 91,50 

أنظر جيدًا للمتحدث 
 أثناء الحوار 

171 85,5 23 11,5 6 3 2,51 0642, 83,50 

أستمع باهتمام  لمختلف 
 آراء اآلخرين بالحوار

115 57,5 72 36 13 6,5 2,81 0478, 93,50 

أتفاعل جيدًا مع 
 المتحدث من اآلخرين 

97 48,5 75 37,5 28 14 2,57 0506, 85,67 

ضرورة ترتيب أفكاري 
 عند الحوار مع اآلخرين 

132 66 58 29 10 5 2,64 0626, 88,00 

آراء االخرين تساعدنى 
 على صقل شخصيتى 

137 68,5 51 25,5 12 6 2,42 0675, 80,50 

ضرورة ابتكار اساليب 
 جديدة لتوصيل االراء 

113 56,5 64 32 23 11,5 2,65 0591, 88.33 

ال اقبل النقد بين 
 االخريين للرأى 

11 5,5 33 16,5 156 78 1,37 0667, 45,67 

 38,17 ,0430 1,15 75 150 14,5 29 10,5 21 اقاطع اآلخر اثناء حديثه

أنقد اآلخر الذي يتحدث 
 لمجرد النقد

16 8 61 30,5 123 60,5 1,24 0558, 41,17 

أحتفظ بمعلوماتي لنفسي 
 عند الحوار مع اآلخر

1 0,5 28 14 167 83,5 1.36 0601, 45,17 

ونظرا الهمية احترام االخر كعنصر اساسي لثقافة السالم افرادت الباحثه سؤال     
خاص به دون المتغيرات االخري لثقافة السالم ومن بيانات الجدول السابق يتبين 
االتجاه االيجابي نحو العبارات االيجابية وجاء عدم قبول العبارات السلبية متسقا مع 

علي اعلي احترم رأى االخر اثناء الحوار وحصل خر اتجاهاتهم االيجابية الحترام اال
أستمع باهتمام  لمختلف آراء اآلخرين درجة ثم  98درجات القبول بوزن مئوي 
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 فعال بينناالتواصل خلق الله نقد فهم انفعاالت االخر عنددرجة ثم  93.5بوزن بالحوار 
 .درجة  91.5بوزن مئوي 

 
 االعالموسائل الجمهور ل( درجات متابعة 4جدول رقم)

 درجة المتابعة 
 الوسيلة االعالمية 

متوسط  الاتابع  احيانا  دائما 
 حسابي 

انحراف 
 معياري 

الوزن 
 % ك % ك % ك المئوي 

 71,50 0,605 2,15 12 24 61,5 123 26,5 53 اليحف
 57,17 0.629 1,72 38 76 52,5 105 9,5 19 المجالت

التليفزيددددددون الميددددددري 
 المحلي 

48 24 80 40 72 36 1,88 0.767 62,67 

التليفزيددددددون الميددددددري 
 الفضائي 

130 65 47 23,5 23 11,5 2,54 0.694 84,50 

القنددددددددددوات الفضددددددددددائية 
 العربية  

117 58,5 74 37 9 4,5 2,54 0.583 84,67 

 70,50 0,532 2.12 9 18 70,5 141 20,5 41 الراديو 

حيث حققت اعلي ويتبين من الجدول السابق انخفاض االقبال علي المجالت       
وقاربها في ذلك التليفزيون المصري المحلي بعدم  % 38درجات عدم التعرض بنسبة 

وفي المقابل حصل التلفزيون المصري الفضائي بقنواته المتعدد  %36المتابعة  بنسبة 
ويشير ذلك الي استرداد االعالم  %65علي اعلي درجات المتابعة الدائمة بنسبة 

يناير ثم القنوات الفضائية العربية بنسبة  25المصري الفضائي مكانته بعد ثورة 
كمتابعة دائمة والالفت للنظر ايضا زياده االقبال علي الراديو بين متابعة  % 58.5

 . %91بنسبة  182دائمة ومتوسطة بعدد 
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 للقنوات التليفزيونيةالجمهور تعرض درجة  (5جدول رقم )                    
 درجة التعرض

 القناة 
متوسط  الاتابع  احيانا  دائما 

 حسابي 
انحراف 
 معياري 

الوزن 
 % ك % ك % ك المئوي 

القنووووواة االولوووووي بوووووالتليفزيون 
 المصري 

28 14 104 52 68 34 1,80 0,665 60,00 

القنوووووواة الثانيووووووة بووووووالتليفزيون 
 المصري 

12 6 78 39,5 109 54,5 1,52 0.610 50,50 

 56,00 0.656 1,68 42,5 85 47 94 10,5 21 قناة النيل لالخبار
 48,67 0.583 1.46 58,5 11 37 74 4,5 9 قناة قناة النيل الثقافية 

 54,67 0.593 1,64 42 84 52 104 6 12 قناة النيل اليف 
 52,67 0.798 1,58 61,5 123 19 38 19,5 39 قناة النيل الرياضية

 64,50 0.666 1,94 25,5 51 55,5 111 19 38 القناة الفضائية المصرية 
 73,67 0.639 2,21 12 24 55 110 33 66 قنوات دريم الفضائبة 
 82,83 0.634 2,48 7,5 15 37 74 55,5 111 قنوات النهار الفضائية

قنووووووووووات القووووووووواهرة والنووووووووواس 
 الفضائية

72 36 94 47 34 17 2,19 0.705 88,00 

 65,67 0,672 2,49 10 20 31,5 63 58 117 الفضائية  CBCقنوات 
 62,33 0,559 2,64 4 8 28 56 68 136 الفضائية  MBCقنوات 

 61,67 0,705 1,97 26 53 50 100 23,5 47 لفضائيةقنوات المحور ا
 45,67 0,810 1,87 40 80 33 66 27 54 قناة التحرير

 ON  TV  64 32 102 51 34 17 1,85 0,685 61,67وات قن
 54,67 0,596 1,37 69 138 25 50 6 12 ضائية  قنوات اوربيت الف

قنوووووووووووووات صووووووووووووودي البلووووووووووووود 
 الفضائية 

40 20 94 47 66 33 1.87 0,718 62,33 

 63,67 0,689 1,91 28,5 57 52 104 19,5 39 قنوات الحياة التليفزيونية 
 59,67 0,720 1,79 38,5 77 44 88 17,5 35 فضائية قنوات الجزيرة ال

 13,44 2,051 1,21 61,5 123 0 0 38,5 77 اخري تذكر 

لقنوات الفضائية بينانات الجدول السابق يتضح زيادة حجم التعرض ل من     
درجة ثم  88المصرية الخاصة وجائت في المقدمة قناة القاهرة والناس بوزن مئوي 

واخرها قناة التحرير بوزن  72.67درجة ثم قنوات دريم بوزن  82قنوات النهار بوزن 
والزالت المتابعة لقنوات الجزيرة االخبارية  48.67قناة النيل الثقافية بوزن   45.67
بين متابعة دائمة ومتوسطة ووجدت متابعة دائمة لقنوات لم تذكر في  51.5بنسبة 
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  ابو ظبي الرياضيةقنوات القنوات ومن هذه  38.5القائمة المعروضة بالدراسة بنسبة 
 .واخيرا الفراعين  والشرق   CNNقناة  واه نيو جرافيك  وقنبنسبة وقناة العربية 

 
 

 حواريةالبرامج ال درجة مشاهده الجمهور( 6جدول رقم )
 المشاهدهدرجة 
 اسم البرنامج

متوسط  الاشاهد نادرا احيانا دائما
 حسابي 

انحراف 
 معياري 

الوزن 
 % ك % ك % ك % ك المئوي 

25  ÷30 ( on 
tv) 

23 11,5 46 23 31 15,5 100 50 2,31 0,869 57,63 

 73,00 1,029 2,92 22,5 45 11,5 23 28,5 57 37,5 75 اخر النهارخالد صالح
اخدددددر النهدددددار عدددددادل 

 حموده
52 26 69 34,5 20 10 59 29,5 2,77 0,951 69,12 

اخددددر النهددددار محمددددود 
 سعد 

46 23 62 31 17 8,5 75 37,5 2,69 0,922 67,13 

)القداهرة  360القاهرة 
 والناس (

41 20,5 56 28 43 21,5 60 30 2,48 1.046 61,88 

مددددددن القاهرة)القدددددداهرة 
 والناس (

30 15 61 30,5 43 21,5 66 33 2,39 0,986 59,75 

علددددددددددي مسددددددددددئوليتي 
 )صدي البلد(

23 11,5 54 27 62 31 61 30,5 2.19 1.004 54,75 

 39 19,5 60 30 31 15,5 70 35 2.54 0,973 63,57 (on tvمانشيت )
 onاليورة الكاملدة )

tv) 
29 14,5 61 30,5 24 12 86 43 2,48 0,885 61,87 

السددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددادة 
 (on tvالمحترمون)

27 13,5 71 35,5 34 17,5 68 34 2,46 0,929 61,38 

المسدددددددددددددتخبي)القاهرة 
 والناس (

38 19 32 16 48 24 82 41 2,30 1,037 57,50 

 CBC 72 36 74 37 11 5,5 43 21,5 3,04 0,893 75,88معكم 
 23 11,5 47 23,5 19 9,5 111 55,5 2.37 0,810 59,25 (on tvتلت التالته )

 68,75 1.129 2,75 16 32 21 42 30 60 33 66 العاشرة مساءا)دريم 
 13 6,5 58 29 22 11 107 53,5 2,31 0,753 57,75 (ontvنيف ساعة )

مددددددددن االخر)روتاندددددددددا 
 ميرية(

30 15 52 26 21 10,5 97 48,5 2,46 0,873 61,38 

القددددددددددداهرة اليدددددددددددوم ) 
 اوربيت (

21 10,5 60 30 24 12 95 47,5 2,39 0,831 59,75 

 77 38,5 59 29,5 41 20,5 23 11,5 2,86 1.143 61,38 (cbcهنا العاصمة )
 59,75 0,969 3,02 22 44 8 16 30,5 61 39,5 79 بوضوح) الحياة (

 71,50 0,743 2,24 57,5 115 12,5 25 24 48 6 12 نص االسبوع )التحرير(
 75.38 1.002 2,98 21 42 10 20 30 60 39 78 دقيقة)المحور ( 90

 55,88 1.000 2,88 28 56 9,5 19 27,5 55 35 70 مير الجديدة)الحياة(
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 74,50 1,020 2,99 21 42 10,5 21 28 56 40,5 81 (الحياة اليوم )الحياة
 mbcيحددددث فدددي ميدددر

 مير
84 42 58 29 19 9,5 39 19,5 3.04 0,999 72.00 

 74,63 1.040 2,35 36 72 24 48 21,5 43 18,5 37 اسرار من تحت الكوبري 
 75,88 1,195 2,26 7 14 43 86 31,5 63 18,5 37 صبايا الخير
 58,63 1,731 1,42 90,5 181 2,5 5 0 0 7,5 15 اخري تذكر

حيث ارتفاع درجة مشاهدة البرامج الحوارية  يتضح من بيانات الجدول السابق 
 درجة وان تفاوتت درجات المشاهدة 50البرامج  تعدي الوزن المئوي لدرجة مشاهده 

حيث  درجات المشاهدهفكان برنامجي معكم  صبايا الخير في مقدمة فيما بينها 
ثم  38. 75دقيقة بوزن  90ثم  برنامج  75.88لكل منهما المئوي وصل الوزن 

وفي مقابل ذلك كان برنامج  علي مسئوليتي  74.63اسرار من تحت الكوبري بوزن 
 ثم 55,88مصر الجديده بوزن برنامج تلي ذلك  54,75بوزن مئوي  مشاهدة  االقل

وتضمن أخري تذكر عدد من ،  57,63بوزن  25÷30ثمن  57,50المستخبي بوزن 
 م منها صوت من مصر وابداع االحتجاج وعز الشباب و برنامج مع اسال البرامج

 لبرامج مقدمي ااسلوب نحو الجمهور ( اتجاهات 7جدول رقم )
 االسلوب

 مقدم البرنامج
متوسط  سئ ال ادري  مقبول جيد

 حسابي 
انحراف 
 معياري 

الوزن 
 % ك % ك % ك % ك المئوي 

 55,13 1.129 2,21 36 72 19,5 39 32,5 65 12 24 ابراهيم عيسي
 63,88 1,062 2,56 15,5 31 30,5 61 37 74 17 34  خالد صالح
 63,63 0,949 2,55 20 40 27 54 31,5 63 21,5 43 عادل حموده
 66.63 1,041 2,67 27 54 11,5 23 29,5 59 32 64 محمود سعد
 62.88 1,187 2,52 17,5 35 37 74 22 44 23,5 47 اسامة كمال

 53.1 1,037 2,13 34 68 29,5 59 26,5 53 10 20 اماني الخياط
 44,50 0,997 1,78 56 112 16,5 33 21 42 6,5 13 احمد موسي

 57,50 0,993 2.30 30,5 61 23,5 47 31,5 63 14,5 29 جابر القرموطي
 57,13 1,056 2,29 15 30 55,5 111 15,5 31 14 28  ليليان داود

 63,63 0,888 2,55 23 46 26 52 24,5 49 26,5 53 يوسف الحسيني
 55,50 1,115 2,22 26 52 43 86 14 28 17 34 مني العراقي
 83,38 1,018 3,34 4,5 9 11 22 31 62 53,5 107 مني الشاذلي
 57,88 0,846 2,32 7,5 15 60,5 121 25 50 7 14 عمر خفاجي

 65,38 0,713 2,62 29 58 10,5 21 30,5 61 30 60 وائل االبراشي
 52,50 1,089 2.10 15,5 31 65.5 131 12,5 25 6,5 13 جمال فهمي

 62,38 1.111 2,50 24,5 49 23,5 47 33 60 22 44 تامر امين
 51,25 1,175 2,05 45 90 19 38 22 44 14 28 عمرو اديب

 58,38 1,175 2,34 37 74 13 26 29,5 59 ,20 41 لميس الحديدي
 81,12 0,959 2,25 9,5 19 8 16 31 62 51,5 103 عمرو الليثي
 58,13 0,795 2.33 12 24 52 104 27,5 55 8,5 17 ريهام السهلي

 64,75 0,957 2,59 13 26 35,5 71 31 62 20,5 41 مصطفي شردي
 77,00 0,994 3,08 9,5 19 17 34 29,5 59 44 88 معتز الدمرداش
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 79,38 0,995 3,18 9,5 19 13,5 27 27 54 50 100  لبني عسل 
 74,63 1,025 2,99 11,5 23 18,5 37 30 60 40 80 شريف عامر
 73,00 1,158 2,92 20 40 11 22 26 52 43 86 طوني خليفة
 59,75 1,215 2,39 36,5 73 13 26 25,5 51 25 50 ريهام سعيد
 50,91 3,329 1,11 3 6 87 174 0 0 10 20 اخري تذكر

والخاص يتضح من بيانات الجدول السابق واتساقا مع نتائج الجدول االسبق 
وجود اتجاه ايجابي نحو اسلوب مقدمي البرامج بدرجات مشاهده البرامج الحوارية 

الحوارية موضوع البحث حيث تعدي الوزن المئوي الختيار مقدمي البرامج الحوارية  
وحصل اسلوب مني الشاذلي في ها فيما بيندرجة وان تفاوتت درجات التأييد  50

 81,12ثم عمرو الليثي بوزن  83,38برنامج معكم اعلي درجات القبول بوزن مئوي 
وفي المقابل حصل  77,00ثم معتز الدمرداش بوزن  79,38ثم  لبني عسل بوزن 

وزن  52,50ثم عمر اديب  ثم جمال فهمي  44,50احمد موسي وزن مئوي اسلوب 
 53.1مئوي ثم اماني الخياط بوزن مئوي 

ومن مقدمي البرامج اللذين ذكرو في اخري تذكر مجدي الجالد في الزم نفهم 
 وايمن عزام في ابداع االحتجاج والدكتور مبروك عطية في برنامج الموعظة الحسنة 

 ة السالمثقافوادراك الجمهور ل( درجة وعي الجمهور 8جدول رقم )                      
 من البرامج الحواريةالمكتسب 

 % ك درجة الوعي 
 37,5 75 يلم يع
 3 6 يعي 

 7,5 15 يعي قليال
 6,5 13 يعي الي حد ما 

 45,5 91 يعي بشدة 

 54,88ووزن مئوي  1,842وانحراف معياري  2,20وذلك بمتوسط حسابي 
مما يقدم في انخفاض نسبة الوعي المكتسب  بيانات الجدول السابق  يتضح من

وتراوحت درجاته بين من  54,88الوزن المئوي للوعي  البرامج الحوارية حيث وصل
مبحوث في حينث وصل نسبة من لم يعي او يدرك  91بعدد  % 45.5يعي بشدة 

وبين الوعي بشده والالوعي وصلت نسبتهم  37.5بنسبة  %75شئ عن ثقافة السالم 
 مبحوث  34بعدد  %17الي 
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 (1)رأي الجمهور نحو البرامج الحوارية وتناولها لثقافة السالم (9جدول رقم )

يتناول ثقافة  اسم البرنامج م
 السالم 

اليتناول ثقافة 
 السالم

 االجمالي 

 % ك % ك % ك
1 25  ÷30 ( on tv) 11 6 189 94 200 100 
 100 200 88,5 177 11.5 23 اخر النهار) النهار(خالد سالح 2
النهووووووووار (عووووووووادل اخوووووووور النهووووووووار )  3

 حموده
1 0,5 199 99,5 200 100 

 100 200 92 184 8 16 اخر النهار ) النهار (محمود سعد  4
 100 200 93 186 8 16 )القاهرة والناس ( 360القاهرة  5
 100 200 96 192 4 8 من القاهرة ) القاهرة والناس ( 6
 100 200 96,5 193 3.5 7 علي مسئوليتي )صدي البلد( 7
 5 2.5 195 97,5 200 100 (on tvمانشيت ) 8
 2 1 198 99 200 100 (on tvالصورة الكاملة ) 9

 19 9.5 181 90.5 200 100 (on tvالسادة المحترمون) 10
 100 200 98,5 197 1.5 3 المستخبي)القاهرة والناس ( 11
 CBC 65 32.5 135 67,5 200 100معكم  12
 5 2.5 195 97,5 200 100 (on tv) تلت التالته 13
 100 200 80 160 20 40 العاشرة مساءا)دريم ( 14
 6 3 194 97 200 100 (on tvنصف ساعة ) 15
 100 200 96 192 4 8 من االخر)روتانا مصرية( 16
 100 200 97 194 3 6 القاهرة اليوم ) اوربيت ( 17
 29 14.5 171 85.5 200 100 (cbcهنا العاصمة ) 18
 100 200 70.5 141 29.5 59 الحياة (بوضوح)  19
 100 200 99.5 199 0.5 1 نص االسبوع )التحرير ( 20
 100 200 97.00 194 3 6 دقيقة)المحور ( 90 21
 100 200 93.5 187 6.5 13 مصر الجديدة)الحياة( 22
 100 200 84,5 169 15.5 31 الحياة اليوم )الحياة ( 23
 100 200 84,5 169 15.5 31 مصر(  mbcيحدث في مصر ) 24
اسوووورار موووون تحووووت الكوبري)القوووواهرة  25

 والناس
30 15 170 85.00 200 100 

 100 200 73 146 27 54 صبايا الخير 26
 100 200 94,5 189 5.5 11 اخري  27

تراجع عدد كبير من البرامج الحوارية في يتضح من بيانات الجدول السابق     
اختيارات المبحوثين وجاء في مقدمتها برنامج معكم بعدد تناولها لثقافة السالم حسب 

                                                           
الحق في كان له لمبحوث االن الفعلي ( عدد المبحوثين  ) 200تكرار قبول البرامج الرأسي تخطي ال  -1

لثبات نسب الرفض  200اختيار اكثر ثالث  برامج تتناول ثقافة السالم  اما التكرار االفقي فهو ثابت عند 
 للبرامج 
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 54ثم صبايا الخير بعدد  28.5بنسبة  59ثم برنامج بوضوح بعدد 32.5بنسبة  65
وفي المقابل لم يحصل نص  %10بنسبة  40ثم العاشرة مساءا بعدد  % 27بنسبة 

لكل  0.5بةاالسبوع بالتحرير واخر النهار عادل حموده  اال علي اختيار واحد بنس
وسنتاول  1.5بنسبة  3والصورة الكاملة بعدد  %1بنسبة  2منهما ثم المستخبي بعدد 

 -تكرار وذلك علي النحو التالي : 15بالتحليل البرامج التي حصلت علي اكثر من 
 (2)تناول البرامج الحوارية  لثقافة السالمي ل(عرض تفييل1-10جدول رقم )

                        
 البرنامج

 
 ثقافة السالم 

اخر النهارخالد 
 صالح

 العاشرة مساءا معكم  السادة المحترمون  360القاهرة 

متوسط 
 حسابي 

الوزن 
 المئوي 

المتوسط 
 الحسابي 

الوزن 
 المئوي 

المتوسط 
 الحسابي 

الوزن 
 المئوي 

المتوسط 
 الحسابي 

الوزن 
 المئوي 

المتوسط 
 الحسابي 

الوزن 
 المئوي 

راي معاملة ال
 اآلخر بالمساواة 

0,33 7,67 0,17 5.67 0,18 5.83 0,82 27.3 0,49 16.7 

اليدق في 
أساس التعامل 
 النجاح

0,30 10,0 0,21 6.83 0,18 5.83 0,79 26.3 0,47 15.7 

تعزيز السلوك 
 االيجابي في

 لمجتمع

0,32 10,5 0,20 6.67 0,18 5.83 0,81 26.8 0,49 16.2 

برنامج يتضمن 
معلومات 

 لسالمرانشل

0,29 9,67 0,21 6.83 0,18 5.83 0,74 24.5 0,49 16.2 

الدعوة لبناء 
 قدرات الشباب 

0,29 9,67 0,12 4.00 0,18 6.00 0,79 26.2 0,41 13.7 

ميق قيمة تع
 المواطنة 

0,31 10.3 0,15 5.00 0,20 6.67 0,68 22.7 0,47 15.7 

 قيمةتعميق 
لدى االنتماء 
 الشباب 

0,31 10.3 0,16 5.17 0,23 7.50 0,75 25.0 0,48 16.0 

تنمية قيمة 
البناء  الحوار

 المتبادل 

0,28 9,33 0,16 5.33 0,23 7.67 0,74 24.5 0,46 15.3 

بذ العنف ضد ن
 المرأة 

0,29 9,50 0,15 5.00 0,20 6.67 0,72 24.0 0,46 15.3 

القدرة  تنمية
تخاذ ال 

 جماعى الالقرار 

0,26 8,50 0,15 5.00 0,21 6.83 0,73 24.3 0,39 13.0 

احترام االختالف 
ى أفى الر 

0,25 8,17 0,18 5.83 0,19 6.17 0,78 26.0 0,49 16.2 

                                                           
 تم عرض البرامج االكثر  اختيارا من المبحوثين في تناولها لثقافة السالم  - 2
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 والعقيدة

 -:من بيانات الجدول السابق يتبين ان
ل علي  اكثر النقاط التي تناولها برنامج اخر النهار ) خالد صالح ( الحاص -1

تعزيز "فيما يتعلق بثقافة السالم  11.5مبحوث بنسبة  23اختيار عدد 
تعميق قيمتي المواطنة " ثم  % 10.5بوزن مئوي  "السوك االيجابي

معاملة الراي اآلخر بالمساواة وخلق واقلها  10.33بوزن مئوي  "واالنتماء
 (3)7.67بوزن مئوي  الوفاق

الحاصل علي  اختيار عدد  360اكثر النقاط التي تناولها برنامج القاهرة  -2
الصدق في التعامل مع اآلخرين " فيما يتعلق بثقافة السالم % 8بنسبة  16

 "برنامج يتضمن معلومات  أجل نشر قيم السالمواعتباره  ""أساس النجاح
بوزن  تمعتعزيز السلوك االيجابي في المجلكل منهما ثم  6.83بوزن مئوي 

نبذ العنف ضد و  4بوزن مئوي " الدعوة لبناء قدرات الشبابواقلها " 6.67
بوزن  تنمية القدرة على اتخاذ القرار بأسلوب جماعىو المرأة وترسيخ دورها 

 لكل منهما 5
اكثر النقاط التي تناولها برنامج السادة المحترمون  الحاصل علي  اختيار  -3

البناء  الحوارتنمية قيمة "فيما يتعلق بثقافة السالم  9.5بنسبة  19عدد 
لدى  " االنتماء والوالء قيمةتعميق " ثم  7.67بوزن مئوي الصدق  "المتبادل
 و" " اواة وخلق الوفاقمعاملة الراي اآلخر بالمس "واقلها 7.50بوزن الشباب 

تعزيز السلوك االيجابي و " الصدق في التعامل مع اآلخرين أساس النجاح
 لكل منهم 5.833بوزن  في المجتمع

بنسبة  65اكثر النقاط التي تناولها برنامج معكم الحاصل علي  اختيار عدد  -4
ق معاملة الراي اآلخر بالمساواة وخل"بنسبة فيما يتعلق بثقافة السالم  32.5

 26.83بوزن  تعزيز السلوك االيجابي في المجتمعثم  27.33بوزن الوفاق 

                                                           
لما يقدم بالبرامج الحوارية انخفاض المنوسط الحسابي  والوزن المئوي في عرض مدي موافقة الجمهور  -3 

من ثقافة السالم يشير الي ارتفاع نسبة عدد من لم يختار البرنامج اساسا كتعبير عن ثقافة السالم حسب ما يشير 
 اليه بيانات الجدول السابق
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وأقلها   26.33بوزن  الصدق في التعامل مع اآلخرين أساس النجاحثم 
نبذ العنف ضد المرأة ثم  22.67بوزن  تعميق قيمة المواطنة بين المواطنين

 24.50 البناء المتبادل الحوارتنمية قيمة ثم  24.0بوزن  وترسيخ دورها
اكثر النقاط التي تناولها برنامج العاشرة مساءا الحاصل علي  اختيار عدد  -5

معاملة الراي اآلخر بالمساواة فيما يتعلق بثقافة السالم  %10بنسبة  20
الصدق في التعامل مع اآلخرين أساس النجاح تعزيز السلوك و وخلق الوفاق 

بوزن ى والمصالح والعقيدة أاحترام االختالف فى الر و  االيجابي في المجتمع
تنمية القدرة على اتخاذ القرار بأسلوب جماعى لكل منهم وأقلها   16.17

 13.67بوزن الدعوة لبناء قدرات الشباب و  13.0بوزن 
لسالم(عرض تفييلي لتناول البرامج الحوارية  لثقافة ا2-10جدول رقم )  
                        

 البرنامج
 

 ثقافة السالم 

 ضبايا الخير يحدث في مير الحياة اليوم  بوضوح هنا العاصمة 
المتوسط 
 الحسابي 

الوزن 
 المئوي 

المتوسط 
 الحسابي 

الوزن 
 المئوي 

المتوسط 
 الحسابي 

الوزن 
 المئوي 

المتوسط 
 الحسابي 

الوزن 
 المئوي 

متوسط 
 حسابي 

الوزن 
 المئوي 

معاملة الراي 
 اآلخر بالمساواة 

0,34 10.17 0,92 21.8 0,44 14.7 0,44 11.0 0,62 20.67 
اليدق في 

التعامل أساس 
 النجاح

0,33 10.83 0,76 25.3 0,38 12.5 0,44 10.9 0,63 21.04 

تعزيز السلوك 
 االيجابي في

 لمجتمع
0,5 4.17 0,85 23.7 0,39 12.8 0,55 10.7 0,63 21.00 

برنامج يتضمن 
 لسالمرانشلمعلومات

0,35 11.50 0,72 23.8 0,37 12.3 0,38 10,5 0,67 22.33 
الدعوة لبناء 

 قدرات الشباب 
0,32 10.67 0,71 23.7 0,36 12.0 0,47 9.65 0,55 18.29 

تعميق قيمة 
 المواطنة 

0,34 11.33 0,71 23.5 0,34 11.2 0,44 10,9 0,70 23,17 
 قيمةتعميق 

االنتماء لدى 
 الشباب 

0,30 10.00 0,68 22.7 0,35 11.7 0,37 11.7 0,62 20.50 

تنمية قيمة 
البناء  الحوار

 المتبادل 
0,31 10.17 0,74 16.2 0,40 13.3 0,43 10.3 0,65 21.50 

نبذ العنف ضد 
 المرأة 

0,31 10.33 0,65 21.5 0,36 12.0 0,53 11.0 0,77 14.61 
تنمية القدرة 

تخاذ ال 
 جماعى الالقرار 

0,31 11.17 0,71 23.7 0,38 12.5 0,38 10.5 0,65 21.67 

احترام االختالف 
 ى والعقيدةأفى الر 

0,34 8.17 0,74 24.5 0,40 9.88 0,44 9.88 0,67 22.17 
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بنسبة  29الحاصل علي اختيارعدداكثر النقاط التي تناولها برنامج هنا العاصمة  -6
بوزن تعميق قيمة المواطنة بين المواطنين فيما يتعلق بثقافة السالم  14.5

وأقلها  11.17وتنمية القدرة علي اتخاذ القرار باسلوب جماعي بوزن  11.33
ى أاحترام االختالف فى الر ثم  4.0بوزن تعزيز السلوك االيجابي في المجتمع 

  8.17بوزن والمصالح والعقيدة 
  59اكثر النقاط التي تناولها برنامج بوضوح  الحاصل علي  اختيار عدد  -7

الصدق في التعامل مع اآلخرين أساس ثقافة السالم فيما يتعلق ب 29.5بنسبة 
بوزن ى والمصالح والعقيدة أاحترام االختالف فى الر ثم  25.33بوزن النجاح 
 قيمةتعميق ثم  16.17بوزن البناء المتبادل  الحوارتنمية قيمة وأقلها   24.50

 22.67بوزن االنتماء والوالء لدى الشباب 
 31اكثر النقاط التي تناولها برنامج الحياة اليوم  الحاصل علي  اختيار عدد  -8

معاملة الراي اآلخر بالمساواة وخلق فيما يتعلق بثقافة السالم  %15.5بنسبة 
تعزيز  13.33بوزن البناء المتبادل  الحوارتنمية قيمة و   14.67بوزن الوفاق 

ى أاحترام االختالف فى الر ها وأقل 12.83بوزن  السلوك االيجابي في المجتمع
 9.88بوزن والمصالح والعقيدة 

اكثر النقاط التي تناولها برنامج يحدث في مصر الحاصل علي  اختيار عدد  -9
االنتماء والوالء لدى  قيمةتعميق فيما يتعلق بثقافة السالم  % 15.5بنسبة  31

العنف ضد  نبذ ومعاملة الراي اآلخر بالمساواة وخلق الوفاق   11.67الشباب 
ى أاحترام االختالف فى الر لكل منهما وأقلها  11.0بوزن المرأة وترسيخ دورها 

  9.88بوزن والمصالح والعقيدة 
 54اكثر النقاط التي تناولها برنامج صبابا الخير الحاصل علي  اختيار عدد  -10

بوزن تعميق قيمة المواطنة بين المواطنين فيما يتعلق بثقافة السالم  %27بنسبة 
 22.33بوزن  برنامج يتضمن معلومات  أجل نشر قيم السالمو   23.17

 14.61بوزن  نبذ العنف ضد المرأة وترسيخ دورهاوأقلها 
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 انتقادات الشباب الجامعي ( 11جدول رقم )
 فيما يقدم بالبرامج الحوارية حول ثقافة السالم 

 % ك النقد  م
 8 16 عدم الوضوح والصراحة في بعض االحيان  1
 6 12 تضليل المشاهد وتشويه الحقائق  -2
 5 10 عدم الوضوح والصراحة في بعض االحيان -3
 9 18 االبتعاد عن الموضوعية والمهنيه  4
 10 20 بث ثقافة الحقد والكراهيه وتخوين االخر  5
 4 8 احيانا يجسد المحاور موقفه السياسي ويتبناه 6
 12 24 االستخفاف بعقول المشاهدين 7
 4 8 ندرة الخبراء القادرين عي نشر السالم 8
 8 16 المبالغة والتهويل لجذب الراي العام وتوجيهه 9
 9 18 الترويج للعنف في مواجهه االخر  10
 8 16 االستقطاب والدعوة الي التشرذم واالنقسام  11
 12 24 المبالغة والتهويل لجذب الراي العام وتوجيهه 12
 5 10 لم يوجه نقد  13

 100 200 المجموع

للبرامج الحوارية في االنتقادات الموجهه تضح من بيانات الجدول السابق اكثر ي
المبالغة  و االستخفاف بعقول المشاهدين" تناولها لموضوعات تتعلق بثقافة السالم 

لكل منهما في  % 12مبحوث بنسبة  24بعدد  " والتهويل لجذب الراي العام وتوجيهه
بث ثقافة الحقد ان البرامج الحوارية تعمل علي  % 10مبحوث بنسبة  20حين يري 

تروج للعنف في مواجهه  %9مبحوث بنسبة  18ويري  والكراهيه وتخوين االخر
االستقطاب والدعوة الي التشرذم ثم ياتي  الموضوعية والمهنيهعن  االبتعادو  االخر

عدم الوضوح والصراحة في  /المبالغة والتهويل لجذب الراي العام وتوجيهه/ النقساموا
وهناك بعض االنتقادات الموجهه  %8مبحوث بنسبة  16بعدد  بعض االحيان

وان كان بنسبة ضئلة لم  موقفه السياسي ويتبناهاحيانا يجسد للمحاور نفسه انه 
 . %4تتعد
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 في اطار ثقافة السالم المنظمات الحقوقية راي الجمهور في ( 12جدول رقم )

 % ك البيان  المتغير 
 لوعي بالمنظمات الحقوقية مدي ا

 وزن ب 0.393بانحراف معياري  1.19ابيالمتوسط الحس
 59.50مئوي 

 81 162 يعلم بوجود المنظمات الحقوقية
ال يعلم بوجود المنظمات 

 الحقوقية 
38 19 

  مدي المشاركة
 بوزن  0.344بانحراف معياري  1.92الحسابيالمتوسط 

 63.83 مئوي 

 10,5 21 مشارك
 89,5 179 غير مشارك

 اشكال المشاركة 
 زن بو  0.400بانحراف معياري  0,13المتوسط الحسابي

  6.25 مئوي 

 8 16 عضوية
وقفات احتجاجية لمنظمات 

 حقوقية
5 2,5 

 مساهمة المنظمات في نشر ثقافة السالم 
 0.731بانحراف معياري  1.28الحسابي المتوسط 

 64.00مئوي  بوزن 

 39 78 تساهم 
 44,5 89 ال تساهم
 16.5 33 ال يعلم 

 162عدد ارتفاع الوعي بوجود المنظمات الحقوقية ب من بيانات الجدول السابق تبين
بوزن  اليعلم بوجودها %19مبحوث بنسبة  38في مقابل   % 81بنسبة مبحوث 

مشارك بنسبة  21في حين انخفضت نسبة المشاركة لتصل الي  59.50مئوي 
وعن اشكال  63.83بوزن مئوي  89.5غير مشارك بنسبة  179في مقابل  10.5

مبحوثين  5و %8مبحوث اعضاء في منظمات حقوقية بنسبة  16المشاركة تبين 
ربت رؤية غير اعضاء ولكن شاركوا  في  وقفات احتجاجية وتقا 2.5بنسبة 

 78المبحوثين في مدي مساهمة المنظمات الحقوقية في نشر ثقافة السالم حيث يري 
واليعلم عدد  44,5مبحوث بنسبة  89انها تساهم في مقابل  % 39مبحوث بنسبة 

 درجة  64.0وذلك بوزن مشوي   16.5مبحوث بنسبة  33
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 البرامج التي تساهم في تفعيل( 13جدول رقم )

 دور المنظمات الحقوقية في نشر السالم 
يعزز دور المنظمات  اسم البرنامج م

 الحقوقية  
ال يعزز دور 
المنظمات 
 الحقوقية  

 االجمالي 

 % ك % ك % ك

1 25  ÷30 ( on tv) 8 4 192 96 200 100 
 100 200 96,5 193 3.5 7 اخر النهار) النهار(خالد سالح 2
 100 200 98.5 197 1.5 3 (عادل حمودهاخر النهار ) النهار  3
 100 200 195 192 4 8 اخر النهار ) النهار (محمود سعد  4
 100 200 97.5 195 2.5 5 )القاهرة والناس ( 360القاهرة  5
 100 200 100 200 0 0 من القاهرة ) القاهرة والناس ( 6
 100 200 94.5 189 5.5 11 علي مسئوليتي )صدي البلد( 7
 0 0 200 100 200 100 (on tvمانشيت ) 8
 7 3.5 193 96.5 200 100 (on tvاليورة الكاملة ) 9

 18 9 182 91 200 100 (on tvالسادة المحترمون) 10
 100 200 97.5 195 2.5 5 المستخبي)القاهرة والناس ( 11
 CBC 25 12.5 175 87.5 200 100معكم  12
 0 0 200 100 200 100 (on tv) تلت التالته 13
 100 200 85.5 171 14.5 29 العاشرة مساءا)دريم ( 14
 0 0 200 100 200 100 (on tvنيف ساعة ) 15
 100 200 97 194 3 6 من االخر)روتانا ميرية( 16
 100 200 94.5 187 6.5 13 القاهرة اليوم ) اوربيت ( 17
 23 11.5 177 88.5 200 100 (cbcهنا العاصمة ) 18
 100 200 78.5 157 21.5 43 بوضوح) الحياة ( 19
 100 200 100 200 0 0 نص االسبوع )التحرير ( 20
 100 200 96 192 4 8 دقيقة)المحور ( 90 21
 100 200 96.5 193 3.5 7 مير الجديدة)الحياة( 22
 100 200 87.00 174 13 26 الحياة اليوم )الحياة ( 23
 100 200 92.00 184 8 16 مير(  mbcيحدث في مير ) 24
اسددددرار مددددن تحددددت الكوبري)القدددداهرة  25

 والناس
20 10 180 90.00 200 100 

 100 200 79.5 159 20.5 41 صبايا الخير 26
 100 200 94 188 6 12 اخري  27

ومن بيانات الجدول السابق يري النسبة الغالبة من عينة الدراسة ان البرامج الحوارية 
ولعل  تساهم في تفعيل دور المنظمات الحقوقية في نشر السالمال موضوع الدراسة 



السالم قافةث نحو الجامعي الشباب واتجاهات التليفزيوني الحوار لبرامج التعرض بين العالقة  

 291  العدد الثالث –المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واإلعالن 

حول تلك المنظمات في البرامج الحوارية  ذلك يرجع لما اثير في الفترة السابقة 
بقناة  نص االسبوعوالقائمين عليها فقد اتفق المبحوثين ان هناك خمس برامج )

لقاهرة ) القاهرة من ا -(on tvتلت التالته )مانشيت و  ونيف ساعة  - التحرير 
التساهم باي درجة  في تفعيل دور هذه المنظمات في نشر السالم وفي  والناس (

المقابل يري الجمهور ان برنامجي بوضوح وصبايا الخير من اكثر البرامج التي 
علي التوالي  %20.5، %21.5بنسبتي تساهم في تفعيل دور المنظمات الحقوقية 

 13بنسبة  26ثم برنامج الحياة اليوم بعدد  14.5بة بنس 29ثم العاشرة مساءا بعدد 
 3واقلها اختيار اخر النهار عادل حموده بعدد  %12.5بنسبة  25ثم معكم بعدد  %

 %2.5مبحوثين بنسبة  5والمستخبي بعدد  360ثم برنامجي القاهرة  1.5بنسبة  
 نتائج اختبار فروض الدراسة

 -الفرض األول :
احيائيا بين معدل مشاهدة الشباب الجامعي للبرامج  توجد عالقة ارتباطية دالة

 الحوارية التليفزيونية وادراكهم لثقافة السالم واالهتمام بها واالتجاه نحوهها
( العالقة بين معدل مشاهده الجمهور للبرامج الحوارية وادراكهم 14جدول رقم )

 لثقافة السالم 
 المتغير ادراك ثقافة السالم

 ارتباط سبيرمان  نوية مستوي المع العينة 
200 0.016 0.171 25  ÷30 ( on tv) 
 اخر النهارخالد صالح 0.195 0.006 200
 )القاهرة والناس ( 360القاهرة  0.165 0.020 200
 من القاهرة)القاهرة والناس ( 0.180 0.011 200
 (on tvالسادة المحترمون) 0.233 0.001 200
 المستخبي)القاهرة والناس ( 0.149 0.036 200
 (cbcهنا العاصمة ) 0.197 0.005 200
 دقيقة)المحور ( 90 0.247 0.000 200
 مير الجديدة)الحياة( 0.140 0.048 200
 الحياة اليوم )الحياة ( 0.167 0.018 200
 مير mbcيحدث في مير 0.162 0.022 200

لدراسة شدة  معامل ارتباط سبيرماناستخدام بواثبتت نتائج التحليل االحصائي       
بين حجم تعرض المبحوثين للبرامج الحوارية ودرجة الوعي واتجاه العالقة االرتباطية 
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وجود عالقة ارتباطيه  -بثقافة السالم المكتسب مما يقدم بهذه البرامج الحوارية  
م درجة الوعي بثقافة السالم المكتسب مما يقدبين إيجابية ذات داللة إحصائية 

بقيمة معامل ارتباط سبيرمان  30÷25بالبرامج الحوارية وحجم التعرض لبرنامج 
وبرنامج اخر النهار ) خالد صالح ( بارتباط  0,016عند مستوي معنوية  0.171
عند  0.165بارتباط  360وبرنامج القاهرة  0.006عند مستوي معنوية  0.195

عند مستوي معنوية  0.180وبرنامج من القاهرة بارتباط  0.020مستوي معنوية 
 0.001عند مستوي معنوية 0.233بارتباط  وبرنامج الساده المحترمون  0.011

وبرنامج هنا  0.036عند مستوي معنوية  0,149وبرنامج المستخبي بارتباك 
دقيقة بارتباط  90وبرنامج  0.005عند مستوي معنوية 0.197العاصمة بارتباط 

عند  0.140نامج مصرالجديدة بارتباط وبر  0.000عند مستوي معنوية 0.247
عند مستوي  0.167وبرنامج الحياه اليوم بارتباط  0.048مستوي معنوية

عند مستوي معنوية 0.162وبرنامج يحدث في مصر بارتباك  0.018معنوية
 ولم تثبت العالقة بين بقية البرنامج  0.022

عالقة ارتباطية دالة  وجودجزئيا حيث ثبت  مما تقدم يتبين صحة الفرض األول
احصائيا بين معدل مشاهدة الشباب الجامعي للبرامج الحوارية التليفزيونية 

بالنسبة لبرامج دون االخري  وادراكهم لثقافة السالم واالهتمام بها واالتجاه نحوهها
 حسب ما اوضحه التحليل السابق 

 ثاني الفرض ال
نوعية  /نوع المبحوث )افية توجد عالقة دالة احيائيا بين الخيائص الديموجر 

للشباب الجامعي وادراكهم /المستوي االقتيادي واالجتماعي ( تعليم المبحوثين
 لثقافة السالم المقدمة ببرامج الحوار التليفزيونية  واالهتمام بها واالتجاه نحوها
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 ثقافة السالم ادراكهم لتعليم المبحوثين و العالقة بين نوعية (15جدول رقم )

 بناءا علي ما يقدم بالبرامج الحوارية 
                
 نوعية التعليم 

 الوعي بثقافة السالم 
 

مستوي  قيمة  ت خاص حكومي
متوسط  المعنوية

 حسابي 
انحراف 
 معياري 

الوزن 
 المئوي 

متوسط 
 حسابي 

انحراف 
 معياري 

الوزن 
 المئوي 

 0.015 2.448- 63 1.817 2.51 47 1.822 1.88 الوعي بثقافة السالم 

واثبتت نتائج التحليل االحصائي وجود عالقة دالة احصائيا وعي وادارك        
المبحوثين  لثقافة السالم بناء علي ما يقدم بالبرامج لحوارية ونوعية التعليم حيث 

  0.015عند مستوي مستوي المعنويه    2.488بلغت قيمة )ت( 
 العالقة  بين المستوي االقتيادي واالجتماعي للمبحوثين  (16جدول رقم)

 ووعيهم  بثقافة السالم بناءا علي ما يقدم بالبرامج الحوارية
 المستوي 

 
مستوي  قيمة ت منخفض متوسط مرتفع

 المعنوية

متوسط  
 حسابي 

انحراف 
 معياري 

الوزن 
 المئوي 

متوسط 
 حسابي 

انحراف 
 معياري 

الوزن 
 المئوي 

متوسط 
 حسابي 

انحراف 
 معياري 

الوزن 
 المئوي 

الوعي 
بثقافة 
 السالم

2.35 1.842 59 2.30 1.802 58 1.29 1.876 32 11.171 0.036 

وعي وادارك بين  واثبتت نتائج التحليل االحصائي وجود عالقة دالة احصائيا     
والمستوي االقتصادي لحوارية االمبحوثين  لثقافة السالم بناء علي ما يقدم بالبرامج 

عند مستوي مستوي المعنويه    11.171واالجتماعي  حيث بلغت قيمة )ت( 
0.036 

مما تقدم يتبين صحة الفرض الثاني جزئيا حيث لم يثبت وجود عالقة داله احيائيا 
بين نوع المبحوث ووعي وادارك المبحوثين  لثقافة السالم بناء علي ما يقدم 

بت وجود عالقة دالة احيائيا بين  وعي وادارك المبحوثين  بالبرامج الحوارية وان ث
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لثقافة السالم بناء علي ما يقدم بالبرامج الحوارية والمستوي االقتيادي 
بين نوعية التعليم )حكومي /  واالجتماعي  وثبت ايضا وجود عالقة احيائية

 الحوارية  ( وعي وادارك المبحوثين  لثقافة السالم بناء علي ما يقدم بالبرامجخاص
  الفرض الثالث

)نوع المبحوث / نوعية توجد عالقة دالة احيائيا بين الخيائص الديموجرافية 
للشباب الجامعي واتجاهات تعليم المبحوثين/المستوي االقتيادي واالجتماعي (

 المبحوثين نحو البرامج التي تتناول ثقافة السالم 
 (العالقة بين نوع المبحوث 17جدول رقم )

 واتجاهاته نحو برامج التي تقدم ثقافة السالم 
                  

 النوع 
 البرنامج 

مستوي  قيمة  ت اناث ذكور
المعنوي

 ة
متوسط 
 حسابي 

انحراف 
 معياري 

الوزن 
 المئوي 

متوسط 
 حسابي 

انحراف 
 معياري 

الوزن 
 المئوي 

 النهددار() اخددر النهددار
 خالد سالح

2.74 1.05
0 

69 3.10 0.98
0 

78 -2.506 0.013 

مددن القدداهرة ) القدداهرة 
 والناس (

2.22 1.000 56 2.56 0.888 64 -2.469 0.014 

وجود عالقة دالة احصائيا بين توضح نتائج التحليل االحصائي ان لم يثبت       
نوع المبحوث واتجاهاته نحو البرامج الحواريه وتناولها لثقافة السالم اال في برنامجي 

وبرنامج من  0.013بمستوي معنوية  2.506اخر النهار ) خالد صالح ( بقيمة ت 
  0.014بمستوي معنوية  2.469القاهر بقيكة ت 

 ( العالقة بين نوعية تعليم المبحوثين18جدول رقم )
 واتجاهاتهم نحو البرامج التي تقدم ثقافة السالم  

نوعية                   
 التعليم 

 البرنامج 

مستوي  قيمة  ت خاص حكومي
متوسط  المعنوية

 حسابي 
انحراف 
 معياري 

الوزن 
 المئوي 

متوسط 
 حسابي 

انحراف 
 معياري 

الوزن 
 المئوي 

)القدددددداهرة  360القدددددداهرة 
 والناس (

2.32 1.004 58 2.63 1.070 66 -2.113 0.036 

 2.58 1.191 65 3.14 1.025 79 -3,564 0.001 (cbcهنا العاصمة )
 0.048 1.984- 79 0.947 3.15 72 0.977 2.88 الحياة (بوضوح) 

 0.005 2.831- 62 1.234 2.49 51 1.101 2.02 صبايا الخير
 0.037 2.831- 6 2.349 0.67 4 0.615 0.16 اخري 
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واثبتت نتائج التحليل االحصائي عدم وجود عالقة دالة احصائيا بين اتجاهات      
الحوارية فيما يتعلق بثقافة السالم ونوعية التعليم وثبتت المبحوثين نحو معظم البرامج 

بمستوي معنوية  2.113حيث بلغت قيمة ت  360العالقة بالنسبة لبرنامج  القاهرة 
 0.001بمستوي معنوية  3.564وبرنامج هنا العاصمة بلغت قيمة ت  0.036

ا وبرنامج صباي 0.048بمستوي معنوية  1.984وبرنامج بوضوح بلغت قيمة ت 
والبرامج االخري التي تم  0.005بمستوي معنوية  2.831الخير بلغت قيمة ت 

منها برامج صوت من مصر وابداع االحتجاج اختيارها اضافة للقائمة المقمدة لهم و 
 0.037بمستوي معنوية  2.831وكانت قيمة ت وعز الشباب ومع اسالم 

 ( العالقة بين المستوي االقتيادي واالجتماعي للمبحوثين 19جدول رقم )
 واتجاهاتهم نحو البرامج التي تقدم ثقافة السالم 

مستوي  قيمة ت منخفض متوسط مرتفع البرنامج
متوسط  المعنوية

 حسابي 
انحراف 
 معياري 

الوزن 
 المئوي 

متوسط 
 حسابي 

انحراف 
 معياري 

الوزن 
 المئوي 

متوسط 
 حسابي 

انحراف 
 معياري 

الوزن 
 المئوي 

25  ÷30  2.53 0.902 63 2.30 0.832 57 1.88 0.900 47 2.760 0.046 
اخر النهارعادل 

 حموده
 0.024 3.141 58 1.007 2.33 70 0.901 2.79 73 1.005 90ز2

اخدددددددر النهدددددددار 
 محمود سعد 

2.78 0.832 70 2.74 0.953 68 2.21 0.932 55 6.656 0.002 

 0.000 8.853 46 0.776 1.83 66 1.044 2.63 60 0.940 2.39  360القاهرة 
 0.003 5.537 48 1.274 1.92 51 0.954 2.04 67 0.990 2.69 علي مسئوليتي

 0.004 4.638 50 0.780 2.00 68 0.971 2.70 60 0.898 2.41 مانشيت 
السدددددددددددددددددددددددددددادة 

 المحترمون 
2.67 0.864 67 2.47 0.947 62 1.92 0.780 64 6.281 0.007 

 0.008 2.700 67 1.251 2.67 65 1.165 2.59 79 0.842 3.18 العاشرة مساء
 0.024 2.825 50 1.090 2.00 57 0.734 2.27 64 0.730 2.55 نيف ساعة 

 0.001 10.15 50 0.794 2.00 63 0.912 2.52 63 0.758 2.51 من االخر
 0.001 6.423 50 1.063 2.00 74 1.146 2.96 75 0.905 3.02 هنا العاصمة 

 0.006 5.453 58 1.239 2.33 78 0.933 3.13 76 0.881 3.06 بوضوح
اسرار من تحت 

 الكوبري 
2.29 0.944 57 2.48 1.082 62 1.75 1.190 44 6.351 0.002 

 0.004 5.259 38 1.033 1.50 57 1.164 2.30 63 1.206 2.51 صبايا الخير

واثبتت نتائج التحليل االحصائي عدم وجود عالقة دالة احصائيا بين اتجاهات      
المبحوثين نحو بعض البرامج الحوارية فيما يتعلق بثقافة السالم والمستوي االقتصادي 

واخر النهار محمود سعد وعادل  30÷25واالجتماعي  وثبتت العالقة بالنسبة لبرامج
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ومانشيت والسادة المحترمون ونص ساعة علي مسئوليتي و  360حموده والقاهرة 
والعاشرة مساءا ومن االخر وهنا العاصمة وبوضوح واسرار من تحت الكوبر وصبايا 

وترواح مستوي المعنوية بين  10.150و 2.760الخير حيث تراوحت قيم ت بين 
 0.046و  0.000

عالقة دالة احيائيا بين  ود جمما تقدم يتبين صحة الفرض الثالث جزئيا بو 
برامج بعض الالخيائص الديموجرافية للشباب الجامعي واتجاهات المبحوثين نحو 

 محل الدراسة ولم تثبت بالنسبة لبرامج اخري  التي تتناول ثقافة السالم
  رابعالفرض ال

)نوع توجد عالقة دالة احيائيا بين الخيائص الديموجرافية للشباب الجامعي 
و اتجاهاتهم  وعية تعليم المبحوثين/المستوي االقتيادي واالجتماعي ( المبحوث / ن

 نحو أسلوب مقدمي البرامج التي تقدم ثقافة السالم 
 ( العالقة بين نوعية تعليم المبحوثين20جدول رقم )

 واتجاهاتهم نحو أسلوب مقدمي البرامج التي تقدم ثقافة السالم 
                  

 نوعية التعليم 
 البرامج  مقدمي

قيمة   خاص حكومي
 ت

مستوي 
متوسط  المعنوية

 حسابي 
انحراف 
 معياري 

الوزن 
 المئوي 

متوسط 
 حسابي 

انحراف 
 معياري 

الوزن 
 المئوي 

 0.028 2.218 59 1.031 2.37 51 1.072 2.04 ابراهيم عيسي-1
 0.012 2.548 68 0.973 2.73 59 1.078 2.36 عادل حموده-3
 0.03 2.990 68 0.973 2.73 58 1.059 2.30 كمالاسامة -5
 0.001 4.971 53 1.063 2.11 36 1.051 1.45 احمد موسي-7
 0.022 2.231 62 1.039 2.47 53 1.112 2.13 جابر القرموطي-8

 0.009 2.638 69 1.086 2.75 59 1.121 2.34 يوسف الحسيني-10
 0.001 3.341 72 1.205 2.89 59 0.736 2.13 وائل االبراشي-14
 0.002 3.170 57 0.691 2.26 49 1.090 2.34 جمال فهمي-15
 0.001 3.398 65 1.197 2.61 51 1.132 1.94 لميس الحديدي-18
 0.001 3.246- 87 0.688 3.46 76 0.966 2.06 عمرو الليثي-19
 0.012 2.546 69 0.922 2.76 61 0.968 3.03 ميطفي شردي-21
 0,022 2.302 71 1.058 2.82 79 1.171 2.42 شريف عامر-24
 0.022 2.347 78 1.118 3.11 68 1.132 3.15 طوني خليفة-25

واثبتت نتائج التحليل االحصائي وجود عالقة دالة احصائيا بين اتجاهات المبحوثين 
بقيم نحو اسلوب مقدمي البرامج الحوارية فيما يتعلق بثقافة السالم ونوعية التعليم 
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عند مستوي مستوي المعنويه نحو هذه البرامج   2.218و  4.971تتراوح بين )ت( 
بما يشير الي تاثير نوع التعليم في تشكيل  0.028و  0.001محل الدراسة بين 

 االتجاه نحو اسلوب مقدمي البرامج الحوارية 
 ( العالقة بين المستوي االقتيادي واالجتماعي للمبحوثين 21جدول رقم )

 نحو أسلوب مقدمي البرامج التي تقدم ثقافة السالمواتجاهاتهم 
 االسلوب 

مقدم 
 البرنامج

مستوي  قيمة ت منخفض متوسط مرتفع
متوسط  المعنوية

 حسابي 
انحراف 
 معياري 

الوزن 
 المئوي 

متوسط 
 حسابي 

انحراف 
 معياري 

الوزن 
 المئوي 

متوسط 
 حسابي 

انحراف 
 معياري 

الوزن 
 المئوي 

ابددددددددددددددددددددراهيم 
 عيسي

2,41 1.062 60 2.21 1.087 55 1.75 0.794 58 3.575 0.041 

 0.008 4.265 50 0.834 2.00 66 0.961 2.65 65 0.898 2.59 خالد صالح
 0.027 5.072 64 1.215 2.54 71 1.162 2.63 58 1.175 2.31 محمود سعد

 0.001 6.567 41 1.013 1.63 52 1.009 2.07 62 0.834 2.49 اماني الخياط
جددددددددددددددددددددددددددابر 

 القرموطي
2.41 0.960 53 2.45 1.088 61 1.88 0.937 47 4.212 0.022 

 0.022 2.992 48 0.717 1.92 60 0.951 2.41 34 0.731 2.16 ليليان داود
يوسدددددددددددددددددددددف 

 الحسيني
2.53 1.138 63 2.66 1.078 66 2.00 1.142 50 4.341 0.031 

 0.004 2.946 51 0.751 2.04 50 0.678 1.99 60 0.777 2.39 جمال فهمي
لمدددددددددددددددددددددديس 

 الحديدي
2.04 1.199 51 2.75 1.059 64 1.75 1.225 44 9.731 0.003 

ريهددددددددددددددددددددددددام 
 السهلي

2.51 0.731 63 3.32 0.829 58 1.96 0.642 65 2.486 0.018 

 0.000 14.753 38 1.022 1.50 59 1.169 2.38 71 1.189 2.84 ريهام سعيد

واثبتت نتائج التحليل االحصائي عدم وجود عالقة دالة احصائيا بين اتجاهات 
المبحوثين نحو اسلوب بعض مقدمي البرامج الحوارية لثقافة السالم والمستوي 
االقتصادي واالجتماعي  وثبتت العالقة بالنسبة لبرامج ابراهيم عيسي و محمود 

د ويوسف الحسيني وجمال وجابر القرموطي وليليان داو سعد واماني الخياط 
 حيث تراوحت قيم ت بين فهمي ولميس الحديدي وريهام السهلي وريهام سعيد 

 0.041و  0.000وترواح مستوي المعنوية بين  14.753و 2.946
عالقة دالة احيائيا بين  مما تقدم يتبين صحة الفرض الرابع جزئيا حيث ثبت وجود

الخيائص الديموجرافية للشباب الجامعي ) نوعية تعليم المبحوثين/المستوي 
االقتيادي واالجتماعي ( و اتجاهاتهم  نحو أسلوب مقدمي البرامج التي تقدم 
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بالنسبة لمقدمي برامج معينه دون غيرها حسب ما تبين من العرض  ثقافة السالم
و اتجاهاتهم  نحو أسلوب قة بين نوع المبحوثين  السابق ولم يثبت وجود عال

 .مقدمي البرامج التي تقدم ثقافة السالم
توجد عالقة ارتباطية ايجابية بين وعي وادراك الشباب لثقافة السالم  الفرض الخامس

 المسبق وادراكهم لثقافة السالم المكتسب من البرامج الحوارية 
لثقافة السالمالجمهور المسبق (العالقة بين وعي 22جدول رقم  )  

البرامج الحوارية  المكتسب منثقافة السالم ب ووعيهم   
 الوعي المسبق بثقافة السالم المتغير

 العينة  مستوي الداللة ارتباط سبيرمان الوعي المكتسب من البرامج الحوارية  
0,401 0.001 200 

بين وعي وادراك وجود عالقة ارتباطيه إيجابية ذات داللة إحصائية تبين     
 وادراكهم لثقافة السالم المقدمة بالبرامج الحواريةالمسبق الجمهور لثقافة السالم 

بين  لدراسة شدة واتجاه العالقة االرتباطية استخدام معامل ارتباط سبيرمانوذلك ب
عند مستوي احصائيا هي دالة و  0,401حيث كانت قيمة معامل االرتباط  المتغيرين 

وهذا يعني أن درجة وعي المبحوث المسبق بثقافة السالم يؤثر علي  0.001مستوي 
 درجة ادراكه لما يقدم بالبرامج الحوارية حول ثقافة السالم  

 خالصة نتائج الدراسة
ارتفووواع نسوووبة الووووعي وادراك الشووووباب الجوووامعي لثقافوووة السووووالم بعيووودا عموووا تقدمووووه  -1

 البرامج الحوارية من متغيرات تتعلق بثقافة السالم
 ارتفاع درجة وعي عينة الدراسة وادراكها لثقافة السالم بصفة عامة -2
االتجوواه االيجووابي نحووو العبوووارات االيجابيووة الخاصووة باهميوووة احتوورام االخوور وجووواء  -3

 عدم قبول العبارات السلبية متسقا مع اتجاهاتهم االيجابية الحترام االخر 
انخفاض مستوي االقبال علي المجوالت وكوذلك التليفزيوون المصوري المحلوي وفوي  -4

المقابوول حصوول التلفزيووون المصووري الفضووائي بقنواتووه المتعوودد علووي اعلووي درجووات 
المتابعوة الدائموة ويشوير ذلوك الوي اسوترداد االعوالم المصوري الفضوائي مكانتوه بعود 
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فووت للنظوور ايضووا زيوواده االقبووال ينوواير ثووم القنوووات الفضووائية العربيووة والال 25ثووورة 
 علي الراديو 

زيادة حجم التعرض للقنوات الفضائية المصرية الخاصوة وجائوت فوي المقدموة قنواة  -5
القووواهرة ثوووم قنووووات النهوووار ثوووم قنووووات دريوووم واخرهوووا قنووواة التحريووور والزالوووت المتابعوووة 

 لقنوات الجزيرة االخبارية بنسبة بنسبة متوسطة 
مج الحواريووة  وان تفاوتووت درجووات المشوواهدة فيمووا بينهووا ارتفوواع درجووة مشوواهدة البوورا -6

 90فكان برنامجي معكم  صبايا الخيور فوي مقدموة درجوات المشواهده ثوم  برنوامج 
دقيقة وفي مقابل ذلك كان برنامج  علي مسئوليتي االقول مشواهدة وتضومن أخوري 
تووذكر عوودد موون البوورامج منهووا صوووت موون مصوور وابووداع االحتجوواج وعووز الشووباب و 

 امج مع اسالم برن
وجووود اتجووواه ايجوووابي نحوووو اسووولوب مقوودمي البووورامج الحواريوووة موضووووع البحوووث وان  -7

تفاوتت درجات التأييد فيموا بينهوا وحصول اسولوب منوي الشواذلي فوي برنوامج معكوم 
اعلي درجات القبوول ثوم معتوز الودمرداش وفوي المقابول كوان  اسولوب احمود موسوي 

 ياط بوزن مئوي االقل تقبال ثم عمر اديب  ثم اماني الخ
 انخفاض نسبة الوعي المكتسب مما يقدم في البرامج الحوارية    -8
تراجع عدد كبير من البرامج الحوارية في تناولها لثقافوة السوالم حسوب اختيوارات    -9

المبحووووثين وجووواء فوووي مقووودمتها برنوووامج معكوووم فوووي مقدموووة االختيوووارات ثوووم برنوووامج 
ا برنووامج نووص االسووبوع بووالتحرير بوضوووح ثووم صووبايا الخيوور وفووي المقابوول كووان اقلهوو

 واخر النهار عادل حموده  
 15موون واقووع العوورض التفصوويلي للبوورامج التووي حصوولت علووي تكوورارات اكثوور موون  -10

/  360اختيووار للبحووووثين وهوووي )برنوووامج اخووور النهوووار ) خالووود صوووالح ( / القووواهرة 
السووواده المحترموووون/ معكوووم / هنوووا العاصووومة /بوضووووح /الحيووواه اليووووم /يحووودث فوووي 

ر / صووبايا الخيوور( وتبووين ان هووذه البوورامج تووولي االهتمووام بجميووع المتغيوورات مصوو
 المتعلقة بثقافة السالم وان اختلفت اولويات التركيز من برنامج آلخر 

اهووم االنتقووادات الموجهووه للبوورامج الحواريووة فووي تناولهووا لموضوووعات تتعلووق بثقافووة  -11
التهويل لجذب الوراي العوام السالم هي  االستخفاف بعقول المشاهدين و المبالغة و 

ثم  بث ثقافة الحقد والكراهيوه وتخووين االخور و تورويج للعنوف فوي مواجهوه االخور 



السالم قافةث نحو الجامعي الشباب واتجاهات التليفزيوني الحوار لبرامج التعرض بين العالقة  

 300  العدد الثالث –المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واإلعالن 

واالبتعووواد عووون الموضووووعية والمهنيوووه ثوووم يووواتي االسوووتقطاب والووودعوة الوووي التشووورذم 
واالنقسام /المبالغة والتهويل لجذب الراي العام وتوجيهه/ عدم الوضووح والصوراحة 

  في بعض االحيان
ارتفاع الوعي بوجود المنظموات الحقوقيوة فوي حوين انخفضوت نسوبة المشواركة بوين  -12

 وقفووات احتجاجيووة فووي اعضوواء فووي منظمووات حقوقيووة وغيوور اعضوواءولكن شوواركوا
 لمنظمات حقوقية 

يوووري النسوووبة الغالبوووة مووون عينوووة الدراسوووة ان البووورامج الحواريوووة موضووووع الدراسوووة ال  -13
يوة فووي نشوور السوالم ولعوول ذلوك يرجووع لمووا تسواهم فووي تفعيول دور المنظمووات الحقوق

لبووورامج الحواريوووة والقوووائمين اثيووور فوووي الفتووورة السوووابقة  حوووول تلوووك المنظموووات فوووي ا
 .عليها

ثبوت صوحة الفوورض األول جزئيوا حيوث ثبووت وجوود عالقوة ارتباطيووة دالوة احصووائيا  -14
 بين معودل مشواهدة الشوباب الجوامعي للبورامج الحواريوة التليفزيونيوة وادراكهوم لثقافوة

السوووالم واالهتموووام بهوووا واالتجووواه نحوههوووا بالنسوووبة لبووورامج دون االخوووري حسوووب موووا 
 اوضحه التحليل السابق 

ثبووت صووحة الفوورض الثوواني جزئيووا حيووث لووم يثبووت وجووود عالقووة دالووه احصووائيا بووين  -15
نوع المبحوث ووعي وادارك المبحوثين  لثقافوة السوالم بنواء علوي موا يقودم بوالبرامج 

عالقووووة دالووووة احصووووائيا بووووين  وعووووي وادارك المبحوووووثين   الحواريووووة وان ثبووووت وجووووود
لثقافوووووة السوووووالم بنووووواء علوووووي موووووا يقووووودم بوووووالبرامج الحواريوووووة والمسوووووتوي االقتصوووووادي 
واالجتموواعي  وثبووت ايضووا وجووود عالقووة احصووائية بووين نوعيووة التعلوويم )حكووومي / 
خوووواص ( وعووووي وادارك المبحوووووثين  لثقافووووة السووووالم بنوووواء علووووي مووووا يقوووودم بووووالبرامج 

 رية الحوا
تبووووين صووووحة الفوووورض الثالووووث ايضووووا جزئيووووا بوجووووود  عالقووووة دالووووة احصووووائيا بووووين  -16

الخصووووائص الديموجرافيووووة للشووووباب الجووووامعي واتجاهووووات المبحوووووثين نحووووو بعووووض 
 البرامج التي تتناول ثقافة السالم محل الدراسة ولم تثبت بالنسبة لبرامج اخري 

لوووة احصوووائيا بوووين يتبوووين صوووحة الفووورض الرابوووع جزئيوووا حيوووث ثبوووت وجوووود عالقوووة دا -17
الخصوووائص الديموجرافيوووة للشوووباب الجوووامعي و اتجاهووواتهم  نحوووو أسووولوب مقووودمي 

 البرامج التي تقدم ثقافة السالم بالنسبة لمقدمي برامج معينه دون غيرها 
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تبووووين وجوووووود عالقووووة ارتباطيوووووه إيجابيووووة ذات داللوووووة إحصووووائية بوووووين وعوووووي وادراك  -18
 افة السالم المقدمة بالبرامج الحوارية الجمهور لثقافة السالم المسبق وادراكهم لثق

   -توصيات الدراسة :
إيالء المزيد من االهتمام ببرامج الحوار التليفزيوني شكاًل ومضمونًا بما  -

يضمن نجاح دورها الثقافي والتنموي بشكل عام.ونشر ثقافة السالم بين 
 بوجه خاصالشباب 

ضرورة وضع مدونة سلوك للقائمين بالعملية االتصالية لمراعاة النزاهه  -
والشفافية وحيادية االداء والتوازن في عرض الموضوعات بين مواجهه العنف 

 واالرهاب والدعوة الي السالم االجتماعي وثقافة السالم 
الشباب فى الجامعات والمعاهد العليا والمنظمات االجتماعية والروابط  -

فيه واالقليميه والجمعيات بكافة اشكالها، مدعوون الن يعملوا معا من الثقا
اجل نشر ثقافة السالم من خالل جميع االنشطه التى يقومون بها فى 

 جامعاتهم ومؤسساتهم التعليمية واالجتماعية المختلفة. 
ان السالم الفعلي يصبح حقيقة ومنهجا اذا اقتنعت الشعوب به وارتضته     -

لها، وبعد التأكد من ان االجيال القادمة قد نشئت على فكرة طريقة حياة 
 السالم وتربت على احترامها وصار السالم متجسدا في تعامله وتفكيرها.

ان علينا ان ان نعلم فكرة السالم لألطفال والشباب. حيث تؤكد دراسات  -
عديدة على ان تعليم هذه الفكرة لألطفال والشباب منذ نعومة اظافرهم وفي 

 لالحلول لتجنب مآسي وحروب المستقباحل النمو المختلفة، هو افضل مر 
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