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   مقدمة
تحتل وسائل اإلعالم مكانة متمیزة في وقتنا المعاصر انطالقا من طبیعة وظائفها        

دول العالم المتطورة في عصرنا  أصبحتحیث ) مجتمع أوكفرد (  اإلنسانوتأثیرها على 
. السیاسة واالقتصاد واإلعالم :رئیسة في بنائها إال وهي أركانالحاضر تعتمد على ثالثة 

هي تداخل وظائفها مع جمیع  اإلنسانومما ضاعف تأثیر وسائل اإلعالم على بناء شخصیة 
طبقات المجتمع لما تقدمه من معلومات عبر مساحات كبیرة وعلى مدار الساعة من خالل 

مرئیة  أومقروءة كالصحف والمجالت  أوكانت مسموعة كالرادیو  إنمختلف وسائلها سواء 
هذه الوسائل في بناء القناعات واالتجاهات والمعتقدات عند الفرد  كالقنوات الفضائیة وتسهم

الفكري  اإلنسانوكذلك التأثیر على التنشئة االجتماعیة التي تؤثر بدورها على بناء 
  .واالجتماعي

ویعد اإلعالم التلفزیوني واحدا من أهم تلك الوسائل على الرغم من بروز وسائل أخرى     
اكتسبها  .ا لما یتمیز به التلفزیون من أهمیة داخل المجتمعات عموماأكثر تطورا وجذبا، نظر 

وتعد البرامج . ه من برامج وما یتناوله من قضایا تهم الجمهور المستهدفمن خالل ما یبث
الحواریة التلفزیونیة مجاال یستقطب الكثیر من المتابعین وهذا ما دفعنا لالهتمام بهذا النوع 

نقوم بتحلیل مضمون واحد من أهم هذه البرامج التي تبث على قناة من البرامج التلفزیوني ل
  .الجزائریة وهو برنامج قضایا وآراء

نا تضممسبقها تقدیم لموضوع الدراسة فصول، أربعة د تم تقسیم هذه الدراسة إلى وق      
إشكالیة أهم مفاصل هذه الدراسة، بدایة بتحدید تحدید  م فیهحیث تإلطار المنهجي للدراسة؛ ا

ضبط مفاهیمها  وتساؤالتها، باإلضافة إلى أهدافها، ،تها، أهمیأسباب اختیارهاالدراسة، 
  .األساسیة
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قد تركز اهتمامه لتوضیح و  ماهیة اإلعالم التلفزیونيفحمل عنوان  ولاألأما الفصل      
ظهوره، و  يالتلفزیوناإلعالم أهمیة -ثالثا التلفزیون روتطو  نشأةالتلفزیوني و  اإلعالممفهوم 

اإلعالم التلفزیوني، خصائص ومزایا ي، التلفزیوناإلعالم دور ي، التلفزیوناإلعالم وظائف 
شروط وأسالیب اإلقناع والتأثیر في اإلعالم ، الكتابة التلفزیونیة ،أنواع البرامج التلفزیونیة

   ..نشأة اإلعالم التلفزیوني في العالم العربي, التلفزیوني

، حیث حاولنا فیه بدایة البرامج الحواریة في اإلعالم التلفزیونيب نيالفصل الثا فیما اهتم     
خصائص الحوار ي، نواع الحوار التلفزیونثم أ ،البرامج التلفزیونیة الحواریةتحدید مفهوم 

 ،تصنیفات البرامج الحواریة التلفزیونیةو  التلفزیونیة، وظائف البرامج الحواریة، التلفزیوني
شروط اختیار موضوع الحوار و  ،عناصر البرنامج التلفزیوني الحواريباإلضافة إلى 

البرامج الحواریة وأثرها على  ، وأخیرا ولیس آخراأسالیب تقدیم البرامج الحواریة، صیاتهوشخ
  .الرأي العام

تعریف ال: حیث تم فیه ،"آراءو قضایا "بطاقة تقنیة لبرنامج فقد تضمن  الثالثالفصل أما      
قضایا "التعریف بمقدم برنامج ، باإلضافة إلى "وآراءقضایا "تعریف ببرنامج ال، بقناة الجزائریة

  ."وآراء

قضایا " الدراسة التحلیلیة لبرنامجنتائج مجاال لعرض  واألخیر الرابعالفصل فیما كان     
عرض و ، الشكلالجداول حسب تحلیل عرض و : ، وقد تم فیهعلى قناة الجزائریة" وآراء

. نالمضمو  الجداول حسب تحلیلو   

وقد تم االستعانة باستمارة تحلیل المضمون، بعد تحدید وحدات وفئات التحلیل والتي        
األسالیب ، فئة االتجاهفئة الموضوع، األهداف، المصدر و : رئیسة هيفئات  تسعتمثلت في 

، تخصص الضیوف ومجاالت نشاطهم، طبیعة اللغة ، فئة طریقة تقدیم المعلوماتاالقناعیة
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، شكلت هذه الفئات المحاور الرئیسة لتك االستمارةوقد  المستخدمة، وأخیرا فئة العناوین،
  .بالتماشي مع إشكالیة الدراسة ومفاهیمها وتساؤالتها الرئیسة

لتحلیل النتائج قد تم فیه تحلیل نتائج الدراسة عبر تقسیمها لشقین، أفرد الشق األول و        
أما لغة المستخدمة ونمط العناوین المستخدم، بال الخاصةوتضمن الفئات شكل بال ةالمتعلق

الموضوع وهي الخاصة ب مضمونالشق الثاني فقد خصص لتحلیل النتائج المتعلقة بال
 البرنامج،اتجاه ضیوف البرنامج، تخصصات الضیوف ومجاالت نشاطهم، والمصدر وأهداف

  .محل الدراسة قناعیة في البرنامجواألسالیب اال

، ثم الخاتمة والتي اشتملت على نتائج الدراسةعرض ألهم إلى في األخیر لنصل 
   .النتیجة العامة للدراسة
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  اإلطار المنھجي

  إشكالیة الدراسةتحدید  -أوال

بث الصورة والصوت  أتاحتواالتصال بمجموعة من االكتشافات  اإلعالممرت وسائل      
المستخدمین  كل إلىوالسرعة  الدقةوالمعلومات بمستوى عال من  األخبارو  لألحداث

المعمورة مما نتج عنه انهیار وذوبان حاجز المسافات بین الدول و  أرجاءوالمستفیدین في 
  .الدول بما یجري في كل منها تأثرالقارات وازدیاد 

 إال ،المتعددة اإلعالمو متنوعة بما یسمى وسائط  كثیرةجدیدة  إعالم لورغم بروز وسائ    
في وقتنا الحاضر نظرا للدور الذي یلعبه في  اإلعالموسائل  أهمالتلفزیون یبقى من  أن

نحو  ،اوعریض اواسع افهو یستقطب جمهور . مختلف القضایا والموضوعات التي تهم المجتمع
 ،اجتماعیة ،اقتصادیة ،ثقافیةسواء كانت  أنواعهاما یبثه من مضامین وبرامج بمختلف 

  .سیاسیة وغیرها من المضامین ،ریاضیة، ترفیهیة

 لتأثیر عرضة اإلنسان حیث أصبح اإلنسانالتلفزیون جزءا فاعال في حیاة  أصبحلقد      
لعالم التلفزیون الساحر المؤثر ولم  نظرا لما یتمتع ، وفي مقدمتها التلفزیون اإلعالموسائل 

فكثیر من  ،العزلة عن هذه الوسیلة الجبارة أوالهروب  أواالستغناء  اإلنسانیعد في مقدور 
مسترخین  األوقات أطولیقضون  فرادفاأل، على ما تبثه الشاشة الصغیرة یستیقظ وینام الناس
وهذا ما یؤكد زیادة فاعلیة التلفزیون ، أخرى أماكن إلىشاشة التلفاز بدال من الخروج  أمام

  .كوسیلة مهمة في العملیة االتصالیة

التلفزیوني في العالم وتشغل  ثركائز الب أهمواحدة من  الحواریة تعد البرامج التلفزیونیة    
هذا النوع من البرامج  أن إالمساحة كبیرة من خریطة البت التلفزیوني یومیا وتشیر الدراسات 

 بهذه االهتمام أسبابومن  اإلدمان إلىحد یصل  إلىیحظى باهتمام ومتابعة المشاهدین 
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 باألزماتدة معرفته التفاعل وزیا إلىوكذلك حاجته الدائمة  نفسه اإلنسانبالبرامج طبیعة 
  .والمتغیرات من حوله

سیاسیة  أمتؤدي البرامج الحواریة دورا في برامج التلفزیون المختلفة سواء كانت ترفیهیة      
تحقق المشاركة الجماهیریة في  إذتثقیفیة طبقا لما تفرضه طبیعة التلفزیون  أواجتماعیة  أم

البرامج التي تحقق  أشكال كأحدالحوار نفسه ومقترحاتهم ولذلك یفرض  أرائهمالبرامج وتقدیم 
  .التلفزیون أهداف

هذا  ،الذي یعرض على قناة الجزائریة أراءبرنامج قضایا و  ،ومن بین هاته البرامج     
المطروحة على الساحة الوطنیة  الراهنة مختلف القضایا والموضوعات البرنامج الذي یبث

  .العام الجزائري الرأيوالتي تشغل 

       ً   : اإلشكالیةالرئیسي لهذه السؤال  على ما سبق یمكننا طرح بناء

على قناة الجزائریة أهم الموضوعات التي تشغل " قضایا وآراء " كیف تناول برنامج    
  الرأي العام الجزائري؟

  :التساؤالت الفرعیة

  ؟ أراءالعام التي یركز علیها برنامج قضایا و  الرأيماهي ابرز قضایا  .1
  في تناول هاته المضامین؟" وأراءقضایا "برنامج التي یستخدمها  األسالیب ماهي .2
  ؟الجزائريالعام  الرأيفي  التأثیرهل تتوفر هذه المضامین على شروط  .3

  اختیار الموضوع أسباب - ثانیا

 :األسباب الذاتیة-1
  اهتمامنا بالبرامج التلفزیونیة بصفة عامة والبرامج ذات الطابع السیاسي بشكل

  .خاص
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  اهتمامنا بتحلیل المضمون كأداة بحثیة لمصداقیة النتائج المتوصل إلیها من بعد
  .استخدامه

 :األسباب الموضوعیة-2
 الحواریةالتلفزیونیة البرامج  تبثهاالتي المتنوعة والجادة  المضامین.  
  هذه المضامین في الرأي العام الجزائرياألثر الذي تحدثه.  

  أهداف الدراسة - ثالثا

 الحالي إلى التعرف على البرامج التلفزیونیة الحواریة ودورها في تشكیل  یهدف البحث
  ".قضایا وأراء"الرأي العام من خالل تحلیل محتوى بعض إعداد برنامج 

  كذلك معرفة الموضوعات والمضامین التي تركز علیها البرامج التلفزیونیة الحواریة
  ؟وكیف تؤثر هذه المضامین في توجیه الرأي العام

 التعرف على الوسائل المستخدمة في تناول وتقدیم هذه المضامین للمشاهد.  

  الدراسة أهمیة - رابعا

 ذات دور أساسي في تشكیل اتجاهات الرأي العام لما تفرضه ، تعد البرامج الحواریة
طبیعة التلفزیون في إیصال الرسالة بین المرسل والمستقبل إذ تحقق المشاركة الجماهیریة 

  .من خالل تقدیم أرائهم ومقترحاتهم وأفكارهمفي البرامج 

  تشغل البرامج الحواریة حیزا واسعا من ساعات البث الیومیة للعدید من القنوات التلفزیونیة
نتیجة لإلنتاج اإلعالمي الكبیر الذي یشهده العالم في عصر األقمار الصناعیة منذ العقد 

  .األخیر من القرن الماضي
  عطاء المعلومات التي  امج وظیفة هذا النوع من البر ٕ تكمن في الكشف عن الحقائق وا

كما تساهم في التعریف  ،حول موضوعات مختلفة تهم اكبر شریحة من المشاهدین
براز أرائهم وأفكارهم وتجاربهم ولین الحكومیین و سئبالشخصیات الفاعلة في المجتمع والم ٕ ا
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وهذا یؤدي بدوره إلى  العام عن تلك الشخصیات الرأيوبالتالي تعطي صورة ذهنیة لدى 
  .التأثیر في جمهور المشاهدین وتشكیل اتجاهاتهم

  البرامج التلفزیونیة الحواریة ذات الطابع السیاسي ودورها في تشكیل الرأي العام أهمیة
  .والتي تعتبر جزءا مهما في الدراسات اإلعالمیة الحدیثة

 قضیة من قضایا اإلعالم المهمة وهي تشكیل  وتكمن أهمیة بحثنا هذا في أنه یدرس
ولین ئالرأي العام في ضوء ما تطرحه البرامج التلفزیونیة من النوع الحواري على المس

عام تجاه قضیة  رأيوهل مضمون هذه البرامج كاف لتشكیل اتجاهات  ،والضیوف
  .معینة

 :مفاهیم الدراسةتحدید  -خامسا

المواضیع التي تشغل اهتمام قطاع كبیر من المجتمع، هي مجمل : قضایا الرأي العام/1
وفاق جماعي  أو یشكل هذا الجمهور الذي یكون ،كجمهور لوسیلة معینة من وسائل اإلعالم

على ضوء ما تقدمه هذه الوسائل من  ،أو رأي موحد حول قضایا سیاسیة أو مدنیة معینة
  .مضامین متنوعة

  البرامج التلفزیونیةمفهوم  /2

المادة اإلعالمیة و الثقافیة والتربویة والترفیهیة والسیاسیة واالجتماعیة التي تبثها القنوات هي 
  )10، ص2013سكیمي خضرة وحبوسي صلیحة، .(التلفزیونیة

  القنوات الفضائیةمفهوم  /3

 األرضالصناعیة التي تدور حول  األقمارالقنوات الفضائیة هي قنوات تبث عبر شبكة من 
في مسارات محددة معروفة تحدد عموما بالزاویة واالتجاه على البوصلة لتحدید اتجاه التقاط 

 ،2010 ،سلیم عبد النبي. (كل مجموعة من القنوات الفضائیة التي یتم بثها على قمر من القنوات

  )25ص 
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اتصال  بشبكات ،الصناعیة األقمارالبرامج التلفازیة عبر  إلرسالالقناة الفضائیة هي وسیلة 
الالقطة  األطباقلیتم استقبالها من خالل  ،الصناعیة األقمارترسل وتستقبل من احد  ،أرضیة

  )17 ،ص، 2005 ،عیسى الشماس.(واألماكن المرتفعة ،المنتشرة على سطوح المنازل
  

  منهج الدراسة -سادسا

 ،هو الطریقة التي یتبعها الباحث في دراسته للمشكلة الكتشاف الحقیقة یعتبر المنهج    
واالستفسارات التي یثیرها موضوع البحث وهو البرنامج الذي یحدد لنا  األسئلةعلى  لإلجابةو 

  )85ص  ،2005، محمد شفیق( .تلك الحقائق وطرق اكتشافها إلىالسبیل للوصول 

 إلىیشیر مفهوم المنهج : "د حسن حیث یقولعبد الباسط محم إلیهوهو ما یذهب      
جیب على هو یو ، الطریقة التي یتبعها الباحث في دراسة المشكلة موضوع البحث أوالكیفیة 

تساءلنا كیف یدرس الباحث الموضوع الذي یحدده فان  فإذاكیف؟ : الكلمة االستفهامیة
  .)134، ص، 1990: حسنعبد الباسط محمد (. "تستلزم تحدید نوع المنهج على ذلك اإلجابة

االتصال و  اإلعالموهناك العدید من المناهج التي تستخدم في دراسة الظواهر في علوم     
الطبیعة  إلىوفي دراستنا هذه یعتبر منهج المسح االجتماعي احد المناهج المالئمة بالنظر 

للوقوف على  إمكانیةوبالنظر لما یوفره هذا المنهج من  ،الوصفیة التحلیلیة لهذه الدراسة
  .طبیعة المضامین

  اإلعالميمنهج المسح 

لوصف  واإلعالمیة حد المناهج الرئیسیة التي تستخدم في البحوث االجتماعیةأهو     
كمیا عن طریق جمع معلومات مقننة عن المشكلة و تصنیفها الظاهرة المدروسة و تصویرها 

خضاعهاوتحلیلها و  ٕ ظاهرة  إصالحوعادة ما یستخدم هذا المنهج بقصد ، للدراسة الدقیقة ا
 أو,بعد الوقوف على الجوانب المختلفة لظروف الحیاة في مجتمع ما ،مرضیة داخل المجتمع
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رافیة غمختلف جوانبها الدیمو الفقیرة من  أوالمزدحمة  األخصفي بیئة معینة وعلى 
أو واالقتصادیة والصحیة واالجتماعیة سواء فیما یتعلق بمشكالت السكان والعمالة والبطالة 

، محمد شفیق( .الخ...األفراد أنشطةو  اإلنسانيوالخدمات المقدمة والسلوك  المرض والفقر
  )87ص  ،2005

" الحواریة م في البرامج التلفزیونیةاالع الرأيقضایا " :تعتبر هذه الدراسة المعنونة ب
استقصاء ینصب على ظاهرة من الظواهر كما هي  من الدراسات الوصفیة والوصف هو

بینها  أوناصرها قائمة في الحاضر بقصد تشخیصها وكشف جوانبها وتحدید العالقات بین ع
 فهي دراسة تنطلق من تصویر وفحص موضوع البرامج التلفزیونیة, أخرىوبین ظواهر 

العام بهدف الحصول على معلومات كافیة حول الكیفیة  الرأيكیل في تش دورها و الحواریة
فكان من الضروري استخدام منهج المسح  ،التي عالجت بها هذه البرامج قضایا معینة

الوصف الكمي والموضوعي والمنهجي للمحتوى الظاهر لتلك  إلىاالجتماعي الذي یهدف 
  .الدراسة وتحلیل الظواهر وتفسیرهاربط العالقات بین حدود هذه  إلىكما یسعى  ،البرامج

  الدراسة تأدوا - سابعا

ألداة هي الوسیلة المستخدمة في جمع البیانات أو تصنیفها وجدولتها، وهي ترجمة ا       
التي تستخدم للحصول  )األدوات(وهناك الكثیر من الوسائل ،techniqueللكلمة الفرنسیة 

الوسائل معا في البحث الواحد لتجنب عیوب على البیانات، ویمكن استخدام عدد من هذه 
كما یمكن للباحث  ،)109. ، ص2005: محمد شفیق( إحداها ولدراسة الظاهرة من كافة الجوانب

 ،)135، ص، 1990عبد الباسط محمد حسن، (االعتماد على أداة بحث واحدة لجمع المعلومات،
تحلیل المضمون لجمع  استمارةأداة  و والمقابلة المالحظة العلمیة وسیتم االعتماد على

 .المعلومات المقصودة في هذه الدراسة
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  المالحظة-1

البرنامج هذا  إلىالمالحظة التي تم من خاللها االنتباه  أداةتعتمد هذه الدراسة على      
 األساسیةالركائز  إحدىفالبرامج التلفزیونیة الحواریة تعتبر الیوم  ،التلفزیوني ذو الطابع الحواري

انتباهي في  اثأرما  وأكثر. والهامة التي تعتمدها القنوات الفضائیة في المساحة الزمنیة التي تبثها
  هذا البرنامج التنوع في تناول القضایا والمواضیع المطروحة على الساحة الوطنیة

  :  أنهاوتعرف المالحظة على     

معینة من اجل دراستها  رةلظاه أو ا،لحادثة م ،ما لشيءالمشاهدة المركزة بكل اهتمام 
   )41ص ،2004 ،محمد مسلم( .ستخالص النتائج منهااو 

حقائق علمیة سواء  إلىالوصول  علمي یتبعه الباحث قصد أسلوبالمالحظة العلمیة تعني و       
و ذلك  ،األمرتیسر  إذاعبر تعمیق ذلك من خالل عملیة التفسیر  أو ،عن طریق الوصف

 ،1997 ،محمد شلبي(.عناصرها بالكشف عن طبیعة الظواهر و العالقات الخفیة التي توجد بین

  )236ص

كما اعتمدنا في هذه الدراسة على المقابلة الشخصیة التي هي من أهم  :المقابلة-2      
موقف ، وتعرف بأنها تفاعل لفظي بین فردین في الدراسات األكادیمیةاألدوات التي تستخدم في 

   .اللها استثارة المبحوث للحصول على أكبر قدر من المعلومات، یحاول الباحث من خالمواجهة

السید محمد " قضایا وآراء"هذا وقد قمنا في هذه الدراسة بإجراء مقابلة شخصیة مع مقدم برنامج 
سلطاني، تناولت هذه المقابلة العدید من المحاور التي ترتبط ارتباطا وثیقا بمحاور الدراسة 

وذلك بغرض تدعیم وضبط النتائج التي تم الحصول علیها من خالل استمارة . وتتكامل معها
  . لیل المضمونتح
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  استمارة تحلیل المضمون-3        

استمارة تحلیل المضمون وهي مجموعة مؤشرات یمكن عن أیضا من أدوات هذه الدراسة     
برنامج قضایا  أعدادبعض  تحلیل محتوىأبعاد موضوع الدراسة عن طریق  فطریقها استكشا

  .وأراء

فاستمارة التحلیل تعد بمثابة إطار متكامل للرموز الكمیة الخاصة بكل وثیقة من وثائق       
دون ، محمد عبد الحمید( التحلیل، وینبغي أن یصمم هیكلها العام بحیث تشمل األقسام اآلتیة

  ):335- 234ص  -سنة،  ص

  برنامج قضایا وآراءالبیانات األولیة عن. 

 فئات التحلیل. 

  األركان(وهنا نستخدم وحدة الفكرة في سیاقات مختلفة وحدات التحلیل.( 

  ،نستخدم الزمن لقیاس المدة، والتكرار كوحدة للعدد لحساب تكرارات وحدات القیاس
 .المواضیع

  مالحظات یسجل فیها الباحث البیانات الكیفیة التي ال یسمح تصمیم االستمارة
استمارة التحلیل خالل عملیة المالحظة ورصد البیانات بتسجیلها تسجیال كمیا، وتستخدم 

 التي یتم علیها العد، وتعتبر بعد ذلك الجداول التفریغیة جزءا مكمال الستمارة التحلیل
  المضمون فئات ووحدات تحلیل -ثامنا

  تحدید فئات التحلیل -1    

یعتبر اختیار فئات التحلیل الخطوة األولى في تحلیل المضمون، فالفئات هي بمثابة        
ویقصد . المواضیع الدالة التي تعمل على تصنیف المحتوى بطریقة یمكن أن تكون كمیة

تلك العناصر الرئیسیة أو الثانویة التي یتم وضع وحدات : "Catégoriesبفئات التحلیل 
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، والتي یمكن وضع كل صفة من صفات المحتوى )أو موضوع أو قیم كلمة(التحلیل فیها 
یخضع وضع فئات تحلیل المضمون في البحث إلى طبیعة و. فیها، وتصنف على أساسها

األهداف المسطرة فیه، ألنه انطالقا من هذه األهداف یتم تحدید الفئات المعمول بها، والتي 
 .مل للعناصر محل البحثیضمن الباحث من خاللها العرض الموضوعي والشا

فئات التحلیل إلى نوعین رئیسیین، ویندرج تحت كل منهما عدد " بیرلسون"ویصنف         
من الفئات التفصیلیة، حول مضمون مادة االتصال أو المعاني التي تنقلها، ویسمیه 

الذي بفئات محتوى االتصال، ویدور النوع الثاني من الفئات الرئیسیة حول الشكل " بیرلسون"
هذا النوع األول من " بیرلسون"قدم فیه هذا المضمون، وانتقلت من خالله معانیه، ویسمي 

الفئات بفئات شكل االتصال، ویندرج ضمن هذین النوعین الرئیسیین من الفئات مجموعة من 
  :والتي ستظهر تباعا من خالل عرض الفئات الفئات الثانویة

  فئات مضمون االتصال /1

هذا النوع األول من الفئات الرئیسیة حول محتوى مادة االتصال أو المعاني یدور        
 :ماذا قیل؟ وهي كثیرة ومتعددة منها: التي تنقلها في شكل سؤال هو

 ویقصد بهذه الفئة تحدید الموضوعات الفرعیة التي تدور حولها مواد : فئة الموضوع
موضوعات فرعیة ینقسم إلیها، االتصال، إن لكل مادة اتصال موضوعا رئیسا تدور حوله 

وتحدید فئات موضوع االتصال یختلف من بحث آلخر، كما یختلف من فترة زمنیة إلى 
  . أخرى

أكثر الفئات استخداما في دراسات تحلیل المضمون، حیث تشیر  ولعل هذه الفئة       
لبحوث من إجمالي ا%  75هذه الفئة استخدمت في : إلى أن" لیلى عبد المجید"الدكتورة 

موضوع الدراسة التي قامت بها، ویتولى الباحث ضمن هذه الفئة تصنیف مضمون بحثه وفقا 
لموضوعاته، مجیبا على التساؤل األساسي الخاص بموضوعه أو بمجموعة الموضوعات 
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محل اهتمام المادة المدروسة، ویتم تقسیم كل موضوع رئیسي إلى مجموعة موضوعات 
مكانیة فرعیة والتي یمكن تقسیمها إ ٕ لى موضوعات أخرى في إطار البحث واحتیاجاته وا

أي بتقسیم الموضوعات إلى موضوعات . إخضاع الموضوعات لهذه التقسیمات الفرعیة
الخ، أو تقسیم الموضوعات السیاسیة إلى موضوعات ...سیاسیة، دینیة، عسكریة، اجتماعیة

 .الخ...معاهدات، قرارات سیاسیة، منظمات دولیة: فرعیة

  تستعمل هذه الفئة للبحث عن مختلف األهداف التي یرید المضمون :  فئة األهداف
 ،طبعا لكل مضمون هدف أو أهداف خاصة ،محل الدراسة إبالغها أو الوصول إلیها

وعلیه فمن الطبیعي أن تختلف مكونات هذه الفئات من بحث إلى أخر وذلك حسب 
فالقائم باالتصال یبني خطابه  ،باحثطبیعة البحث واإلطار النظري الذي ینطلق منه ال

  .تبعا ألهداف على الباحث استكشافها وتحلیلها
 على عدة مصادر تجمع من خاللها اإلعالمیة كثیرا ما تعتمد المضامین : فئة المصدر

 ،وعلیه فئة المصدر أو المصادر ،المادة التي تشكل في نهایة المطاف المضمون المقدم
مثل أهم هذه توت، التي تغذي والمضمون محل التحلیلتبحث عن مختلف تلك المنابع 

واألفالم  ،والكتب ،والمحطات اإلذاعیة والتلفزیونیة ،والصحف ،المصادر في األشخاص
  .والوثائق وغیرها من المصادر المختلفة ،والمصادر غیر الشخصیة

 محل  معرفة االتجاه الذي یأخذه المضمون هذه الفئة عادة یختار الباحث: فئة االتجاه
التحلیل، وهي من أكثر الفئات استعماال في دراسة محتوى وسائل اإلعالم، هذه الفئة جد 
هامة في معرفة التوجهات العامة التي یریدها صاحب المحتوى من خطابه، ویمكن 
للباحث إیجاد أصناف أخرى من االتجاه، یراها مناسبة لخدمة موضوع بحثه، أو یكتفي 

    ).37-36، ص ص2007یوسف تمار، ).(رض، محایدمؤید، معا(بأكثرها شیوعا 
 والمقصود بهذه الفئة تخصصات الضیوف  :فئة تخصصات الضیوف ومجاالت نشاطهم

   .المدعوون إلى البرنامج والمجاالت التي ینشطون فیها
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 الطریقة المعتمدة لتقدیم المعلومة في مختلف  والمقصود هنا :فئة طریقة تقدیم المعلومة
  :أركان البرنامج والتي تنقسم إلى

 vtr الذي یفتتح به البرنامج والذي على ضوء ما وهو الركن ) المادة المرئیة المسجلة(أو
تمثل في قراءة ی، أما الركن الثاني فالنقاش والحوار قدم فیه یفتتح مقدم البرنامج باب

باب ، ثم یلیه الركن األخیر وهو الفایسبوكالبرنامج على  فحةص منبعض التعلیقات 
الذي یقدم فیه الضیوف خالصة الحدیث أو مجموعة من الحلول المقترحة للحد من  الراي

  .المطروحة للنقاش الظاهرة
 وترتبط هذه الفئة أیضا بالفئات السابقة من حیث كونها وسائل : فئة األسالیب اإلقناعیة

قناعهم باألفكار التي یتبناها في  یتوسل بها المرسل ٕ استثارة أكبر عدد من المشاهدین وا
المحتوى اإلعالمي، ومن هذه الفئات التي یصنف على أساسها المحتوى مدى اعتماد 
المرسل على المصادر المختلفة وأقوالها في تأكید المحتوى، أو تزویر األقوال، أو مدى 

ة، أو استخدام العرض الموضوعي المتوازن االعتماد على المراجع الصحیحة أو الخاطئ
في تقدیم المحتوى، وغیرها من  والتخویفیة أو اللجوء إلى االستماالت العاطفیة والعقلیة

محمد عبد الحمید، . (األسالیب التي یتوسل بها المرسل اإلقناع المستقبل بالمحتوى اإلعالمي

  ).   134، ص 2009

  فئات الشكل /2

  :اللغة المستخدمة-1

 ،فهي بالتالي المحرك األساسي له ،من المؤكد أن اللغة هي الوعاء الذي یصب فیه الفكر
وتزداد هذه األهمیة في مضمون وسائل اإلعالم الجماهیریة ذلك أنها الواصل بین المرسل 
 ،والمتلقي وفي كثیر من األحیان یقع التشویش على الرسالة بسبب اللغة المستعملة من طرفه

یل اللغة في مضمون وسائل اإلعالم من األهمیة التي تجعل كل الرسالة وعلیه یعد تحل
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ولذا فان اللغة المستعملة في تلك الوسائل هي مجموعة من التصنیفات  ،مرتبطة بطبیعتها
   .ترتبط في طبیعتها بإشكالیة الدراسة والهدف منها

  :العناوین-2

شكل تأتي العناوین التي یتم تناولها في هذا البرنامج في معظم األحیان في 
شكل إخباري مثل ماذا أعدت الجزائر للصدمة البترولیة؟ وفي أحیان أخرى في  ،استفهامي

أما فیما یخص  ."الجماعات المحلیة في مواجهة زحف االحتجاجات الشعبیة"، مثل تقریري
وعن لون العناوین فهي تكتب باللون . في أعلى الشاشةموقع العناوین فهي توضع دائما 

األسود، أما بالنسبة لنوع الخط فهو یكتب بالنمط الغلیظ في حین أن حجم العناوین یختلف 
العنوان  لقصرمن عدد إلى آخر، ففي بعض األعداد یكتب العنوان بحجم كبیر وذلك راجع 

" قراءة بأثر رجعي في مجزرة شارلي إیبدو"ففي العدد الذي تناول فیه قضیة شارلي إیبدو 
العنوان وطول حجمه مثال ذلك  وذلك لطولوفي أعداد أخرى یكتب العنوان بحجم أصغر 

تقسیم إداري "العدد الذي ناقش فیه موضوع التقسیم اإلداري  العنوان الذي طرحه في
  .واطن من اإلدارة أو تكریس للبیروقراطیة ؟تقریب للم...جدید

یوجد في منهج تحلیل المضمون العدید من الوحدات التي یعتمد علیها : وحدة التحلیل/ 3
الوحدة التي :" في تحلیل الخطاب اإلنساني في البحوث االجتماعیة، وتعني وحدة التحلیل 

و مقال أو موضوع أو فكرة ستعطى درجة والتي قد تكون كلمة أو جملة أو فقرة أو عمود أ
، كما قد یكون سنتمترا من المساحة التي تشغلها الرسالة االتصالیة، أو دقیقة من ..شخصیة

  .سیتم اعتماد وحدة الفكرة.وفي هذه الدراسة ، زمن اإلرسال اإلذاعي أو التلفزیوني

 ،ارة أو جملةو قد تكون عب ،لیس للفكرة حدود إال تلك التي یحملها معناها :وحدة الفكرة-1 
تعد الفكرة من أكثر . وقد تمتد على طول الفقرة وقد یكون كل المحتوى عبارة عن فكرة واحدة
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ألنها , وحدات التحلیل استعماال في بحوث اإلعالم التي تعتمد على أداة تحلیل المحتوى
  . وعن طریقها یمكن فهم المعاني المتضمنة فیه ،تعطي أكثر داللة التجاه المضمون

فإذا طال عرضها , المدة الزمنیة قد توحي لنا بأهمیة الموضوع المعروض: دة الزمنوح-2
ذا قصر فیعني العكس ،فهذا یعني أن التركیز علیها مهم ٕ فقد تستعمل هذه الوحدة لدراسة , وا

وهي تعني أن الباحث یقیس المدة الزمنیة التي استغرقها المحتوى  ،شكل المادة المعروضة
أو أبعد من ذلك حیث یمكن  ،كأن تكون الثواني أو الدقائق أو الساعات ،في طریقة عرضه

 .دراسة عرض المحتوى على أیام أو أسابیع أو شهور أو سنوات

  مجتمع البحث: تاسعا
  ".الجزائریة"الذي یبث على قناة " وآراءقضایا "مجتمع البحث هنا هو برنامج 

  
  عینة الدراسة

یتم اختیاره بطریقة معینة  ،المجتمع المراد دراستهجزء من :" بأنهاتعرف عینة البحث 
یكون صورة صادقة للمجتمع الذي  أنتمییز في االختیار ویمكن  أيبحیث ال یكون هناك 

  ".هیمثل

  نوع العینة

ینتقي الباحث أفراد عینته بما یخدم أهداف :    Purposive  Sampleالعینة القصدیة 
غیر التي یراها هو مناسبة  اأو شروط ایكون هناك قیوددراسته وبناءا على معرفته دون أن 

من حیث الكفاءة أو المؤهل العلمي أو  االختصاص أو غیرها، وهذه عینة غیر ممثلة لكافة 
وجهات النظر ولكنها تعتبر أساس متین للتحلیل العلمي ومصدر ثري للمعلومات التي تشكل 

  )5ص ،2001، حمد الطویسيزیاد ا.(قاعدة مناسبة للباحث حول موضوع الدراسة

  :لجملة من األسباب أهمها) العمدیة(اخترنا العینة القصدیة *

  .من الجهد والمال والوقت الكثیرمجتمع البحث كبیر جدا ویتطلب لدراسته  أن*
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  .اضطرنا إلى اختیار بعض أعدادهالبرنامج ما  أعدادال نملك كل  أننا*

  .به أننا مضبوطین بوقت محدد وعلینا االلتزام* 

  .وفي األخیر الن هذه العینة تحقق أهداف البحث*

 حجم العینة

على قناة الذي یبث " قضایا و أراء"اخترنا أن تشمل عینة البحث كل إعداد برنامج 
وینتهي في  6/12/2014التي تنحصر ضمن اإلطار الزمني الذي یبدأ من " الجزائریة"

في وسنفصل في ذكر هذه العینة  عدادا بالتحدید 13، أي أشهر 3لمدة  ،28/2/2015
   .المالحق

  إجراءات الصدق والثبات  

بغرض التأكد من صالحیة األداة المستخدمة في هذه الدراسة لقیاس ما وضعت من 
أجله، فقد طبقنا إجراءات الصدق والثبات بتوزیع استمارة تحلیل المضمون على عدد من 

  :كاآلتي المحكمین، ووفقا لمعادلة هولستي كانت النتیجة

   0.92 =معادلة الثبات 

  

  

  

  

                                                             
   1انظر الملحق رقم  
   5انظر الملحق رقم  
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  :ماهیة اإلعالم التلفزیوني: الفصل األول

  مفهوم اإلعالم التلفزیوني - أوال  

  التلفزیون روتطو  نشأة - ثانیا  

  ظهورهو  يالتلفزیوناإلعالم أهمیة -ثالثا  

  يالتلفزیوناإلعالم وظائف  -رابعا  

  يالتلفزیوناإلعالم دور  - خامسا  

  اإلعالم التلفزیونيخصائص ومزایا  -سادسا 

  أنواع البرامج التلفزیونیة -سابعا  

 الكتابة التلفزیونیة -ثامنا 

  شروط وأسالیب اإلقناع والتأثیر في اإلعالم التلفزیوني - تاسعا 

  العربي العالماإلعالم التلفزیوني في نشأة  - عاشرا 
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  :اإلعالممفهوم  -1

وسائل اإلعالم رسخ في أذهان الكثیرین أن اإلعالم هو ما نراه ونسمعه من خالل 
الجماهیریة كاإلذاعة، والتلفزیون، والصحف، وحین ترد كلمة اإلعالم ال ینصرف ذهن 

  .المستمع إال إلى المؤسسات اإلعالمیة التي تشرف على وسائل اإلعالم الجماهیري

لإلعالم اتسع حتى شمل كل أسلوب من أسالیب جمع  -الیوم-العلميإن المفهوم 
احدث ذلك تفاعالت ومشاركة من طرف آخر مستقل، ونقل المعلومات واألفكار طالما 

ویمكن تعریف اإلعالم بأنه كل تعبیر لمصدر استخدام رمز ووسیلة، وأحدث مشاركة لدى 
  )105،ص 2012عبد الرزاق محمد الدلیمي، .(طرف مستقل

فلیس كل " واإلقناعائق والمعلومات الدقیقة الصادقة بهدف التنویر نشر الحق" هو 
  .إلعالم أخذ ویتحرى الدقة و الصدقا

نشر األخبار والحقائق واألفكار واآلراء في وسائل اإلعالم "وفي تعریف آخر هو  
  )19، ص2012ایاد عمر ابو عرقوب، (".المختلفة

الجماهیر باألخبار الصحیحة تزوید "یعرف اإلعالم في اإلطار األكادیمي بأنه 
والمعلومات السلیمة والحقائق الثابتة التي تساعدهم على تكوین رأي في واقعة من الوقائع أو 
مشكلة من المشكالت بحیث یعبر عن هذا الرأي تعبیرا موضوعیا عن عقلیة الجماهیر 

  )481، ص2013خطاب أسعد،  سالم".(واتجاهاتها ومیولها

بث رسائل واقعیة أو خیالیة موحدة "ویعرف علماء االتصال اإلعالمي اإلعالم بأنه    
على أعداد كبیرة من الناس یختلفون فیما بینهم  من النواحي  االقتصادیة واالجتماعیة 

لنقل  والثقافیة والسیاسیة وینشرون في مناطق متفرقة، فهو بهذا مجموعة الجهود الموجهة
والتي عادة ما تركز على الصدق والصراحة والموجهة إلى  وتوصیل األخبار والمعلومات
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بو حزام نوال، نعیمي .(األفراد والجماهیر داخل المجتمع، والتي تساعدها على تكوین آرائها

  ).78، ص2014ملیكة،

  télévision: التلفزیونمفهوم  - 2  

ومعناه عن بعد،  (télé)كلمة مركبة من مقطعین هو من الناحیة االصطالحیة، 
(vision) هو الرؤیة عن بعد، وهو الجهاز  ومعناه الرؤیة وبهذا یكون معنى كلمة التلفزیون

  ).25، ص2013بن عمر سامیة، .(الذي یستقبل البرامج التلفزیونیة المبثوثة

هاشم أحمد نغیش، ( .التلفزیون هو وسیلة اتصال جماهیریة تنقل الصوت والصورة معا

  ).177، ص2010

سلیم عبد .( من مكان آلخر بواسطة الموجات الكهرومغناطیسیة واألقمار الصناعیة

  ).24، ص2010النبي، 

ینقل معلومات متعددة ومتنوعة عبر شاشته الصغیرة قاطعا بذلك مسافات طویلة 
  ).9، ص2013سكیمي خضرة، حبوسي صلیحة، .( وموفرا الكثیر من الوقت والجهد

غسان عبد الوهاب . (یمزج بین الواقع والخیال في صورة تمتاز بقیمة جمالیة وفنیة خاصة

  ).20، ص2013الحسن، 

  اإلعالم التلفزیونيمفهوم - 3   

اإلعالم صنعة تتطرق إلى كافة األمور والمجاالت، ولیس هناك مشروع ناجح إال 
منه على الشریحة التي تقع ضمن بوجود إعالم یبرز أهدافه ویبین مدى الفائدة المنعكسة 

نطاق بحثه وعطائه، هذا اإلعالم یمرر عبر إحدى وسائل االتصال الجماهیري ومن أهم 
  .)17، ص2010سلیم عبد النبي، .( وأبرز هذه الوسائل التلفزیون
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  يالتلفزیون عالماإل وتطور نشأة - ثانیا  

من أهم اختراعات القرن العشرین، أطلق علیه العدید من األسماء  یعتبر التلفزیون
بأنه فكاهة شاسعة، الطفل  1961عام " نیوتن تیتو"هو ما أطلقه  وأكثر األسماء شهرة

قاتل الوقت األكبر، العمالق الجبان وغیرها من التسمیات، أما كلمة تلفزیون كما المعجزة، 
وبحلول العشرینیات  1909" هوجر جرنسباك"، و1900عام " بركسي"نعرفها اآلن فتعود إلى 

  .من القرن الماضي انتشر هذا اللفظ على نطاق واسع

جهود عدیدة قام بها كثیر من العلماء، االختراع إلى حیز الوجود وقد سبق تحقیق هذا 
أن یرى ما وراء  فتخیل بعض الكتاب منذ آالف السنین ذلك الیوم الذي یستطیع فیه اإلنسان

ق، أما تاریخ العلم فحافل بذلك الكفاح الذي نشأ منذ القدم بین العقل البشري و الطبیعة األف
بهدف تحقیقه، وبالفعل حقق العقل البشري ما تمنى ورأى ما وراء األفق، وتمكن من رؤیة 

رانیا ".(التلفزیون"ونقل الصور والمناظر واألحداث في لحظة حدوثها من خالل ذلك االختراع 

  )12، ص2012ق، ممدوح صاد

م بفضل قیام  1817إن أول خطوة إیجابیة في مسیرة اكتشاف التلفزیون بدأت عام 
بفضل عنصر غریب كانت درجة حساسیته تختلف باختالف كمیات " بارزلیوس"العالم 

لما یمتاز به من إمكانیة التوهج عند سقوط ) السیلینوم(الضوء المسلطة علیه فأسماه بعنصر 
  .الضوء علیه

، )May-ماي( قال م، حین 1873ویرجع البعض قصة اختراع التلفزیون إلى عام 
، إن آلته یختل )میلینیا( الذي كان عامال للتلغراف في إحدى القرى األمریكیة في مدینة 

عملها كلما سقطت علیها أشعة الشمس، ولم یتمكن من أن یجد تفسیرا معقوال لتلك الظاهرة 
ذین وجدوا في مالحظاته أمرا یستحق االهتمام والدراسة، فعكفوا ، فكتب إلى رؤسائه الآنذاك

على دراسة هذه الظاهرة، وبعد مدة من البحث تبین لهم أن جزءا من دائرة آلة التلغراف 
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یحتوي على عنصر السیلینیوم الذي یمتاز بحساسیته للضوء، هو الذي أدى إلى أن تتغیر 
  .دى إلى أن تتأثر الدائرة بأشعة الشمسمقاومة الدائرة للتیار الكهربائي والذي أ

وكان ذلك عامال مهما أدى إلى التوصل إلى طریقة لتحویل الطاقة الضوئیة إلى 
طاقة كهربائیة، ومنذ ذلك الوقت بدأت فكرة تكوین خالیا السیلینیوم الضوئیة، وأن هذه 

، 2007الطائي،  مصطفى حمید كاظم.(الذي قامت علیه فكره التلفزیونالخاصیة اعتبرت األساس 

28.(  

وفي نفس القرن بدأ العلماء في الوالیات المتحدة األمریكیة بإجراء العدید من التجارب 
في حقل التلفزیون، وقد استفادوا من مختلف التجارب والدراسات التي قام بها من سبقهم من 

رائد  .(المتعددة علماء في مجال الكهرباء والتصویر الضوئي واالتصاالت السلكیة والالسلكیة

  ).109، ص2009محمد عبد ربه، عكاشة محمد صالح، 

من تحلیل الصورة إلى شرائط ظالل وضیاء ثم ) نیبكوف(م تمكن  1882وفي عام 
ئیة، إال أن هذه الفكرة لم یكتب لها النجاح التام قام بتحویل الطاقة الضوئیة إلى طاقة كهربا
لعدم وجود الصمامات الالزمة إلتمام التجربة،  بسبب ضعف التیار الكهربائي المتولد، وذلك

ولصغر حجم الصورة أمام الجهاز الذي استعمله في تجربته الذي كان عبارة عن قرص ذي 
  .ثقوب حلزونیة

أن یصنع ) ج لوب بیرد(استطاع المهندس اإلنكلیزي ) نیبكوف(وباالستناد إلى فكرة 
یعمل على تحسین  م، واستمر 1925ام جهاز كهربائیا قادرا على نقل صورة حقیقیة وذلك ع

من إرسال صورة حقیقة  لوجوه حیة، وتوالت بعد ذلك  1926اختراعه، حتى تمكن عام 
م نقل صورة من لندن إلى  1928حتى تمكن في فبرایر عام ) بیرد(التحسینات على جهاز 

اف مترا، وقد أثار هذا االكتش) 49(نیویورك عبر المحیط األطلسي على موجة طولها 
إلى درجة دفعت بعض الباحثین إلى الناجح اهتمام العلماء والباحثین في مختلف أنحاء العالم 
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أحق بهذا ) بیرد(إننا إذا أردنا أن ننسب اختراع التلفزیون إلى شخص معین لكان  -: القول
  )29، ص2007مصطفى حمید كاظم الطائي، .(اللقب

المخابر، حیث نجح أحد الباحثین في موعد ظهور أول تلفزیون في  1927في عام 
إرسال صورة تلفزیونیة بالدارة المغلقة وكان ذلك من واشنطن إلى نیویورك، وفي العام التالي 

، 2012محمد صاحب سلطان،.(بتجاربها في اإلرسال التلفزیوني) لیكتریكجنرال ا(بدأت شركة 

لمیة على التلفزیون وكانت أخذت الدول تولي اهتمامها للتجارب الع 1929منذ عام و   )51ص
القاضي أنطوان الناشف، .(1936بریطانیا السابقة في بث البرامج التلفزیونیة بصورة منتظمة عام 

اإلرسال على نطاق ضیق في لندن لكن قیام الحرب العالمیة ء إذ أمكن بد )18، ص2003
وعلى أسس الثانیة بسنوات بدأ التلفزیون البریطاني یستأنف إرساله على نطاق أوسع 

بث برامجها   NBCبدأت شبكة  1935في عام و  ).12، ص 2012رانیا ممدوح صادق، .(جدیدة
أخذ التلفزیون  1940وفي عام و  .بطریقة منتظمة من خالل محطة نیویورك التي أنشأتها

بتصویر مدینة نیویورك جوا بواسطة جهاز متنقل ثم  RCAانتشارا، قامت شركة یزداد شهرة و 
  .ى التلفزیونتم نقلها عل

ومازالت األبحاث والتجارب مستمرة إلى یومنا هذا من أجل شق طریق أفضل في 
   )50، ص2012عمر ابو عرقوب،  یادا.(البث التلفزیوني بتقنیات أفضل وأرخص

  ظهورهالتلفزیون و اإلعالم  أهمیة -ثالثا  

  :يالتلفزیون اإلعالم أهمیة -1  

یمثل التلفزیون ثورة في میدان االتصال البشري ومنذ ظهور التلفزیون أعید تصمیم غرف -
الجلوس، وظهرت في األسواق كراسي خاصة له، وموائد صغیرة لألكل أثناء مشاهدته و 

واستطاع التلفزیون أن یشد إلیه اهتمام الناس بدرجة هائلة . أطعمة مجمدة سریعة التجهیز
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ة من العروض الحیة الفوریة التي حولت هذا الجهاز من لعبة غالیة عندما نقل إلیهم سلسل
 ).104-103ص ، ص2009محمد صالح،  عكاشهرائد محمد عبد ربه، .(الثمن إلى ضرورة حقیقیة

لقد أصبحت رمز : إن التلفزیون أصبح یتمیز بقدرة خارقة على اإلقناع والتأثیر والسیطرة-
تقوم الیوم باالستیالء على مقرات التلفزیون االنقالبات فالثورات و ... سلطة وعصر االتصالال

فال توجد سلطة سیاسیة أو اقتصادیة أو دینیة ال تحلم بالسیطرة  ،بدال من القصور الرئاسیة
فضیل دلیو، .(علیها ألنها تكمن ببساطة من هیكلة خیال الفرد والجماعة والتحكم في الرأي العام

 )141ص ،2013

 :هفي كتاب) Pierre Bourdieu(المعروف بییر بوردیو ویختصر المفكر الفرنسي -
یمارس التلفزیون (أهمیة هذه الوسیلة اإلعالمیة بقوله ) التلفزیون وآلیات التالعب بالعقول(

تأثیره في الصحف حتى تلك األكثر نقاء وكذلك في الصحافیین الذین یستسلمون 
عددا استطاعته أن یجمع حول نشرة أخبار الثامنة مساءا وب. لموضوعات التلفزیون وقضایاه

 . من المشاهدین أكثر من كل هؤالء الذین یطلعون على صحف الصباح والمساء مجتمعین

یشیر اإلعالمي اللبناني  -في دمشق-وفي محاضرة له في معهد اإلعداد اإلعالمي -
خلصت فیها إلى اإلخباریة و ) سي بي سي(عدنان یاسین إلى دراسة أجرتها شبكة .د

 :أن
 65%  األخبار من التلفزیون  یشاهدمن الجمهور. 
 من الصحف %30و. 
 من الرادیو %3و. 
 546-545ص ، ص2007جمال جاسم المحمود، . ( من المجالت %2و( 

ة إن الوسیلة ابلغ في التأثیر من الرسالة وهو صاحب المقول"ویرى مارشال ماكلوهان  - 
، وأن كل الوسائل التي اخترعها اإلنسان في الكون هي )هي الرسالة الوسیلة: (الشهیرة

المجتمع، بعدما استطاعت أن  امتداد لحواسه، ویرى أن التلفزیون وسیلة مهمة لتغییر
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تجعل العالم كله قریة كونیة صغیرة، كما اعتبر هذا الفیلسوف الكندي أن هذا الجهاز 
عة عنه، وجعلته یستعمل حاسة ارجع اإلنسان إلى محیطه الطبیعي بعد أن أبعدته الطبا

وسمح التلفاز أعاد الجمع بین حاستي السمع والبصر  أنویرى ماكلوهان . النظر فقط
  )216، ص2012شعباني مالك، .(للمشاهد بالمشاركة والتفاعل العمیق مع جهاز التلفزیون

أوقات لقد استطاع التلفزیون خالل السنوات التي رافقت نشأته وتطوره أن یشغل معظم  -
مكانیاته التعلیمیة والثقافیة والتربویة تأتي أساسا من أن  ٕ المشاهدین أن قیمة التلفزیون وا

حاستي السمع والبصر ومن هذه من معرفته عن طریق  %98اإلنسان یحصل على 
عن طریق  %8تقریبا عن طریق اإلبصار وحده بینما ال %90النسبة یحصل المرء على 

في وقت واحد أن التلفزیون یمكن أن یصل إلى المالیین السمع فإذا أضفنا إلى ذلك 
استطعنا أن نتصور الثورة الهائلة التي یمكن أن یحدثها في هذا المجال في حیاه الناس 

  .الثقافیة والعلمیة

ویرى بعض خبراء االتصال أن تأثیر التلفزیون عل الحیاة قد تجاوز في فاعلیته كل ما  -
الفاعلة في نشر الثقافة وتعمیم المعرفة وتبادل المعلومات عرفته الحضارة لمساهمته 

عبد ( .بصري تجاوز حدود الزمان والمكانوالخبرات بین شتى البیئات كوسیط سمعي و 

  )27، ص2013الرزاق محمد الدلیمي، 

وفي البالد المتقدمة كان التلفزیون أكثر أهمیة، وأبلغ تأثیرا، وقد أجرت إحدى الدوریات  -
المؤسسات ذات السلطة والنفوذ في حیاة األمریكیة استقصاءا استهدف التعرف على أهم 

المجتمع األمریكي، كانت نتیجته أن جاء التلفزیون في المركز الثاني بعد البیت األبیض 
  )22، ص 2013عبد الوهاب الحسن، غسان .(مباشرة

أقل من (شخصا  2668على ) 1989(سبانیا كما أن دراسة أخرى أجریت حدیثا في إ -
أكدت أن التلفزیون هو الوسیلة األكثر تأثیرا، فهما وتسلیة، في رأي ) سنة 15
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فضیل دلیو، . (المستجوبین من كل من الرادیو، الیومیات، المجالت العامة والمتخصصة

  ).142ص

ویعد التلفزیون الیوم االختراع الوحید من بین وسائل االتصال الجماهیریة المتنوعة  -
إذ استطاع أن یجعل اإلنسان الذي حقق رغبة إنسانیة لم یسبق أن تحققت من قبل 

یتعایش في مكانین بآن واحد ویدرك أن ما یشاهده أو یسمعه وهو في الحقیقة واقع 
الذین یشتركون بالبرنامج موجودین معه وأن بأن الناس بالحال وأن ما یشاهده ویحسه 

، 2013عبد الرزاق محمد الدلیمي، . (أبصارهم عالقة ببصره بل حتى یخیل إلیه أنه یكاد یعرفهم

  .)28ص

ناقدة جریدة " موریس ویجین"وهكذا أصبح التلفزیون نافذة واسعة على العالم كم وصفه  -
للرحلة والصحبة بینهما نحن منكمشین في بدیل ..التلفزیون" الذي قال " سنداي تایمس"

رئیس لجنة " نیوتن مینو"، وقال "مخابئنا نستخدمه كمنظار نتبین به الناس والعالم
" إذا لم تعرف ما یجري على شاشة التلفزیون فأنت تفتقد العالم كله"االتصاالت الفیدرالیة 

جدید علیه وغریب منظور  منأعطى المتفرج اإلحساس بأنه ینظر إلى الحیاة  وببساطة
رائد محمد .(وهام، وأنه یلتقي بالناس ویرى األشیاء التي لوال هذه الوسیلة لحرم من رؤیتها

  ).104، ص 2009عكاشة محمد صالح، عبد ربه، 

   :يالتلفزیون ظهور اإلعالم -2 

الشعوب، أوسع وسائل اإلعالم انتشارا، وأكثرها تأثیرا في حیاة یعتبر التلفزیون الیوم 
واستطاعت القنوات الفضائیة أن توصل بثها إلى جمیع البقاع في الكرة األرضیة، وصارت 
 بعض المحطات القویة موجودة في كل مكان على هذه األرض تقریبا، وعلى مدار أربع

  )21، ص2013غسان عبد الوهاب الحسن، .(وعشرین ساعة
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ولكن نمو التلفزیون الهائل لم یقتصر على اتساع رقعة انتشاره والزیادة المطردة لعدد 
رساله ومتابعتهأجهزة استقبال إرساله، بل تعدي ذلك إلى  ٕ وكان ذلك  .نوعیة وكمیة إنتاجه وا

" كابالت"في تطویره، من أقمار صناعیة وبفضل تتابع االختراعات التكنولوجیة التي ساهمت 
ومبیوتر وفیدیو كاسیت والتقنیات المتطورة لتحسین الصورة و الصوت والمادة وك) ألیاف(

بفضل كثافة الدراسات النفسیة االجتماعیة وأبحاث االتصال الجماهیري المكرسة ...اإلعالمیة
  )141،2013فضیل دلیو، ص.(للتلفزیون

كیر وبین من یراه مثل انتشار التلفزیون إثارة فكریة بین من یراه أداة سلبیة للثقافة والتف
أثناء الحروب، مثلما حدث أداة لتقریب الواقع ونقله حیا، وقبله لم یكن ممكنا معرفة ما یجري 

  )431، ص2008عباس مصطفى صادق، . (لحرب لفیتنام مثال التي كانت أول حرب ینقلها التلفزیون

نسمة،  ملیون) 75(أصبح عدد مشاهدي التلفزیون في العالم "وفي أواخر الخمسینیات 
ملیون في آسیا، وملیونا ) 5.5(ملیونا في أمریكا، و) 61.5(، وملیونا في أوروبا) 7.5(

  .واحدا في استرالیا ونیوزیلندا، ومائة ألف في أفریقیا

، أفادت )1982(أجرت منظمة الیونسكو إحصائیة عام "أما في الوطن العربي، فقد 
) 8.300(في البلدان العربیة بلغ حوالي بأن عدد أجهزه االستقبال التلفزیوني المستعملة 

ملیون ) 2.100(ملیون جهاز، وتتصدر البلدان العربیة المملكة العربیة السعودیة، حیث بها 
ألف ) 975(، ثم الجزائر )1.400.000(جهاز، وتلیها مصر التي بلغ عدد األجهزة فیها 

  ).23، ص2013غسان عبد الوهاب، . (جهاز

 مرسلة تلفزیونیة یستقبلها 24200كا الشمالیة نجد أن في أوربا وبمقارنتها بأوربا وأمری
جهازا لكل ألف شخص، أما أمریكا الشمالیة ففیها  324ملیون جهاز تلفاز وبمعدل  247

سلیم عبد .(جهازا لكل شخص 760ملیون تلفاز بمعدل  166یستقبلها  إرسالمحطة  5200

  ).28، ص2010النبي 
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القنوات الفضائیة واهتمام الناس بها بالنظر إلى أسطح ونستطیع أن انتشار هذه 
  ).الدش(المنازل، حیث ال یكاد یخلو سطح من الصحون الالقطة 

وتتنوع هذه القنوات التلفزیونیة، فمنها الحكومي واألهلي، ومنها العلمي والفني و 
لو له من بین الریاضي، ومنها الدیني والحزبي، وللجمهور المشاهد في العالم أن یختار ما یح

   ).23، ص2013غسان عبد الوهاب، .( هذه القنوات

  اإلعالم التلفزیوني وظائف - رابعا

من برامج ومشاهد واقتران ذلك والتلفزیون أحد أهم وسائل االتصال لما یقدمه 
فقام التلفزیون بوظیفة التربیة الفنیة، فقدمت الشاشة كافة الفنون بالمؤثرات الصوتیة واأللوان، 

المسرح التلفزیوني والفیلم التلفزیوني مما رفع من مستوى األعمال الفنیة وبالتالي زاد  ومنها
  .من إقبال الجمهور لمتابعة هذه األعمال

، فهو ینقل كم هائل من المعلومات التي یقدمها للمشاهد، یقوم التلفزیون بدور تعلیمي
  .ویجعله قریب من مشهد األحداث الجاریة وشؤون الساعة

ومن خاللها یتخلص الجمهور من الملل  .ائف التلفزیون، التسلیة والترفیهومن وظ
وغیرها من البرامج بهدف التعلیم والمنافسة وأوقات الفراغ، فیقدم التلفزیون برامج المسابقات 

  ).31، ص2008قبالن عبده قبالن حرب، .(والتنفیس على الجمهوروالتسلیة للترویج 

  ).27، ص2013عبد الرزاق محمد الدلیمي، ( :اسیة وتعلیمیة عدةتثقیفیة وسیوللتلفزیون وظائف 

یجذب إلیه الصغار والكبار في مختلف األماكن من خالل ما یعرض من معلومات -
  .ویساعد على نضج الشخصیة

  ).33، ص 2012محمد صاحب سلطان،. (یحقق أهدافا تربویة-

   ).216، ص2012 مالك شعبان،. (مذهبیةإخباري، تسویقي، : ومن وظائفه أیضا-
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ویرى كل من الباحثان فؤاد شعبان وعبیدة صبطي أن للتلفزیون خمسة وظائف في 
  :المجتمع نذكرها على النحو التالي

  التوجیه واإلرشاد .أ

بتكوین االتجاهات الفكریة المرغوبة عند الشباب ترتبط عملیة التوجیه واإلرشاد 
في التلفزیون والحكومة بمؤسساته المختلفة، وخاصة إذا  المسئولینواألطفال للتنسیق بین 

  . كان المجتمع یمر بمرحلة إصالح أو تغیر واسع النطاق

  الحوار والنقاش .ب

یساعد التلفزیون في تبادل المعلومات واآلراء، وتالقي األفكار في مختلف جوانب 
عملیة الحوار إلى غیر ذلك من خالل ) اقتصادیة وترفیهیة-وسیاسیة فكریة(الحیاة 

والجدل والمناقشة، وتوضیح وجهات النظر، مما یزید على القدرة المعرفیة وتطور الوعي 
  .االجتماعي في المجتمع

  التعاون االجتماعي .ج

یستطیع التلفزیون من برامجه المختلفة أن یسهم في زیادة االحتكاك الجماهیري وذلك 
شاشته، ویزید من التعاون والترابط من خالل زیارات األقارب والتجمع األسري حول 

  .األسري وقلة النزاع بین أفراد األسرة من خالل عملیة المشاهدة الجماعیة

  الوظیفة اإلعالمیة .ه

وتتمثل في األنباء والبیانات والصور والتعلیقات، وبثها بعد معالجتها ووضعها اإلطار 
مكین متلقي الخبر من الوصول والدولیة وتالشخصیة والبیئیة  ، لفهم الظروفالمالئم لها

 .إلى وضع یسمح له باتخاذ القرار السلیم
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  وظیفة الخدمات . و

وهذه الوظیفة تتمثل في النشرات الجویة ومعرفة أحوال الطقس ومعرفة الوقت، 
  .واالستشارة القانونیة والطبیة والتعارف على عادات وتقالید الشعوب

  الوظیفة التنمویة. ح

یؤدي دورا هاما في تحقیق التنمیة الشاملة، فالتنمیة ظاهرة  یستطیع التلفزیون أن
والسیاسیة، وهذه الجوانب كلها  متعددة الجوانب، فهناك التنمیة الثقافیة واالقتصادیة واإلداریة

ص ، 2012فؤاد شعبان، عبیدة صبطي، . (تتأثر بوسائل االتصال واإلعالم، وخاصة التلفزیون

  )141-139ص

  يالتلفزیوناإلعالم دور  - خامسا  

إن مسؤولیة التلفزیون لكبیرة في رفع مستوى المشاهد صغیرا وكبیرا، ویسهم في بناء 
األسس الفكریة، فالشاشة الصغیرة تتحرك بسرعة إلى مختلف قطاعات المجتمع وفئاته، فهي 

وتذهب إلى الجامعات والمدارس، إضافة تتجه إلى العامل في حقله، والمزارع في مزرعته، 
، ومع تنوع المادة التلفزیونیة المعروضة فالمشاهد یطلب المزید من -بالطبع-إلى المنازل

  .الفائدة في الثقافة والمعرفة إلمكانیة رفع مستواه الفكري

وألن التلفاز جامع للعدید من البرامج المتنوعة كما نعرف، فإن علماء االجتماع یرونه 
سلیم عبد . (ه دورا في تغییر السلوك االجتماعيعامال من أهم العوامل االجتماعیة، ألن ل

  ).29-28ص ، ص2010النبي، 

  :وللتلفزیون أدوار أخرى منها

  .تعلیم القیم واألخالق الحمیدة-

  .تعزیز وتقویة الثقافة-
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كساب المهارات- ٕ   .اكتشاف المعلومات العامة والعلمیة وا

  ).34-33، ص ص2012محمد صاحب سلطان، . (تعلیم التحدث-

  :الكاتب محمد حمید الطائي أن للتلفزیون ثالث أدوار رئیسیة وهيویرى 

  :دور التلفزیون في اإلقناع السیاسي -1

التلفزیون أداة تقنیة حدیثة وخطیرة مقارنه بالتقنیات الصناعیة األخرى التي دخلت 
الحیاة المعاصرة، استخدمت هذه األداة كافة السلطات والمؤسسات الرسمیة واألهلیة في 

ع بلدان العالم المخاطبة الجماهیر ومحاولة إقناعها بالبرامج السیاسیة الهادفة إلى ترسیخ جمی
یصال رسالتها الفكریة واألیدیولوجیة إلى المجتمع، ولعل  ٕ دعائم األنظمة السیاسیة الحاكمة وا

شرافها المباشر وغیر حرص أ ذلك یفسر أسباب ٕ غلب الحكومات على فرض سیطرتها وا
  .عموم وسائل اإلعالم وبخاصة قنوات البث التلفزیونيالمباشر على 

  :دور التلفزیون في اإلقناع الثقافي -2

لوعي الثقافي في أذهان الجماهیر تنظیرا دور التلفزیون هنا یتلخص في تعمیق 
هذه وممارسة، یتم ذلك من خالل البرامج الثقافیة المنوعة التي ینشرها التلفزیون في المجتمع، 

ي یجب أن تتناول كافة األنشطة المتصلة باألدب والدین والفنون التشكیلیة والعلوم البرامج الت
التي تصب  اإلنسانیة واألبحاث والدراسات االجتماعیة وما إلى ذلك من النشطات اإلنسانیة

  .في دائرة ثقافة الفرد

  :دور التلفزیون في اإلقناع االجتماعي -3

تسهم في توحید المجتمعات، من خالل توحید یمكن اعتبار التلفزیون أداة اجتماعیة 
ن  ٕ األفكار والمشاعر اإلنسانیة بین الناس وتوحید عاداتهم وتقالیدهم وقیمهم وأنماط سلوكهم، وا
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صطفى حمید م. (ذلك یؤدي إلى خلق التماسك االجتماعي ویعزز التجانس وحدة المجتمعات

  ).91- 86(  ، ص2007كاظم الطائي، 

أن الفضائیات التي غزت البیوت صارت  الوهاب الحسنرى الكاتب غسان عبد وی
منابر یتبارى علیها أصحاب اإلیدیولوجیات المختلفة لنشر أفكارهم المنحرفة والتي تغلف السم 
الزعاف بالعسل الشهد، ومن منطلق أن أصحاب القرار السیاسي الغربي یعلمون جیدا أن قیم 

فستمحق ما یأفكون، وتسحق ما ض یوما ومفاهیم الدین اإلسالمي الحنیف إن سادت األر 
یبنون، وتمحو ما یخططون، لذا كان هدفهم من توظیف التلفزیون هو محاربة هذه القیم وزع 

بل خطو خطوة أكثر خطورة وألجل إحكام طرق ...بذور التفسخ واالنحالل في نفوس ناشئتنا
صور متحركة والتي وعلى شكل المؤامرة ضد اإلسالم والمسلمین أنتجت أفالما لألطفال 

  ).281، ص2013غسان عبد الوهاب الحسن، . (یعشقها الصغار ولوثوها بأفكارهم الخبیثة

للتلفزیون دور حیوي في مجاالت اإلعالم واالتصال الجماهیري لما یملكه من حاستي 
، لذا یمكن أن یستثمر التلفزیون لتقدیم المعلومات )المتلقي(السمع والبصر في إبهار المشاهد 

واألفكار والسلوكیات المرغوب إیصالها إلى المتلقي، كما أنه یتجاوز البعدین المكاني 
ویعرض التلفزیون األفالم والمسلسالت واألغاني، . وألزماني أي التحكم في وقت البث

، 2012عبد الرزاق محمد الدلیمي، ( .واللقاءات ونشاطات أخرى مختلفة ونشرات األخبار والندوات

  ).168ص

  اإلعالم التلفزیوني یاخصائص ومزا -سادسا

یجمع التلفزیون بین الصوت والصورة واللون والحركة، فیسیطر على حواس اإلنسان  -
  :مما یجعله یتفوق على وسائل االتصال األخرى بعدة مزایا أخرى أهمها

یقوم التلفزیون بتبسیط عملیة االتصال فما على المشاهد إال أن یربط بین الصورة  -
  .أي أنه ینقل المشاهد مباشرة من الصورة إلى المعنى. المنطوقةوالكلمة 
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  .تقوم لغة التلفزیون والخبر التلفزیوني على البساطة والوضوح والمباشرة -
  .أصبحت مشاهدة التلفزیون لدى قطاع كبیر من الجمهور بحكم العادة -
إلى دمج أسالیب االتصال في رسالة أدت التطورات التكنولوجیة والتقنیة واإلنترنت  -

واحدة تخاطب حواس اإلنسان السمعیة البصریة في آن واحد، فالرسائل المطبوعة 
والمقروءة والمسموعة والمرئیة أصبحت مندمجة في شاشة التلفزیون أو الكمبیوتر، 

قبالن عبده قبالن . (تصالي على هذه الشاشةاحیث یستطیع المشاهد تلقي أي نشاط 

  ).33-32، ص ص2008حرب، 

  .الكبیرة ویحرك الثابتة ویثبت المتحركةیكبر األشیاء الصغیرة ویصغر  -

وسیلة اقتصادیة بالنظر إلى الجمهور الذي یمسه، وكذا بالنسبة لمستخدمیه، والمساحة  -
  .التي یحتاجها

  .أكثر المؤسسات اإلعالمیة شمولیة من حیث الوظائف -

  .األفراد أكثر وسائل اإلعالم تأثیرا في -

  )زر بسیط، آلة تحكم عن بعد، البرمجة الزمنیة(سهل االستعمال  -

خفائهاأقدر المؤسسات اإلعالم عل- ٕ شعباني مالك، . (ى التمویه والمغالطة، وقلب الحقائق وا

  ).215-214، ص ص2012

بالواقعیة، فأذهان المشاهدین تكون دائما ملتصقة بالواقع ومرتبطة بحیز یتصف التلفزیون -
الحیاة الواقعیة، كما أن المسافة بین المشاهد والعرض تعتبر طبیعیة ومباشرة في نفس الوقت 

  .الذي تعبر فیه عالقة بین شخص وشخص

الطبیعة تهیئ إن التلفزیون یعرض على شاشته العالم واألحداث وشتى مظاهر الحیاة، وهذه -
وذلك عن طریق له الفرصة لمخاطبة شتى فئات الناس على اختالف طبائعهم واتجاهاتهم، 
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تستفید من الصورة والحركة في االتصال اللغوي، واإلعالمي، ذلك أن التلفزیون لغة مشتركة، 
لم یعد یعتمد على الروایة فحسب، كما تعتمد علیه اإلذاعة المسموعة واألفالم الناطقة 

نما أصبح)لجرائد السینمائیة وأفالم اإلعالما( ٕ یعتمد كذلك على أناس یخاطبون الجمهور  ، وا
  ).138-137، ص ص2012فؤاد شعبان، عبیدة صبطي، . (مباشرة

  .هو وسیلة سهلة توصل الصوت والصورة دون بذل جهد-

  ).27، ص2010سلیم عبد النبي، . (وسیلة لعرض اإلعالنات-

ألمواجهي فهو یقدم المادة في وقت حدوثها بل ویتفوق یعد أفضل وسیلة لالتصال 
التلفزیون على االتصال ألمواجهي إلى كونه یستطیع أن یكبر األشیاء الصغیرة ویحرك 

لدرجة اختالط األمور عند  مما یزید من فعالیته وأثره في نفوس المتلقین، .األشیاء الثابتة
ى التمییز بین الواقع والخیال، بعض المشاهدین، وخاصة صغار السن، وعدم قرتهم عل

ولذلك فإن التلفزیون یعتبر النافذة ...ویتمیز التلفزیون بقدرته على تقدیم دقائق األمور بوضوح
یعتبر وسیلة مهمة في التي یطل منها المشاهد على العالم كله، وبسبب مشابهته للواقع 

ان في الغرب على مشاهدة ویقدر الوقت الذي یصرفه اإلنس...اإلقناع والوصول إلى األفراد
التلفزیون بحوالي عشر سنوات إذا ما عاش ذلك اإلنسان حتى الخامسة والستین، وال یستبعد 

  ).215، ص2012شعباني مالك، . (أن یفوت تعرض الشعوب النامیة هذا التقدیر

  :ومن خصائص التلفزیون أیضا     

  .أیضا بالصوتأنه یعتمد على الحركة المرافقة لعرض الصورة المرافقة -

  ).33، ص2012محمد صاحب سلطان، .(له القدرة على تركیز اهتمام الناس في أشیاء محددة-

لتزوید بالمعرفة فضال عن تمیزه في االنتشار والتي ال یمكن لأنه وسیلة إعالمیة متقدمة - 
  .تصال أخرى فعن طریقه یمكن الوصول إلى جمیع المواطنیناأن تتوفر ألیة وسیلة 



 الفصل األول                                                                ماھیة األعالم التلفزیوني
  

37 
 

التلفزیون بقدر هائل من األلفة فالصوت والصورة والحركة واللون تجعل من هذه یتمیز -
  .كما سبق ذكره في وظائف التلفزیون. الوسیلة مؤثرة في التعلیم والتوجیه واإلرشاد

یتعامل مع أفراد وهؤالء یشاهدون التلفزیون في المحیط العائلي الذي یجمع أفراد األسرة -
فهو یتیح فرصة تبادل األفكار  وبالتاليمعا  االثنینصدقاء أو الصغیرة أو الكبیرة أو األ

  ).29-28، ص ص2013عبد الرزاق محمد الدلیمي، .(والمشاعر بینهم

قدرته على تخطي الحدود الطبیعیة والجغرافیة والسیاسیة، مع استخدام األقمار الصناعیة -
  ).بنقاء عالي الجودة والصورة(وتكنولوجیا البث الرقمي

ویشترك معه الرادیو، إن عولمة الصورة التلفازیة قد خلقت  حاجز األمیة الثقافیة،تخطي -
  .جمهورا كونیا تجاه الصور المتواترة لألحداث والشخصیات واألماكن والعقد السیاسیة الدولیة

إتاحة المشاهدة ألماكن وأحداث وشخصیات كان ال یمكن للجمهور مشاهدتها لواله، فهو -
. ول العالم بكل تفاصیله الدقیقة حتى وصف هذا العالم بالشاشة الصغیرةالعدسة الدائرة ح

  ).25، ص2013غسان عبد الوهاب الحسن، (

  .یمكن مخاطبة المشاهد بلغته عن طریق ترجمة البرامج إلى أكثر من لغة-

  .جمهور التلفزیون متنوع الثقافات والتعلیم واألدیان واألجناس وحتى اللغات-

  .عالم السمعیة البصریة مجاال مفضال للشعور والعاطفةتعتبر وسائل اإل-

یمكن مشاهدة التلفزیون واالستماع إلیه أثناء القیام بأعمال أخرى، كما یعطینا حریة اختیار -
  .أكثر من قناة

النقطة األساسیة فیما یتعلق بالتلفزیون هي أن قدرا كبیرا من الطاقة : "یقول أحد الباحثین-
ك، بینما أنت جالس هناك في حالة سلبیة وهذه الطاقة تدخل إلیك عن الجهاز تجاه یصدر

  .وحین تغلق الجهاز یتعین على تلك الطاقة أن تخرج ثانیة
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إن التجربة التلفزیونیة من دون أن تختلف عن المخدرات أو الكحول تتیح للمشارك محو "-
  ).117-116ص صجمال العیفة، . (رة وسلبیةالعالم الحقیقي والدخول في حالة عقلیة سا

  خصائص التلفزیون كوسیلة اتصال جماهیریة -1

إذ من النادر أن نجد بیننا في أي جزء . یعد التلفزیون من أهم وسائل االتصال الجماهیریة -
مدى التأثیر یتركه التلفزیون، ولعل أبلغ وصف یوضح " التلفزیون"من العالم، یخلو من جهاز 

نه أصبح یمثل عین حیث وصفت التلفزیون بأ) 1980(ما ورد في الموسوعة األمریكیة سنة 
  ).136، ص2012فؤاد شعبان، عبیدة صبطي، . (اإلنسان وأذنیه

سمة من سمات العصر وال شيء یضاهي التلفزیون أصبح التلفزیون كجهاز إخباري  -
كوسیلة اتصالیة في قدرته على تغطیة األحداث حال وقوعها وتقدیمها في مشاهدة متكاملة 

ما یحدث في أنحاء العالم بلغة بصریة مفهومة لغالبیة الجمهور تزداد واقعیة بلونها  لتحكي
الطبیعي مما یكون لها تأثیرها البالغ في نفسیة المشاهد من مختلف األعمار والثقافات 

  ).33، ص2008قبالن عبده قبالن حرب، . (واألجناس

لجمهور التلفزیون خصائص تختلف عن جمهور الوسائل األخرى، فجمهور التلفزیون أوال  -
وهو غالبا متابع وثابت نسبیا، وهذه الخاصیة تمكن المرسل المسلم من تبلیغ أكبر من غیره، 

  .رسالته، وتسهل عمله، وتسهم في إعطاء المستقبل فائدة أكبر

اس لمتابعة برامج التلفزیون، وكثیر منهم یتابعون فهناك أوقات معینة یتفرغ فیها بعض الن    
ى ما لبرنامجا معینا في أوقات محددة، وذلك حسب وقت راحتهم ووجودهم أمام الشاشة، إ

  .هنالك من أحوال وظروف

یعرف ردة فعل رسالته إال بعد المرسل بعید عن المستقبل في البرامج التلفزیونیة، لذلك ال  -
  ).38، ص2013لحسن، غسان عبد الوهاب ا. (زمن
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مارشال : (كما قال) عالمیةقریة (استطاع التلفزیون تصغیر الكرة األرضیة وتحویلها إلى  -
خاصة بعد إطالق األقمار الصناعیة الخاصة عالم االتصال المعروف، ) ماكلوهان

أنحاء العالم باالتصاالت حیث یستطیع المرء أینما كان متابعه ومشاهدة ما یدور في مختلف 
  . في التو واللحظة مما یضفي على المشاهد الحیویة واآلنیة والجدة في نفس الوقت

یستطیع التلفزیون أن ینقل للمشاهد صورا لشخصیات عالمیة، یصعب على اإلنسان  -
العادي أن یلتقي بهم في الحیاة العادیة، مثل الرؤساء والملوك والحكام  والشخصیات المؤثرة 

  .التي تؤثر في حیاة البشرالعالمیة 

من أهم ما یمیز التلفزیون نشرته اإلخباریة التي أصبحت تنقل العالم بأحداثه أمام المشاهد  -
  .وذلك من مختلف أنحاء العالم

التي تقدم للعالم  C.B.SوN.B.C وهذا التقدم أتاحته شبكات تلفزیونیة مهمة منها     
  .أخبارا متنوعة مهمة جدا

تحریك الكامیرا وعددها وتنوعها یمتلك التلیفزیون إمكانیة تقدیم لقطات سهولة بفضل  -
مختلفة للصورة الواحدة من خالل العدید من الزوایا، مما یعطي للمشاهد الفرصة لمشاهدة 
الحدث بصورة أفضل مما لو كان هو في مكان الحدث نفسه، مثال ذلك مباریات كرة القدم، 

رائد محمد عبد ربه، عكاشة محمد ( .د إحراز هدف من األهدافالتي تشاهدها بزوایا مختلفة عن

  ).113-111، ص ص2009صالح، 

استطاع المشاهد عن طریق التلفزیون أن یتمتع بوسائل اتصالیة مختلفة معا، فهو یجمع  -
  ).المسرح(والحركة ) السینما(والصورة واللون ) الرادیو(بین الصوت 

بصورة كبیرة من جانب المشاهدین، وهو جانب إیجابي تتطلب مشاهدة التلفزیون التركیز  -
حیث أن متابعة الرسالة اإلعالمیة باهتمام یساعد على فهمها وتذكرها، وهذا شيء مهم جدا، 



 الفصل األول                                                                ماھیة األعالم التلفزیوني
  

40 
 

إذ أن جمیع وسائل االتصال تعمل على جذب انتباه الجمهور وتحرص على االحتفاظ بهذا 
  ).51ص، 2012ایاد عمر عرقوب، . (االنتباه أطول فترة ممكنة

إن التلفزیون یعتمد على سلسة من الحوارات باإلضافة للصورة التي یتم عرضها، وبالتالي -
  .فدور المذیع مهم جدا في البث اإلذاعي كونه یعد عامال جاذبا أو منفرا للبرامج

لذا فجمیع المحطات اإلذاعیة أصبحت تلتفت التفاتا شدیدا لهذه المسألة، إذ أن ومذیعا أو 
  .من الجمهوریونیا یتمتع بحضور قوي یكون مطلوبا أكثر مقدما تلفز 

ومن أجل تمكین المقدم من عرض المادة بكل سهولة ویسر تم اختراع آلة التلقین 
الملحقة بالكامیرات التلفزیونیة والتي تساعد المتحدث على الكالم،  )Auto Cue(الذاتي

   ).52، ص2012ایاد عمر ابو عرقوب، . (فالكالم یظهر خلف الكامیرا التي ینظر إلیها المتحدث

  أنواع البرامج التلفزیونیة - سابعا

  :األخبار والبرامج السیاسیة -1

البرامج السیاسیة في عالم اإلعالم الفضائي تشغل شریحة كبیرة من المشاهدین في 
جج فیه مواقف أالعالم، وهذه البرامج تشبع حاجة اإلنسان إلى الفضول المعرفي السیاسي، وت

محددة یقتنع بها، ثم یقوم بالدفاع عنها، إن ما یمیز هذا النوع من البرامج هو أنها تدافع عن 
تسلیط الضوء على ما تدور من أحداث سیاسیة للبالد، وعلى هذا قضایانا الوطنیة وتحاول 

بكثیر رغم  األساس تبدو مسؤولیة زمالئنا في البرامج السیاسیة الحواریة وغیر الحواریة أكبر
  .تضافر جهود جمیع البرامج إلیصال حالة المشهد السیاسي

  :ةالبرامج الحواری -2

انتشارا حیث یقسم هذا النوع من البرامج إلى ثالثة وهي من أكثر البرامج التلفزیونیة 
  :أقسام
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 .ویعتمد على استطالع رأي شخصیة معینة في موضوع ما: حوار الرأي -
 .للحصول على معلومات أو بیانات تخدم هدفا معیناویهدف : حوار المعلومات -
ویستهدف هذا القالب تسلیط الضوء على شخصیة ما وتقدیم : حوار الشخصیة -

 .الجوانب المختلفة منها للمشاهد

على اختیار الشخصیة المناسبة ومدى كفاءة مدیر ویعتمد نجاح هذا النوع من البرامج 
واضحة، مباشرة وبسیطة وفي الوقت نفسه قویة و الحوار، وطریقة وضع األسئلة بحیث تكون 

وال تكون األسئلة مما یحتمل اإلجابة عنه بنعم أو ال، ولكن یفضل اختیار أسئلة تسمح 
للضیف بأن یخرج إجابات تقریریة أو تفسیریة، ویفضل أن یبتعد المعد عن األسئلة اإلیمائیة 

ضیف، ومن المهم أن یستفز المعد التي تتضمن في طیاتها اإلجابة التي یجب أن یرد بها ال
  .الشخصیة المجرى معها الحوار بأسئلة تجعله یقدم معلومات جدیدي ومشوقة أو آراء مهمة

  :برامج الندوات والمناقشات -3

وهي امتداد لبرامج الحوار ولكن لها طبیعة خاصة، فالمناقشات تعتمد على اختیار 
الجمهور وترك الجمهور یقرر ویستخلص ما أو تغطیة الظاهرة التي أثارت اهتمام الموضوع 

كذلك تتصف برامج المناقشات وقد یصل الخالف في وجهات النظر والمواقف . یرید
واالتجاهات فیما یتعلق بأمر المناقشة وقد یصل الخالف في وجهات النظر بین المشاركین 

  .في البرامج إلى حد الصراع والتوتر

ن في الندوة الموضوع من جوانب مختلفة لتغطیته أما في برامج الندوات یعرض المشاركی
  ).35، ص2008قبالن عبده قبالن حرب، . (بطریقة نقاشیة حواریة ومثیرة للجمهور

  : البرامج الكومیدیة -4

وهي البرامج التي تختص بمواضیع االستراحة والمواقف المضحكة والمسلیة والتي في 
  .النهایة تقصد الكومیدیا
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  :البرامج الفنیة -5

وهي للبرامج التي تقوم على أسس فنیة من نشرات إخبار ولقاءات ومتابعة آخر األخبار 
  .والمستجدات الفنیة

  :البرامج التثقیفیة -6

  .وهي برامج التوعیة واإلرشاد التثقیفي

  :برامج أطفال -7

وهي البرامج التي تختص بالطفل من متابعة ودراسة ألن األطفال هم أكثر فئات 
م للبحث والدراسة قبل حساسیة، ویتعین إن یتم إخضاع كافة البرامج الموجهة له الجمهور

  .بثها

  :المسلسالت والدراما -8

المسلسل التلفزیوني هو سلسلة حلقات درامیة متتابعة تذاع على التلفاز في معظم 
األحیان مقسمة لحلقات وكل حلقة هي جزء من المسلسل، كل حلقة من المسلسل تقدم لنا 

والدراما نوع  .أحداث معینة ثم تنقطع في نقطة معینة، وتكتمل األحداث في الحلقة التي تلهیا
  .من النصوص األدبیة التي تؤدي تمثیال في المسرح أو السینما أو التلفزیون أو اإلذاعة

غالبا بالتفاعل اإلنساني وكثیرا ما یصاحبها الغناء والموسیقى  تهتم القصص الدرامیة
ألوبرا ضمن هذا التعریف، وتنقسم الدراما في المفهوم اإلغریقي إلى ثالثة أجزاء ویدخل فن ا

وهو األداء التمثیلي الذي یؤدي للضحك ممثال بالقناع األبیض الضاحك ) الكومیدیا(الملهاة 
وهو األداء التمثیلي الذي یؤدي إلى الحزن )  الكومیدیا(عكس الملهاة ) التراجیدیا(والمأساة  
یقع بین االثنین، قناع األسود الباكي، أما الجزء الثالث فهو نوع خاص من الدراما ویمثله ال
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حیث یعتمد قصص األساطیر ویعرف باسم التراجیكومیدي ویتناول شخوصها األسطوریة 
  .ببعض السخریة وحدیثا یمكن إدراج بعض أنواع الكومیدیا السوداء تحت هذا المسمى

  : البرامج الریاضیة -9

البرامج التي تقوم على أسس ریاضیة من نشرات أخبار ولقاءات ومتابعة آخر وهي 
غسان عبد الوهاب . (الخ...األخبار والمستجدات الریاضیة والنقل الخارجي للمباریات الریاضیة

  ).47-46-45، ص ص2013الحسن، 

  :السیناریو في البرامج التلفزیونیةكیفیة إعداد  - 10

یضم سیناریو البرامج التلفزیونیة حقول لمفردات قریبة من حقول الفن التلفزیوني، بعد 
كذلك استضافة بعض . إضافة عناوین فقرات البرنامج والفواصل الموسیقیة الخاصة به

هذا ما سنوضحه من خالل عرض جزء ضیوف البرنامج للمشاركة في فقراته المتنوعة 
  ).134محمد شطاح، د س، ص(":نحن الشباب"امج مصغر من سیناریو تلفزیوني لبرن

حجم 
  القطات

  الموسیقى والمؤثرات  التعلیق  الصورة

  

  

  

  م.ل

  

  

 

 

 

  :المذیع

  

  

یبدأ البرنامج بنزول التایتل الخاص بعنوان (
  ).البرنامج مع الضربات الموسیقیة المرافقة له

ونرحب بكم في مشاهدین السالم علیكم أعزائنا ال
) نحن الشباب(الحلقة األولى من برنامجكم 

  .وأهال وسهال بكم...نتمنى أن یرق لكم

بعده نزول عنوان الفقرة ) فاصل البرنامج( 
  ).شباب الغد...(األولى

ضربات موسیقیة 
تتناسب واللقطات 
المصورة لموضوع 

البرنامج كخلفیة 
  ...للصورة
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  م.ل

  

  

  

  م.ل

  

  :المذیع

  

  

  

  :المذیع

أحبائنا الشباب أنتم الیوم جیل المستقبل وأمل 
ومستقبلها وعمادها في تحقیق األمة في حاضرها 

  .المنشوداألمل 

ورشة (عنوان الفقرة الثانیة ) فاصل البرنامج(
  ).الشباب

تنتشر هذه األیام ورش عمل . أعزائنا الشباب
الشباب في مختلف محافظات القطر ولمختلف 

لتساهم في رفع المستوى العلمي ..األعمار
والثقافي أثناء مسیرة حیاتكم الیومیة، مثل تعلیم 

  .وأجهزة التبرید..الكهرباءتقنیة الحاسوب وهندسة 

  ).فاصل البرنامج(

الضربات الموسیقیة 
  .نفسها

  

  

  

مع الضربات الموسیقیة 
  .الخاصة بالبرنامج

  

مع الضربات الموسیقیة 
  نفسها

  

 :الكتابة التلفزیونیة -ثامنا

تتمثل في أدیب خضور الخصوصیة اإلعالمیة للتلفزیون والتي . یحدد الباحث د 
. والسمع من خالل تقدیم الصورة المتحركة، والكلمة المنطوقةاالعتماد على حاستي الرؤیة 

باعتبارها . فالصورة هي أساس الكتابة التلفزیونیة والكلمة هي عنصر هام في هذه المادة
كما أن قوة الصورة تعود أساسا إلى قوة . د فني بالغ األهمیةمكملة للصورة، وعنصر تجسی

إن الكتابة التلفزیونیة تقوم : هذه الخصوصیة بقولهتوضیح ماهیة خضور . ویتابع د. الفكر
الیة على التجسید الفني في اللغة التعبیریة على أساس إدراك حقیقة مقدرة التلفزیون الع

الصوت، الصورة، الحركة، األلوان، اإلضاءة، الدیكور، الموسیقى المؤثرات (التلفزیونیة 
وتتیح هذه الحقیقة للكتابة التلفزیونیة أن تطمح إلى تقدیم مضامین غنیة، ومتنوعة ). الصوتیة
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وشخصیات، وأزمنة، و أمكنة متعددة تتضمن معلومات، وأفكار، ووقائع، وعواطف، ومشاعر 
فعلى الكاتب التلفزیوني أن یفكر بمادته بطریقة مرئیة فالصورة هي العنصر األهم . ومتنوعة

فالكتابة التلفزیونیة الناجحة هي التي . الوحیدولكنها لیست العنصر . في مادته التلفزیونیة
، وتحویل المجردات إلى لمعانيتستدعي صورة قادرة على نقل المعلومات والوقائع، وتجسید ا

. فالكلمة هي عنصر التجسید الفني الثاني البالغ األهمیة في الكتابة الصحفیة. محسوسات
. الصورة والكلمة: إن الكتابة التلفزیونیة تسیر على قدمین: وعلى هذا األساس یمكننا القول

عبر وكذلك االنسجام ولكن ال یمكننا أن ننسى أیضا األسلوب السهل والواضح والموجز والم
  .والتكامل بین عناصر الكتابة

. على الرغم مما سبق إال أن الباحثین یؤكدون بقوة أهمیة الصورة في المذیاع المرئي
فن الكتابة لإلذاعة (الحسیني أهمیة خاصة في كتابها وهذا ما تعطیه الدكتورة أمیرة 

ة المتحركة التي تجعله قادرا على یكتسب المذیاع المرئي خاصیة الصور : "بقولها) والتلفزیون
واعتماده على هذه  ،نقل الحدث مسموعا، ومرئیا من مكان وقوعه مباشرة إلى غرفة المشاهد

الصورة التي تمثل الواقع كما یجري أو الواقع كما جرى بغیة وصول األحداث إلى عقل 
ختالف عن الكلمة وهذه هي لغة الفیلم، أو لغة الصورة التي تختلف كل اال. المشاهد وقلبه

  . وهذا هو األثر العاطفي للتلفزیون ،المنطوقة أو المطبوعة

مع الصورة یكون األثر " (مارشال ماكلوهان"والعاطفة هنا هي الصورة أو كما قال 
وهذا الموقف العاطفي هو الذي یدفع المشاهد إلى الغضب، أو الخمول، أو ) العاطفي

 ).548-547، ص ص2007جمال جاسم المحمود، . (الكراهیة، أو الحزن، أو التعاطف
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  شروط وأسالیب اإلقناع والتأثیر في اإلعالم التلفزیوني - تاسعا

  :شروط التأثیر -1

إن اإلنسان لیس حالة سلبیة یتأثر بتلقائیة ساذجة بكل الرسائل اإلعالمیة التي 
عالقة بشخصیة یتعرض لها، إنما تأثره تتدخل فیه متغیرات كثیرة، بعضها النفسي الذي له 

هذه المتغیرات هي ما  ،اإلنسان، وبعضها االجتماعي الذي له عالقة ببیئته االجتماعیة
ثیر إضافة إلى أمور أخرى لها عالقة بوسائل نقصده بالشروط التي یجب توافرها لحدوث التأ

  .اإلعالم نفسها

م متنوعة منها ما العوامل أو الشروط المطلوبة لكي یحدث التأثیر المتوقع من وسائل اإلعال
ومنها ما له عالقة  ،له عالقة بالمصدر، أي نوع الوسیلة اإلعالمیة التي یتعرض لها الفرد

أي مضمون الرسالة  ،بالبیئة، أي المحیط االجتماعي الذي تبث فیه الرسالة اإلعالمیة
  .ما له عالقة بالجمهورخیرا أثم  ،اإلعالمیة نفسها

  :الرسالة اإلعالمیة العوامل التي لها عالقة بمصدر-أ

 تضفي الخبرة التي یتمتع بها مصدر الرسالة اإلعالمیة قدرة تأثیریة  ،نفوذ وخبرة المصدر
) الرسالة(ویقصد بالخبرة مدى معرفة صاحب  ،على رسالته ونفوذا له على المتلقي

بالموضوع الذي یتحدث عنه، إذ كلما كان الشخص ملما بموضوع الرسالة اإلعالمیة 
یوجهها كلما كان تأثیره، أو تأثر المتلقي عنه أكبر، والعكس صحیح أي إن العالقة التي 
  .طردیة

 تزداد قوة تأثیر المصدر كلما كانت صدقیته عالیة في نظر الجمهور ویقل . الصدقیة
فالشخص أو مصدر المعلومات الذي یعرف عنه الصدق  ،التأثیر تبعا لضعف الصدقیة
لمتلقي، بینما المصدر الذي تتدنى صدقیته، تضعف قدرته یكون أبلغ في التأثیر على ا
  .التأثیریة حتى تتالشى تماما
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 رجة تأثیرها على الجمهور بفعل عوامل تتفاوت وسائل اإلعالم في د. الوسیلة اإلعالمیة
فالتلفزیون یأتي في مقدمة وسائل اإلعالم من حیث قدرته الهائلة على التأثیر على  ،كثیرة

وقدرة التلفزیون على التأثیر تأتي  ،)الصندوق السحري(ه أطلق علیه لقب األفراد، حتى إن
كما  ،من كونه یستحوذ على اهتمام قطاع كبیر من الجمهور من الجنسین كبارا وصغارا

أنه یتعامل مع حواس اإلنسان الرئیسیة البصر والسمع، إضافة إلى كونه یستخدم مؤثرات 
 ). Make-Belief(  اد یحاكي الحقیقةفنیة عالیة مثل اللون والصوت حتى یك

 یؤدي احتكار الوسائل اإلعالمیة إلى أحادیة في مصدر . احتكار الوسائل اإلعالمیة
هذه األحادیة تؤثر في الفرد من حیث إنها تلغي التنوع في اآلراء واألفكار . المتلقي

االختیار من ووجهات النظر الذي یمكن أن یشكل الفرد أساسه تصورا محایدا من خالل 
  .بین عدة خیارات

إن الذي یحدث في حالة احتكار وسائل اإلعالم من قبل قرد أو مؤسسة أن اإلنسان       
  .عالمیة بطرق وأشكال مختلفةالرسالة اإل(یتعرض لنفس 

  ).المحیط االجتماعي(العوامل التي لها عالقة بالبیئة -ب

تمثل البیئة االجتماعیة التي یعیش فیها اإلنسان عامال مساعدا لوسائل اإلعالم لكي تحدث 
  : التأثیر المتوقع منها من خالل طریقتین

  تدفق المعلومات (من نظریات التأثیر نظریة  ،الرأي والمكانة في المجتمعدور أصحاب
 ،بقیة أفراد المجتمعالتي تتحدث عن دور قادة الرأي في التأثیر على ) على مرحلتین

معظم الناس في محیطهم االجتماعي یقیمون اعتبارا لرأي بعض األفراد الذین یتمتعون 
ذا ما حدث أن هؤالء األفراد أو بعضهم استحسنوا شیئا مما  ،بمكانة خاصة في المجتمع ٕ وا

  .في وسائل اإلعالم فإن المتوقع أن یجد رأیهم هذا قبوال لدى اآلخرینیعرض أو ینشر 
المكانة أو القبول الذي یحظى به هؤالء األفراد لدى بقیة أعضاء المجتمع قد تكون بسبب 

أو شهرتهم في وسائل اإلعالم مثل المطربین مكانتهم العلمیة أو االجتماعیة أو المالیة، 
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إحداث التأثیر الذي لذلك نجد أن وسائل اإلعالم تستغل هذا العامل في  ،والعبي الكرة
  .ورتریده في الجمه

 تؤثر حالة المجتمع االجتماعیة أو االقتصادیة أو السیاسیة  ،الحال التي علیها المجتمع
لكي یؤثر في قدرة الرسالة اإلعالمیة على التأثیر في الجمهور، ألن مضمون الرسالة 

فمثال الرسالة اإلعالمیة التي تتحدث عن  ،البد أن یعكس واقع المجتمع بشكل أو بآخر
الظلم سواء كان سیاسیا أو اجتماعیا ال تجد صداها إال لدى الفئات المضطهدة سیاسیا 

أما الفئات الغنیة والمیسورة  ،أو الشرائح االجتماعیة الفقیرة في حال الظلم االجتماعي
نها أیضا قد ال تفهمها مطلقا فإنها لیست فقط ال تتفاعل مع هذه الرسالة أو تتأثر بها، ولك

  .ألنها ال تعكس واقعا لها

هي األساس الذي تنطلق منه وسائل اإلعالم للتأثیر في الجمهور ) الحرمان(قضیة 
فالفقر هو الذي یجعل الناس یتأثرون بما  ،من خالل استغالل الحال التي علیها المجتمع

ظلم هو الذي یجعلهم یتفاعلون مع وال ،یقال عن العدالة االجتماعیة أو الظلم االجتماعي
  .الرسائل اإلعالمیة التي تتحدث عن الحریة والكبت، والدیمقراطیة واالستبداد

  ).مضمون وسائل اإلعالم(العوامل التي لها عالقة بالرسالة اإلعالمیة -ج

  :یتأثر الجمهور بنسب متفاوتة بمضمون الرسالة اإلعالمیة إذا ما توافرت لها العوامل التالیة

 فالقضایا التي  ،أن یكون مضمون الرسالة اإلعالمیة یتعلق بقضیة تشغل الرأي العام
فإذا ما تبنت وسائل اإلعالم  ،ویتفاعلون معهاتكون حدیث الناس هي التي تشد انتباههم 

هم وسیتبعون تفاصیلها، وسیتأثرون قضیة من هذا النوع فإنها ستستحوذ على اهتمام
م، وخصوصا إذا كانت وسائل اإلعالم هي المصدر الوحید، بالمعلومات التي تقدمها له

وعكس ذلك إذا  ،أو المصدر األساس للمعلومات التي یحتاجها الجمهور عن تلك القضیة
 الحالة ههذكان مضمون الرسالة بعیدا عن اهتمامات الجمهور، فإن الناس في 

  .سینصرفون عن وسائل اإلعالم
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  الرسائل اإلعالمیة(یتأثر اإلنسان بداهة بالمعلومات  ،عرض الرسالة اإلعالمیةتكرار (
  :من خالل عملیة معروفة تتكون من أربع مراحل هي

لمعلومة، یسعى إلى ) یتعرض(فالفرد الذي  :التعرف ثم التفسیر فالحفظ ثم االسترجاع 
التعرف علیها، ثم تفسیرها من خالل مقارنتها بما لدیه من خبرة سابقة، ثم یحفظها في 

  .ذاكرته، ثم یسترجعها حینما یحتاج إلیها

مرتبطة بسلوك إنساني آخر یسمى ) عملیة اكتساب المعلومات(هذه العملیة التي تسمى 
 ،لمعلومة ما دون غیرهان الفرد هو الذي یختار طواعیة التعرض أأي  ،)االنتباه االختیاري(

، أي إن تعرض )التكرار(یؤثر فیه عوامل كثیرة منها ) باه االختیاريتاالن(هذا السلوك، 
االنتباه إلیها، ) یختار(تجعله ) معلومات(اإلنسان المستمر، أو لعدة مرات لرسالة إعالمیة 

وسائل  ،كمعلومة ضمن المراحل السابقة، ومن ثم التأثر بها وبالتالي معالجتها واكتسابها
لذلك نرى أن اإلعالن . لدى اإلنسان في جانب مهم هو اإلعالن اإلعالم استغلت هذه الصفة

  .الذي یتكرر ظهوره هو األكثر تأثیرا وبقاء في الذاكرة

ر االنتباه، ومن تكرار الرسالة اإلعالمیة مهما كان مضمونها یثیر لدى المتلقي عناص      
ثم التعرض لها بالطریقة نفسها التي تجعلها تتحول إلى معلومة من خالل المراحل األنفة 

یصبح أمرا  -ومتى ما استقرت في الذاكرة فإن التفاعل معها والتأثر بها سلبا أو إیجابا ،الذكر
تب علیه من ألي أمر من األمور، وما یتر وال شك أن التكرار أو التعرض المنتظم . تلقائیا

  .تأثر وتغیر في فكر اإلنسان أو سلوكه، مسألة معروفة منذ القدم

 وسائل (مع التطور الهائل لوسائل االتصال الجماهیري  ،طریقة عرض الرسالة اإلعالمیة
، ودخولها مجال التقنیة المتقدمة جدا تضاعف مرات عدیدة التأثیر الذي تحدثه )اإلعالم

مجردة وبشكل ) الرسالة اإلعالمیة(لم یعد الفرد یتعامل مع  ،هیرتلك الوسائل في الجما
مباشر، بل صارت تأتیه محفوفة بكثیر من المؤثرات النفسیة والسمعیة والبصریة، وصار 

  .فنا قائما بذاته تبدع فیه العقول أعماال خالقة) طریقة العرض(اإلخراج 
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سالة اإلعالمیة على المستوى الر كان التقدم في استخدام التقنیة وتوظیفها في عرض      
) االستودیوهات(لقد خرجت عدسة التصویر التلفزیونیة من الغرف  ،المرئي التلفزیوني مذهال

فصارت تختلط بالناس في الشوارع وأماكن العمل وتطیر معهم على متن إلى الفضاء الرحب 
الصوتیة  كما وظفت األلوان والمؤثرات ،كما یقال) حیا(الطائرات، لقد صار كل شيء 
  .بطریقة تكاد تجعل كل شيء حقیقة

لقد صار الوقع النفسي على اإلنسان شدیدا، حیث لم تعد الرسالة اإلعالمیة تأتیه 
ومباشرة، بل ضمن حشد ضخم من المؤثرات التي تستهدف عقله وسمعه وبصره ) بریئة(

  .وعواطفه فتحرك كوامن نفسه وكوامن غریزته

  تمثل صیاغة الرسالة عامال آخر من العوامل التي  ،اإلعالمیةصیاغة الرسالة طریقة
ذا كان العامل السابق طریقة عرض  ،تسهم في تأثیر الرسالة اإلعالمیة في الجمهور ٕ وا

الرسالة اإلعالمیة یتعامل الحس، أي مع ما هو ظاهر ومسموع تبصره العین وتسمعه 
  .والفكر والخیالاألذن، فإن هذا العامل، صیاغة الرسالة یخاطب العقل 

صیاغة الرسالة اإلعالمیة هي غیر األسلوب الذكي في استخدام األلوان واألضواء 
التي تقوم علیها ) الفكرة(فیها إنها الطریقة التي تقدم  ،واألصوات وبقیة األصوات الخارجیة

أو هي القالب الذي تصاغ فیه أفكار الرسالة بطریقة منظمة من خالل  ،الرسالة نفسها
كما أن الرسالة اإلعالمیة قد  ،للغة والترتیب المنطقي للوقائع واألحداث تخدام الذكياالس

  .ردیئة فإن ذلك یضعف تأثیرها) صیاغتها(بطریقة جذابة ومؤثرة لكن إذا كانت) تعرض(

  العوامل التي لها عالقة بالجمهور- د

إال إذا تخلصنا ال یمكن فهم العالقة بین مستوى تأثیر وسائل اإلعالم وبین الجمهور 
وهذا یتطلب أن نفهم أن  ،من ذلك االعتقاد بأن الجمهور شيء واحد ذو طبیعة متجانسة

الجمهور خلیط متباین من األفراد یختلف كل فرد فیه عن اآلخر بالكیفیة التي یستقبل فیها 
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 ویمكن تلخیص العوامل التي لها عالقة بالجمهور والتي یلزم توافرها ،الرسالة اإلعالمیة
  :لیتحقق التأثیر المتوقع من وسائل اإلعالم، على النحو التالي

 یمكن القول إن نوع الجمهور وطبیعته متغیر جوهري في عملیة التأثیر،  :نوع الجمهور
فما یصلح لألطفال ال یصلح لغیرهم،  ،مختلفة) المعلومات(ألن الرسائل اإلعالمیة 

الرجال، وخطاب المثقفین غیر خطاب والرسائل اإلعالمیة المصممة للنساء، ال تناسب 
لذلك من البدیهي أن نجد أن بعض رسائلنا اإلعالمیة لم تحقق  ،وهكذا...األمیین

األهداف التي أردناها حینما صممنا الرسالة، ألنها ببساطة وجهت إلى جمهور لم 
  .یفهمها

كنوع من أنواع الجمهور الذي تكون معلومات محدودة عن  -الجمهور األمي مثال
مدینة نیویورك ) جمال ونظافة(یتأثر بالرسالة اإلعالمیة التي تتحدث عن  -العالم الخارجي

األمریكیة أكثر من فئة الجمهور المتعلم الذي قرأ عن تلوث المدن الكبرى مثل نیویورك 
السیارات أو مداخن المصانع، أو ذلك الذي سافر وشاهد عشرات  بالدخان الصادر من عوادم

األلوف من المشردین المتناثرین على أرصفة الطرقات وبین حاویات القمامة وفي أنفاق 
  .القطارات األرضیة

 تؤثر المكانة االجتماعیة للفرد داخل مجتمعه على كیفیة تفاعله  :الموقع االجتماعي للفرد
فعلى سبیل المثال، األفراد أو الشریحة من الجمهور  ،وتأثره بها مع الرسالة اإلعالمیة

التي تصنف ضمن أصحاب الدخول المنخفضة یزید اهتمامها وتتأثر أكثر بالرسائل 
  .المتعلقة بموضوع األسعار والتضخم) المعلومات(اإلعالمیة 

نظام من جانب آخر، العالقة بین تأثر الفرد بالرسالة اإلعالمیة وموقعه داخل ال
تقوم بتوزیع ) مؤسسات اجتماعیة(تأتي من كون وسائل اإلعالم هي بنفسها االجتماعي 

والذي یحدث أن الشخص الذي یتعرض لوسائل اإلعالم یختار . األدوار وتحدیدها لألفراد
على اعتبار أنه یذیب نفسه في  ،لنفسه دورا من األدوار التي تعرضها وسائل اإلعالم
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ویتقمص إحدى شخصیاتها من حیث ال یشعر لوسائل اإلعالم، ) المؤسسة االجتماعیة(
  .غالبا

نوع آخر من تأثیرات وسائل اإلعالم الذي له عالقة بموقع الفرد داخل المجتمع هو 
  .اجتماعیة معینة ذلك الخاص بنمط العالقات بین األفراد داخل شریحة

 إذ كلما . یتفاعل الفرد مع الرسالة اإلعالمیة بحسب معتقداته وقناعاته. لجمهورمعتقدات ا
قریبة من معتقدات الجمهور ومنسجمة مع ما یؤمن به كلما كان كانت الرسالة اإلعالمیة 

وبالمقابل تضعف قدرة الرسالة اإلعالمیة على التأثیر  ،یرها فیه أشدثأتقبولها لدیه أدعى و 
  .تباین تباینا واضحا مع ما یعتقد أنه هو الصوابفي الجمهور حینما ت

تكون أقدر على تدعیم ما هو قائم من مثل ) المعادلة(وسائل اإلعالم على ضوء هذه 
منسجمة مع ) الرسالة اإلعالمیة(وقیم، وعلى تكریس النظم االجتماعیة السائدة، بمعنى أن 

كانت تستهدف تغییر مواقف أو  كما أن وسائل اإلعالم تتقلص قدرتها إذا. قناعات الجمهور
أي إن الرسالة اإلعالمیة هنا متباینة مع ما  ،قلب معتقدات یحملها األفراد منذ آماد طویلة

  .یؤمن به الجمهور، وهذا مما یجعل تأثیرها محدودا

 دراكهم لها یتفاوت األفراد في فهمهم :إدراك المتلقي للرسالة ٕ الرسائل اإلعالمیة  ،لألشیاء وا
، وهي كمثیر ذهني یتعرض له اإلنسان، یستجیب لها ویتفاعل )األشیاء(هذه واحدة من 

معها ویفهمها بطریقة تختلف عن اآلخرین هذا التباین واالختالف في فهم الرسائل 
من أهم األسباب التكوین الثقافي للشخص  . اإلعالمیة لدى أفراد الجمهور له أسباب كثیرة

  .والتربیة االجتماعیة التي یمر بها

یختلف  للرسائل اإلعالمیة یجعل موقفهم منها وحكمهمتفوت األفراد في إدراكهم 
فقد یرى أحدهم في بعض ما تعرضه وسائل اإلعالم انحرافا كبیرا عن  ،اختالفا واضحا

التكوین الثقافي  ،السلوك العام والقیم السائدة، بینما قد یراه آخر في أنه مجرد خطأ بسیط
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. والتنشئة االجتماعیة ساهمت في إیجاد معاییر مختلفة لدى األفراد في الحكم على األشیاء
  ).64-48، ص ص1998محمد عبد الرحمان الحضیف، (

  :أسالیب اإلقناعاستماالت و -2

  : قناعیةإلاالستماالت ا-أ

أو ) في سیاق الكالم(ضمنیة قناعیة ال تخلو من استماالت إما أن تكون إلإن الرسائل ا    
ویتحدث العلماء عن  ،علنیة، ویكون الغرض منها التأثیر في تفكیر ووجدان وعاطفة المتلقي
االستماالت العاطفیة، : ثالثة أنواع أساسیة من االستماالت التي توجد بالرسالة اإلقناعیة هي

   :كل منهاوفیما یلي استعراض ل.. االستماالت العقالنیة، واستماالت التخویف

ثارة حاجاته النفسیة  :االستماالت العاطفیة-ب ٕ تستهدف التأثیر في وجدان المتلقي وا
واالجتماعیة ومخاطبة حواسه بما یحقق هدف القائم باالتصال، ویعتمد هذا النوع باألساس 

  .الرموز، واألسالیب الغویة، الشعارات: على توظیف 

 مراحل التفكیر عن طریق إطالق حكم توظف لتبسیط الفكرة واختزال : الشعارات
نهائي في شكل مبسط مما یجعل المتلقي یتقبل هذه الشعارات دون أن یستغرق 

انتخبونا "، "جزائر العزة والكرامة"، "الشرطة في خدمة الشعب"وقتا طویال ، مثال 
  .الخ"......والكل یتكلم"، "وحاسبونا

 وهي تمثل أساس التفاعل الرمزي توظف لنقل األفكار واآلراء واالتجاهات : الرموز
بین األفراد خاصة في نقل المحتوى اإلعالمي بهدف دفع اآلخرین إلى قبول أو 

  .تأیید هذه األفكار واآلراء واالتجاهات

ممنوع : مثال           التدخین

 جناس، طباق، مقابلة، (توظف جمیعها المحسنات البدیعیة  :األسالیب اللغویة
لتقریب المعنى وتجسید ...) التشبیه، الكنایة، االستعارات(والصور البیانیة ...) سجع
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الذي یخرج عن كونه االستفهام وجهة نظر القائم باالتصال، كما یستخدم كذلك 
  .كار والسخریةاستفهاما حقیقیا إلى معنى آخر یفید االستن

توظف في الرسالة االقناعیة لتحریف المعنى وممارسة نوع من  دالالت األلفاظذلك ك
التوجیه اإلیحائي على المتلقي، ویمكن تطبیقه بتوظیف كلمة أو صیغة أو فعل بحیث تكون 

تضفي نوعا من الرفض لالسم أو الكلمة أو الفعل أو  سلبیةمحملة بمشاعر معینة إما 
كذلك ...بعض األعمال بالتخریبیة، اإلرهابیة، االنتحاریة الصفة المصاحبة لها مثل وصف

  .الخ....ادّعى، زعم، اعترف، تأكد: توظف بعض األفعال لتفید ضمنیا الشك أو الیقین مثل 
ما أن تكون  ٕ أما الصفات فهي مثل ...رأف به، عفى عنه  :مثل استخدام األفعال إیجابیةوا

  .الخ...ذكي، عادل ، قنوع: قولنا 

في العراق هناك من یصف العملیات باالنتحاریة والبعض یصفها مثال (
باالستشهادیة، فاالنتحاریة توحي للمتلقي بفكرة معینة تكون سلبیة أما استشهادیة فتوحي بفكرة 

مسلم، كذلك = كافر، استشهادي = انتحاري : إیجابیة وكال الصفتین تحمالن جانب دیني
  .یصفها بالبطولیة هناك من یقول عملیة إرهابیة وهناك من

  إیحاء سلبي= الكالم غیر سلیم = تفید التشكیك = ادعى، زعم 

  .إیحاء إیجابي= الكالم سلیم = تفید الیقین = أكد، اعترف 

  :ومن دالالت األلفاظ كذلك نجد

توظف صیغة أفعال التفضیل بغرض ترجیح فكرة معینة أو مفهوم : أفعال التفضیل -
  ....أجود، أحسن: براهین، ومثال ذلك القولدون الحاجة إلى أدلة أو 

تعمد الرسالة االقناعیة إلى االستشهاد بالمصادر، هذه العملیة : االستشهاد بالمصادر -
تزید من مصداقیة الرسالة، وكلما تم تجاهل المصادر تقل مصداقیة الرسالة، باإلضافة 

جوم كرة القدم و الفن إلى المصادر تستخدم الرسالة االقناعیة المشاهیر والنجوم مثل ن
 .والقصد من هذا جعل المتلقي یقتدي أو یقلد هؤالء المشاهیر....والسینما
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المقصود بها أن نشعر بضغط یجعلنا نتوافق مع مرجعیة : استخدام غریزة القطیع  -
وسلوك الجماعة التي ننتمي إلیها، ومعنى هذا أن ألي شخص استعدادات أكبر لتقبل 

جمة مع مرجعیته السلوكیة، وهو یعدل سلوكه أو اتجاهاته باتجاه اآلراء واألفكار المنس
 :الجماعة المرجعیة ، وهناك نوعان من الجماعات

وهي التي یتشكل داخلها سلوك وقیم ومبادئ الشخص وهي : الجماعات األولیة* 1     
  .األسرة والمدرسة

سلوكه ویقیس علیه  وهي التي یتخذها الشخص مرجعًا له في: الجماعات المرجعیة* 2     
  الخ....األصدقاء، النوادي، جماعة العمل: اتجاهاته وقیمه مثل 

اإلنسان كائن اجتماعي یعیش في جماعة یتأثر بها ویؤثر فیها ویحرص أن : غریزة القطیع (
یكون سلوكه یتوافق معها حتى ال یخرج عنها، فالشخص یسعى دوما ألن ینسجم مع مرجعیة 

العیش داخل الجماعة یجعله یحس باألمان، ولإلنسان القدرة على  جماعته حتى تقبله ألن
ص اإلقناع، جامعة ورقلة،  محمد یحي،. ()تعدیل سلوكه بما یتوافق مع سلوك مرجعیة الجماعة

 )،courses-ouargla.dz/2013-http://elearn.univ ،08/03/2015/2014،)47-45(ص
 :االستماالت العقالنیة- ج

وهي تعتمد على مخاطبة عقل المتلقي، وتقدیم الحجج والشواهد المنطقیة وتفنید اآلراء 
ظهار جوانبها المختلفة ٕ  : وتستخدم في ذلك.. المضادة بعد مناقشتها وا

  .بالمعلومات واألحداث الواقعیةاالستشهاد  -      

 .تقدیم األرقام واإلحصاءات - 
 .بناء النتائج على المقدمات -
 .تفنید وجهة النظر األخرى -
 :استماالت الخوف -ج

تشیر هذه االستمالة إلى النتائج غیر المرغوبة التي تترتب على عدم اعتناق المتلقي 
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 :المتلقي یستجیب للرسالة في حالتینوتؤدي إلى جعل .. لتوصیات القائم باالتصال
 .شدة اإلثارة العاطفیة، التي تشكل حافزًا لدى المتلقي لالستجابة لمحتوى الرسالة -  
توقعات الفرد بإمكان تجنب األخطار وبالتالي تقلیل التوتر العاطفي عند   -  

 .االستجابة لمحتوى الرسالة
العاطفیة في هذا النوع من االستماالت، وتوجد ثالثة عوامل تؤثر على شدة اإلثارة   

 : هي
إذ یجب أن یكون لمحتوى الرسالة معنى عند المتلقي حتى : محتوى الرسالة -أ

یستجیب للهدف منها ویحدث التوتر العاطفي، فالناس یمیلون إلى تجاهل التهدیدات، 
 .حتى تظهر عالمات واضحة على خطورتها

ى القائم باالتصال باعتباره غیر ملم إذا نظر المتلقي إل: مصدر الرسالة -ب
بالمعلومات الكافیة فسوف یرفض توقعاته، وبهذا تفشل الرسالة في إثارة ردود فعل 

ذا شعر المتلقي أن القائم باالتصال یبالغ في التخویف فإنه قد یتجاهل ما  ٕ عاطفیة؛ وا
 .یقوله

أنه حینما  حیث أشارت بعض الدراسات إلى: خبرات االتصال السابقة للمتلقي -ج
والتوتر، یقل جانب الخوف لدیهم، إذا ) الخوف(یتعرض بعض الناس لرسائل تثیر 

سبق أن تعرضوا لرسائل مشابهة، فالتعرض السابق للمعلومات یؤدي إلى نوع من 
التحصین العاطفي، ذلك أن عنصر المفاجأة یزید من درجة اإلثارة العاطفیة التي 

 . تحدثها األنباء السیئة
 : استخدام استماالت التخویف أو التهدید على الفروض اآلتیةویقوم *
استخدام هذه االسـتماالت یؤدي إلى إحسـاس الفرد بالتوتر، نتیجة لزیادة  -أ  

 .اإلحساس بالخوف أو الشعور بالعزلة، التي تركز علیها رموز الرسالة
نب الخطر أو یشكل حافزًا للفرد على تج -في هذه الحالة  -اإلحساس بالتوتر  -ب  

 .النتائج غیر المرغوبة
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سوف یستجیب الفرد، بتأثیر الحافز، إلى أي توصیات تجنبه هذا الخطر أو  -ج  
 .النتائج غیر المرغوبة

ّ إلى عادات سلوكیة تتفق  -د   من خالل التجریب والتدعیم، تتحول االستجابات من ثم
 .مع أهداف القائم باالتصال

الخاصة ببناء الرسالة، التي تشیر إلى التهدید أو ویمكن استخالص بعض الفروض *
 : التخویف من مثل

اقتراب التهدید من المتلقي شخصیًا یزید من حالة التوتر، وهذا مما یضفي على  -أ   
ً ذاتیاً   .التهدید معنى

یعطي أثرًا واضحًا مثل  ، فاحتمال الحدوث الألزمانيیرتبط التهدید باالقتراب  -ب   
یعطي المتلقي اهتمامًا باألحداث البعیدة الحدوث، فالفرد  ، وكذلك الالحدوث الفعلي

یمیل إلى تجاهل التهدید أو التخویف حتى تظهر مؤشرات واضحة وقریبة بالخطر 
 .الذي یعبر عنه التهدید

عكسیة بین قدر التهدید واالستجابة إلى توصیات الرسالة،  ارتباطیههناك عالقة  -ج  
ألن المبالغة في التهدید قد تثیـر التحدي لدى المتلقي، أو تجعله یتجنب الرسائل التي 

 .هذا التهدید إلىتشیر 
إمكانیة تنفیذ توصیاتها، وهذا یختلف عن وضوح  إلىوضوح الرسالة یؤدي  -د  

ض الخطر وعدم معرفة المتلقي بأبعاده یزید من وظهور الخطر أو غموضه، ألن غمو 
 .توتره أكثر من التهدید المعروف

مكانیاته كلما كان من السهل  -هـ  ٕ كلما كانت التوصیات في حدود قدرات المتلقي وا
  .اتنفیذها وااللتزام به

 أسالیب اإلقناع المستخدمة في الرسالة االتصالیة -3
تتنوع وتتعدد األسالیب المستخدمة في الرسالة إلقناع المتلقي بمضمونها؛       

فأسالیب عرض المحتوى تؤثر على التعلیم واإلقناع، وهناك العدید من االعتبارات التي 
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اختـیار أسـلوب معین لتقدیـم النص اإلعالمي، واسـتخدام نوع معین من  إلىتؤدي 
ومن تلك .. وع وخصائص جمهور المتلقیناالستماالت، بما یتوافق وطبیعة الموض

 :األسالیب اإلقناعیة
 :وضوح األهداف مقابل استنتاجها ضمنیاً  - 

اإلقناع یكون أكثر فعالیة عند ذكر أهداف الرسالة أو نتائجها بوضوح، لذلك      
وقد أسفرت نتائج .. یجب أن ال نترك للجمهور عبء استخالص النتائج بنفسه

التي أجریت على الجمهور، فیما یتعلق بتغییر االتجاهات، عن أن الدراسات والبحوث 
الذین غیـروا اتجاهاتهم بما یتوافـق وأهـداف الرسـالة بلغت الضـعف حینما قدم المتحدث 
نتائجه بشكل محدد، وذلك بالمقارنة إلى نسبة الذین غیروا اتجاهاتهم بعد أن تعرضوا 

 . الجمهور لرسالةٍ ترك المتحدثُ نتائجها یستخلصها
ومما یجدر ذكره أن هذه األسالیب واالعتبارات قد تذهب إلى أبعد من ذلك، حیث   

تتجاوز مستوى الوضوح مقابل الضمنیة، فهي أیضًا تتوقف على ظروف أخرى كثیرة 
 : مثل

 .مستوى تعلیم وذكاء المتلقي -أ
 .درجة أهمیة الموضوع أو ارتباطه بالمتلقي -ب
 .باالتصالنوع القائم  -ج

فالمالحظ أنه كلما زاد ذكاء المتلقي وتعلیمه كان من األفضل ترك الهدف        
ذا كان الموضوع مهمًا للمتلقي فسوف تتوفر لدیه معلومات كثیرة عنه، .. ضمنیاً  ٕ وا

األمر الذي یجعله یدقق ویتفحص رسائل القائم باالتصال وأهدافه، وبالتالي یصبح 
رفته أكثر فعالیة، كذلك إذا كان القائم باالتصال محل تركه یستخلص النتائج بمع

شكوك المتلقي فإن تأثیره سوف یقل إذا قدم الرسالة بشكل محدد، ویمكن مالحظة ذلك 
) 80( -) 66(في قصة سیدنا موسى علیه السالم مع العبد الصالح في اآلیات من 

 .من سورة الكهف



 الفصل األول                                                                ماھیة األعالم التلفزیوني
  

59 
 

  تقدیم األدلة والشواهد-
یسعى معظم القائمین باالتصال إلى دعم رسائلهم اإلقناعیة بتقدیم أدلة أو عبارات 

.. تتضمن إما معلومات واقعیة أو آراء منسوبة إلى مصادر أخرى غیر القائم باالتصال
 :ویمكن تقدیم بعض التعمیمات حول تأثیر تقدیم األدلة والشواهد، منها

الرسالة بإدراك المتلقي لمصداقیة المصدر،  یرتبط استخدام األدلة والشواهد في -أ   
 .فكلما زادت مصداقیة المصدر قلَّت الحاجة لمعلومات تؤید ما یقوله

تحتاج بعض الموضوعات أدلة أكثر من غیرها، خاصة تلك الموضوعات التي  -ب   
 .ال ترتبط بالخبرات السابقة للمتلقي

 .أي دلیلیقلل التقدیم الضعیف للرسالة من وقع وتأثیر  -ج  
تقدیم األدلة یكون وقعه أكبر على الجماهیر الذكیة، أي أولئك الذین یتوقعون  -د  

 .إثباتًا لألفكار المعروضة علیهم
 .یتوقف تأثیر الدلیل على ما إذا كان المتلقون یعتبرونه صحیحًا أو غیر صحیح -هـ 
 :ضعرض جانب واحد من الموضوع مقابل عرض الجانبین، المؤید والمعار -3

وجد بعض الباحثین أن تقدیـم الحجـج المؤیـدة والمعارضة في الموضوع الواحـد أكثر 
فعالیة وأقدر على التعبیر لدى الفرد المتعلم، وحیـن یكون الجمهور مترددًا فإن تقدیـم 

 . الجانبیـن یكون أقوى أثراً 
تغیـیر آراء وفي المقابل یكون التركیز على جانب واحد من الموضوع أكثر فعالیة على 

، أو األفراد المؤیدین لوجهة النظر المعروضة في الرسالة، حیث  األفراد األقل تعلیمًا
 .یر الرسالة في هذه الحالة تدعیمایصبح تأث

 : ترتیب الحجج اإلقناعیة داخل الرسالة - 
یشار إلى الرسالة التي تحتجز أقوى وأهم الحجج إلى النهایة بأنها تستخدم في ذلك 
ترتیب الذروة، أو تأثیر النهایة، أما الرسالة التي تقدم الحجج األقوى في البدایة فهي 

وال بد من اإلشارة هنا إلى أنه لیس هناك .. تتبع تأثیر عكس الذروة أو تأثیر البدایة
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لترتیب الحجج في عملیة اإلقناع، فقد ذهبت بعض الدراسات إلى  قاعدة أو قانون عام
أن الحجج التي تُقدم في البدایة تأثیرها أقوى من الحجج التي تقدم في النهایة، بینما 

ویرى بعض الباحثین أن تأجیل الحجج .. أظهرت دراسات أخرى نتائج عكس ذلك
 . البدایة ایة أفضل من تقدیمها فياألقوى حتى النه

 :استخدام االتجاهات واالحتیاجات الموجودة لدى الجماهیر - 
یرى علماء االجتماع أن الجمهور یكون أكثر استعدادًا لتدعیم احتیاجاته الموجودة      

؛ بمعنى أن الرسالة تكون أكثر فعالیة  عن طریق تطویره الحتیاجاتٍ جدیدة علیه تـمامًا
حینما تجعل الرأي أو السلوك الذي تعرضه یبدو للجمهور على أنه وسـیلة لتحقیق 

 ،   احتیاجاته الموجودة فعًال
 :التكرار- 

یرى عدد من علماء االتصال أن تكرار الرسالة من العوامل التي تساعد على اإلقناع؛ 
ذلك أن التكرار یؤدي إلى تذكیر المتلقي باستمرار بالهدف من الرسالة، ویثیر في 

 . ورغباته،الوقت نفسه احتیاجاته
الباحثین في هذا فهذه هي استماالت وأسالیب اإلقناع التي اتفق حولها كثیر من   

المجال، ویوصي عدد منهم بضرورة اختیار الرموز اللغویة الواضحة والمفهومة 
والمألوفة، والبعد عن األلفاظ أو الرموز المهجورة، مع مراعاة خصائص الجمهور فیما 
یتعلق باستخدام قواعد النحو والصرف، واألسالیب البالغیة، وهذا كله مما یؤثر على 

ولة التعرض للوسیلة اإلعالمیة، ولكن مما یثیر الجدل شیوع االعتقاد یسر القراءة وسه
بأن اللغة االنفعالیة تعتبر أحد األسالیب المهمة في اإلقناع، وبالتالي یعتبر مستوى 

عمر عبید حسنه، ( .اللغة االنفعالیة أحد الخیارات المطروحة في الرسائل اإلقناعیة

08/03/2015، .nethttp://library.islamweb، إسالم ویب.( 
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  العربي  العالماإلعالم التلفزیوني في نشأة  -عاشرا

، حینما نشرت إحدى 1947دخل اإلعالم التلفزیوني إلى المنطقة العربیة بمصر في 
فبرایر من ذلك العام خبرا عن عزم الحكومة  13في  )le forgés(الصحف والتي تدعى 

جنیه مصري لبناء استودیوهات لإلذاعة والتلفزیون  300.000المصریة فتح اعتماد بمبلغ 
  ).32ص ،2008طارق سید احمد الخلیفي، (. غیر أن الموضوع لم ینفذ

، حیث أجرت شركة 1950وهناك من یرى بأن أول تجربة تلفزیونیة بمصر كانت سنة 
فرنسیة لصناعة الرادیو والتلفزیون تجربة اإلرسال التلفزیوني وأثبتت صالحیة المناخ 

، من حیث توفیر میزانیة 1951المصري، ومن هنا بدأت مصر في تنفیذ المشروع عام 
وأیضا  1952یولیو  23لمشروع بسبب قیام الثورة في وتكالیف خاصة بذلك، و تأخر تنفیذ ا

  ).144،ص2011فؤاد شعبان عبیدة صبطي،(. 1956بسبب العدوان الثالثي الذي تعرضت له في 

بعد سحب جیوش  10/08/1959ووضع الحجر األساس للتلفزیون المصري في 
سمي في شهر الدول معتدیة واستقرار األوضاع سیاسیة، فباشر التلفزیون المصري بثه الر 

، و ذلك بنقل خطاب لرئیس المصري الراحل جمال عبد الناصر في 1960یولیو من عام 
  ).38ص ،2007مصطفى حمید كاظم الطائي،(. مجلس األمة

في نفس السنة مع مصر،  1958یولیو 21أما سوریا فقد عرفت البث التلفزیوني في 
هتم التلفزیون السوري بالبرامج ، فا1958وذلك لكون الدولتین كانتا في وحدة منذ فیفري 

  . اإلخباریة الداخلیة والمحلیة، والثقافیة والتعلیمیة والترفیهیة

  : تاریخ ظهور البث التلفزیوني في العالم العربي) : 1(الجدول رقم 

  الــبلــد  ســنة الـبـث
  أول تجربة تلفزیونیة في مصر  م1951
  البث الرسمي في مصر  م1960
  للتلفزیون في لبنانأول ظهور   م1956
  أول بث تلفزیوني رسمي في سوریا  م1960
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  أول ظهور للتلفزیون في المغرب  م1962
  أول ظهور للتلفزیون في الكویت  م1961
  أول ظهور للتلفزیون في السودان  م1963
  أول ظهور للتلفزیون في المملكة العربیة السعودیة  م1965
  أول ظهور للتلفزیون في تونس  م1966
  لیبیا أول ظهور للتلفزیون في األردن و  م1968
  أول ظهور للتلفزیون في اإلمارات  م1969
  أول ظهور للتلفزیون في قطر  م1970
  أول ظهور للتلفزیون في البحرین  م1973
  أول ظهور للتلفزیون في الیمن  م1975
  أول ظهور للتلفزیون في فلسطین  م1994

  .)148-147ص ،2011فؤاد شعبان ، –عبید صبطي ( :المصدر
وخالل الستینیات من قرن عشرین، باستثناء لبنان فان محطات التلفزیون في الدول 

رضوان (. العربیة أنشأتها حكوماتها، وأشرفت علیها إشراف كامال، شكال ومضمونا و تمویال
  ).175ص ، 2014 ، بلخیري

البلدان العربیة بعد تطوره على  ومع مرور الوقت انتشر اإلعالم التلفزیوني في بقیة
الصعیدین التقني والبرامجي، مما ساهم في اعتباره مصدرا من مصادر المعلومات والتوعیة 

  .وأداة فاعلة في عملیة التربویة وتدعیمه لتنشئة االجتماعیة والتوجیه السیاسي

ودخل العالم العربي عصر البث الفضائي حتمیا بسبب غزو القنوات الفضائیة 
التي بدأت بثها انطالقا من  1991في أفریل  MBCجنبیة، فكانت أول قناة فضائیة عربیة األ

و هو ) س1(الذي أضیف إلیه عربسات  )EUTEL-SAT2(2القمر األوروبي أوتیل سات
سات كوم (، ومن ثم قمر 1992أول قمر صناعي عربي للبث مباشر أطلق في عام  

دة للعالم العربي وألوروبا وألمریكا الشمالیة لتتیح تغطیة جی) SAT COM OF 2R() ر2أوف
  .)75ص س،.د نصیر بوعلي ،(.في نفس الوقت



 الفصل األول                                                                ماھیة األعالم التلفزیوني
  

63 
 

واستقطبت هذه القناة أعداد كبیرة من مشاهدین، مما جعلها تواجه العدید من المعوقات 
من قبل بعض الحكومات العربیة التي ترى أنها تبث وعیا سیاسیا مبطنا، فاستخدموا ضدها 

ع وصولها إلى المشاهد، فمنعوا الصحون الالقطة ورفعوا أسعار الستاالیت شتى الوسائل لمن
  ).219ص ،2008محمد منیر حجاب،(.في محاولة لحجب المعلومة عن الناس

متواجدة في  )ART(بدأت قناة أخرى بالبث هي رادیو وتلفزیون العرب 1992وفي عام 
المتخصصة، وهي تنتج خمس روما، والتي طورت نمطا جدیدا وهو حیز تلفزیون القنوات 

لألطفال في  3، أرت1993للریاضة في نوفمبر  2للمنوعات، أرت 1أرت(قنوات هي 
  ).1994للموسیقى الكالسیكیة العربیة في جویلیة  5لألفالم، أرت 4أرت 1994دیسمبر، 

وفي نفس الوقت انطلقت محطتان عربیتان لالستحواذ على مشاهدي الهوائیات المقعرة 
لضمان تغطیة  )ESC(الجغرافیة وهما محطة دبي، محطة مصر الفضائیة  من مناطقهما

  .أفضل لألراضي الوطنیة، ثم تبعتها باقي دول العربیة

برز توجه جدید هو إیجاد محطات عربیة متخصصة للبث الواسع عبر  1996وفي 
ر وفي األقمار الصناعیة، لكن هذه المرة نحو البلدان العربیة، فظهرت قناة الجزیرة في قط

ساعة یومیا،  24، على مدار LBCشهر مارس بدأت لبنان ببث قناتها الفضائیة الحكومیة 
،  2010/20تیماجر نریمان ، (.وتشمل تغطیتها جمیع أقطار الوطن العربي وأجزاء من أسیا، إفریقیا

 .)52ص

وبالموازة مع هذه قنوات ظهرت محطات تلفزیونیة مدفوعة األجر مقابل اشتراك شهري، 
من تمویل سعودي  )ORBIT(التي تحتاج إلى جهاز فك الشفرة، فكانت أول قناة أوربیت و 

وموقعها في روما وتلتقط إرسالها كل من مصر  1994وبدأت اإلرسال في نوفمبر
  .والسعودیة

ثم ظهرت إلى الوجود مجموعتان تلفزیونیتان تبثان عن طریق االشتراك تدریجیا إلى 
  .الكویتیة CFIو 3وس أموال كویتیة وأمریكیة، وهم السعودیة جانب أوربیت وشوتایم، وبرؤ 

  ).77ص س ،.د نصیر بو علي ،( 
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المدیر العام التحاد إذاعات " صالح الدین معاوي"وحسب أخر إحصاء قدمه األستاذ   
بمركز الصحافة الدولیة في  2010ینایر  28الدول العربیة خالل ندوة صحفیة عقدها یوم 

بلغ عدد الهیئات العربیة التي  2009تونس حول البث الفضائي العربي، أنه مع نهایة سنة 
هیئة 372هیئة حكومیة و 26هیئة، منها 398شبكاتها حوالي  تبث قنوات الفضائیة على

قناة متعددة األهداف   696خاصة وتبث هذه الهیئات على شبكاتها أو تعید بث ما یزید عن 
واألصناف واللغات، وتستعمل سبعة عشر قمرا اصطناعیا وفي مقدمتها األقمار االصطناعیة 

فة إلى باقة العربیة الموحدة لتغطیة العربیة، عرب سات، نایل سات، نورسات، باإلضا
  .)59ص ،2010/2011تیماجر نریمان ، (.مناطق العالم المختلفة

 إال أن یالحظ أن القنوات الفضائیة العربیة نشأت بال تخطیط أو تنسیق بینها، كما
 »نوات الفضائیة العربیة ــن القــاللجنة العلیا للتنسیق بی «وجدت فیما بعد لجنة تنسیق سمیت

تهدف إلى توفیر إطار مالئم تلتقي فیه أسرة البث الفضائي العربي لتقییم مسیرتها بما فهي 
ؤهله لمنافسة البث یحقق تنامي البدیل العربي في عصر الفضاء، وتنوعه تنوعا مبدعا ی

  ).14- 13ص ،2001نسیمه طبشوش،(الوافد
  

  التطور التاریخي لإلعالم التلفزیوني ا لجزائري   - 1

  :هذا التطور إلى المراحل التالیةوقد قسمنا 

   1962التلفزیون في الجزائر قبل   . أ

إبان الفترة االستعماریة حیث أقیمت  1956لم تظهر التلفزة في الجزائر إال في دیسمبر 
مصلحة بث محدودة اإلرسال كانت تعمل ضمن المقاییس الفرنسیة أي تهتم بالجالیة الفرنسیة 

البرامج التلفزیة تركز على ایجابیات المحتل مبرزة مشاهده المتواجدة بالجزائر آنذاك فكانت 
الثقافیة وفي الوقت ذاته تعمل على إبراز عالقة الهیمنة على المجتمع الجزائري مشوهة في 

 )85، ص2008مریم زعتر، . (أغلب األحیان نضاله السیاسي ورصیده الحضاري
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   1962التلفزیون في الجزائر بعد   . ب

على اإلذاعة والتلفزیون من طرف المحتل السیما بعد مفاوضات الهیمنة االستدماریة  
وفي هذا . إیفیان التي عملت على محاولة بقائها مع بعض المؤسسات اإلستراتیجیة في البالد

الوقت أمنت الجزائر أن أي استقالل یعتبر ناقص إذا لم یتم استرداد جهاز اإلذاعة والتلفزیون 
حیث قامت مجموعة من اإلطارات والنقابین والعمال في  فقد قررت مواجهة جمیع التحدیات،

بتحقیق سیر المؤسسة في الوقت الذي كان فیه المستعمر یظن أن ذهابه  1962أكتوبر  28
  ) 145-144، ص ص2012فؤاد شعبان، عبیدة صبطي، . (المتسرع یسبب عرقلة الجهاز

سة اإلذاعة والتلفزة بعدها شهدت التلفزة الجزائریة  عدة تحوالت حیث تحولت من مؤس
الفرنسیة إلى مؤسسة البث اإلذاعي والتلفزیوني ثم إلى مؤسسة اإلذاعة والتلفزیون، ثم إلى 

  .المؤسسة العمومیة للتلفزیون

تأسست اإلذاعة والتلفزیون الجزائري حیث ركزت الدولة  1963وفي الفاتح من أوت 
  على تجهیز القطاع من خالل المخططات التالیة

  ).1969-1967(الثالثي *

  ).1973-1970(الرباعي األول *

  )1977-1974(الرباعي الثاني *

ملیون دینار جزائري لمیزانیة تجهیز اإلذاعة والتلفزة  310فخصصت أكثر من 
، ص 2008مریم زعتر، . (ملیون دینار جزائري)  560(إلى  1982الجزائریة ثم ارتفعت سنة 

تلفزة بموجب المرسوم الوزاري المؤرخ في الفاتح بعدها تم إنشاء المؤسسة الوطنیة لل  ).86
  :جویلیة حیث تم تقسیمها إلى

  .المؤسسة الوطنیة للتلفزة*
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  .المؤسسة الوطنیة لإلذاعة*

  .المؤسسة الوطنیة للبث اإلذاعي والتلفزي*

  .المؤسسة الوطنیة لإلنتاج السمعي البصري*

حیث أصبح شمال البالد خالل فترة السبعینات أنشئت عدة محطات الربط والتوزیع ب
، )1972(، أنشأت محطات بسوق أهراس ومغنیة )1970(یستطیع مشاهدة التلفزیون سنة 

 %95أصبح ) 1976( أنشأت محطات بالمدیة ومشریة وبحلول سنة ) 1975(وفي سنة 
وزیادة فقد ) 1978(سنة على هذا   97 %من التراب الجزائري یشاهد التلفزیون وأصبح

أنشأت داران جامعتان للرادیو والتلفزیون بقسنطینة ووهران بحیث یمكن تبادل البرامج بین 
العاصمة وهاتین البلدتین، كما أشأت محطة أخرى لالتصال بالخارج بواسطة األقمار 

، ص 2012ة صبطي، فؤاد شعبان، عبید.( الصناعیة لتسهیل عملیة االتصال بین الشمال والجنوب

  ).146-145ص

ومواكبة للتقنیات الحدیثة وتتبعا لألحداث الوطنیة والدولیة سهر التلفزیون الجزائري على 
عصرنه  تكنولوجیاته جعلته ینتقل إلى مراحل متقدمة حیث تم بناء مختلف االستودیوهات 

مع مبنى التلفزیون عن الرقمیة في كل من القناة األرضیة وقناة الجزائر، وربط مراكز اإلنتاج 
طریق األلیاف البصریة، وكذا الرفع من مساحات اإلنتاج فنقل التلفزیون الجزائري منذ سنة 

  :عدة أحداث وطنیة ودولیة نذكر أهمها) 2000(

  .2000تلطون *

  .2002االنتخابات التشریعیة *

  .زلزال بومرداس*

  .2004االنتخابات الرئاسیة *



 الفصل األول                                                                ماھیة األعالم التلفزیوني
  

67 
 

  ).88، ص 2008زعتر،  مریم.( 2005القمة العربیة *
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  البرامج الحواریة في اإلعالم التلفزیوني: الفصل الثاني

  البرامج التلفزیونیة الحواریة - أوال

 يالتلفزیون نواع الحوارأ - ثانیا

  خصائص الحوار التلفزیوني - ثالثا

  وظائف البرامج الحواریة - رابعا

  تصنیفات البرامج الحواریة التلفزیونیة -خامسا

  عناصر البرنامج التلفزیوني الحواري -سادسا

   صیاتهشروط اختیار موضوع الحوار وشخ - سابعا

  أسالیب تقدیم البرامج الحواریة -ثامنا

  البرامج الحواریة وأثرها على الرأي العام -تاسعا   
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  :البرامج التلفزیونیة الحواریة - أوال

وهو لیس المجادلة ) المباشرة(مفهوم الحوار التلفزیوني بطرق االتصال الشفهیة یرتبط 
أو الحدیث أو الخطاب، فالحوار یجمع بین شخصین أو أكثر یناقشون قضیة معینة بطریقة 

  .مقبولة ثقافیا واجتماعیا، ولها اهتمام ومطلب جماهیري

نقل الحوار إلى وسائل  ، وقد)اللفظیة واإلشاریة(والحوار أساسه اللغة بأصنافها 
اإلعالم منذ نشوء الصحف واإلذاعات، وقد نتج عنه قوالب وأسالیب في التلفزیون والصحافة 

  ).1، ص2010كامل القیم، . (والمسرح وباقي قنوات التأثیر االتصالیة

هي البرامج التي یستضاف فیها شخص متخصص أو مجموعة : البرامج الحواریة
مباشرة في موضوع معین ومن ذلك األحادیث السیاسیة  أشخاص یتحدث إلى المشاهد

واالقتصادیة والدینیة وتوقف نجاح البرنامج على شخصیة المتحدث وحسن عرض الموضوع 
  .وطرقة التحدث للمشاهدین واللغة المستخدمة

نمط من أنماط التعبیر تتحدث به شخصیتان أو أكثر وقد اتسم : (والحوار اصطالحا
واإلیجاز واإلفصاح وهو الطابع الذي ینسق به الكالم بطریقة تجعله حدیثهم بالموضوعیة 
  ).405-404سنة، ص ص.راضي رشید حسن، عثمان محمد ذویب، د. (یثیر االهتمام باستمرار

بأسلوب التقدیم وطرح ) Libing-Ad(تتمیز هذه البرامج بالتلقائیة والعفویة واالرتجال 
دور بأذهان المشاهدین وأنه بحاجة لمعرفة إجابات أسئلة من قبل المذیع التي یعتقد أنها ت

قبالن عبده قبالن حرب، . (عنها، ویعطي الحوار حیویة أكثر وتلقائیة وعفویة من الحدیث المباشر

  ).35، ص2008

حد أشكال التعبیر التلفزیوني األساسیة المستخدمة أیعرف الحوار التلفزیوني بأنه 
اث والتطورات التي تهم وتمس شرائح اجتماعیة إلخبار المجتمع عن حقیقة جوهر األحد

  .واسعة
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عرض أفكار بعض الناس وآرائهم في مسألة بعینها "ویعرفه یوسف مرزوق على أنه 
أو إعطاء معلومات معینة للناس في موضوع ما أو تقدیم شخصیة للمتلقي مثیرة الهتمامه 

  ).774، ص2012هدى مالك شبیب، .(بشكل أو بآخر

  :الحوار التلفزیونيأنواع - ثانیا

  :یصنف الحوار إلى عدة أنواع منها 

حوار إعطاء المعلومات، حوار تحلیل الظواهر، حوار : الحوار على أساس الهدف وهي-  
  .الحصول على اآلراء

الحوار المیداني، حوار داخل األستودیو، حوار مباشر عبر : الحوار حسب المكان وهي-  
  ).775، ص2012شبیب، هدى مالك . ( األقمار الصناعیة

  : وهي أخرى للحوار التلفزیوني ثالث أنواع

 حوار المعلومات الذي یستهدف الحصول على معلومة ما من الضیف. 
 حوار الرأي ویستهدف التعرف على رأي الضیف في مسألة أو قضیة معینة. 
 حوار الشخصیة ویستهدف إلقاء الضوء على جوانب مختلفة من حیاة الضیف.  

راما رواش وعماد . (أن یشتمل التلفزیوني على األنواع الثالثة في بعض األحیانكما یمكن 

  ).3سنة، ص.النشاش، د

  :خصائص الحوار التلفزیوني- ثالثا

ضاءة ودیكور - ٕ له سمة الدراما حیث یتضمن الحوار موضوع وشخصیات وخراج وحركة وا
  .وطور الحدث
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أن یروي أو ینقل أو یقص إذ أن  له سمة العرض إذ إن له القدرة على العرض أكثر من-
من المهم جدا أن یقول المحاور وهو یعرض أقواله ویؤدیها من خالل حركة یدیه ونبرة 

  .صوته

یتمیز بصعوبة استخدام النص المكتوب في جوانب األسئلة المطروحة ألنه یفقد الكثیر من -
  .فاعلیته وعفویته

واجه المحاور والمعدات واألضواء یقوده فریق عمل كامل خصوصا داخ األستودیو إذ ی-
هدى مالك شبیب، . ( وتعلیمات المخرج والمنتج والمصورین ومع ذلك علیه أن یتصرف بعفویة

  ).777، ص2012

  تتمیز البرامج الحواریة بممیزات أبرزهاو :  
 البرنامج الحواري یكون مجدوال زمنیا ضمن فقرات البث للقنوات التلفزیونیة.  
 مقدم برنامج وفریق فني ثابت البرنامج الحواري له.  
 للبرنامج الحواري وقت زمني معقول ومناسب للضیف لطرح الرأي.  
 نسبة مشاهدي البرامج الحواریة عادة من فئة أصحاب الرأي والثقافة.  
  نسبة التغییرSETUP راما رواش وعماد النشاش، . (والدیكورات من حلقة ألخرى قلیلة جدا

 ).3س، ص.د

  :البرامج الحواریةوظائف - رابعا

د لبیب مجموعة من وظائف الحوار :وظائف البرامج الحواریة حدد الباحث سع
  : التلفزیوني أهمها

وتعني تقدیم الحوار كل ما هو جدید من معلومات وأخبار عن  :وظیفة اإلعالم واإلخبار -أ
  .األحداث المهمة في الجوانب السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والریاضیة
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وتعني شرح وتفسیر ما یحدث من أحداث وأمور في جوانب  :وظیفة الشرح والتفسیر -ب
  .الحیاة المختلفة

وتعني كل ما یقدمه من معلومات وأفكار جدیدة تؤدي إلى زیادة  :وظیفة التعلیم -ج
  .معلومات المشاهدین

األدباء وتعني تثقیف المشاهدین عن طریقة الحوار مع قادة الفكر و  :وظیفة التثقیف - د
  .والفنانین

وتعني توعیة وتنمیة المشاهدین في مجاالت تخصهم  :وظیفة خدمة المجتمع وتنمیته - ه
-775، ص ص2012هدى مالك شبیب،  . (عن طریق الحوار مع المتخصصین في المجاالت كافة

776.(  

تتیح للمتلقي التعرف بشكل جید على القضیة أو الموضوع الذي یراد توضیحه للرأي  -و 
راضي  (. العام ومن خالل ذلك یمكن أن یبنى اتجاه معین تجاه بخصوص قضیة أو موضوع

  ).406س، ص.رشید حسن وعثمان محمد ذویب، د

  :فیما حدد باحثون آخرون وظائف أخرى للحوار أهمها     

  .ظاهرة أو قانون أو تقییم تجربةتوضیح فكرة أو -

براز أفكارها وتجاربها- ٕ   .التعریف بالشخصیات وا

  .التأثیر في جمهور المشاهدین-

  .إبراز الرأي األفراد المعارضة-

  .تعمیق فهم لقضیة أو شرح موقف غامض-

  .دحض الشائعات واألفكار المسبقة-
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عطاء المعلومات حول موضوعات مختلفة تهم أ- ٕ   .كبر شریحة من المجتمعكشف الحقائق وا

االستفادة من الشخصیات المهمة وما تتمتع به من جماهیریة ومصداقیة من أجل تحقیق -
  ).776، ص2012هدى مالك شبیب، . (أهداف معینة

  :تصنیفات البرامج الحواریة التلفزیونیة-خامسا

  :یمكن تصنیف برنامج الحوار على ضوء المشاركین فیه

یمكن استخدامه مع شخصیات بحجم رؤساء الدول أو الشخصیات  :الحوار الفردي -أ
المهمة أو من یحمل آراء مهمة أو من خالل اللقاءات المباشرة على الهواء من خالل نشرات 

  .األخبار أو اللقاءات القصیرة داخل التقاریر اإلخباریة

اهد بطریقة ویعتمد غالبا على رأیین متباینین لعرضهما على المش :الحوار الثنائي -ب
  .حیادیة ومتوازنة

كما یحدث في الندوات التي یتواجد فیها أكثر من ثالثة ضیوف أو  :الحوار الجماعي -ج
عدد منهم، یتواجد مشاركین أو جمهور ویدیر هنا المذیع الحوار بین المشاركین والضیوف 

  .على نحو متوازن ویمكن تصنیف المؤتمرات الصحفیة للمسئولین تحت هذا النوع

  :كذلك یمكن تصنیف برامج الحوار من حیث طبیعتها*  

 یتم على الهواء مباشرة: برامج الحوار الحي أو المباشر.  
 وهذا النوع یسجل ویذاع في وقت الحق: الحوار المسجل.  
 وهذا النوع یمثل برنامجا متكامال: الحوار المستقل.  
 الذي یشغل فقرة من برنامج آخر: الحوار التابعا. 
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  :عناصر البرنامج التلفزیوني الحواري -سادسا

یتكون الحوار التلفزیونیة من مجموعة مكونات متداخلة مع بعضها البعض تبدأ بمقدم 
البرنامج الحواري وضیفه أو ضیوفه والقضیة التي یتحاورون فیها، واألجهزة المستخدمة، 

جهها مقدم البرنامج والوقت أو المدة التي یتطلبها الحوار أو النقاش، ثم األسئلة التي یو 
لضیوفه، ومكان إجراء المقابلة، والمشاهدین الذین تعتبر مراعاتهم واالهتمام بهم البدایة 
الصحیحة ألي اتصال تلفزیوني فعال وكذلك طریقة إعداد األسئلة باعتبارها مفاتیح الحصول 

ة على المعلومات، ومراعاة ترتیبها ومدى تغطیتها للموضوع من جهة، وجوانب شخصی
الضیف في اللقاء، أو ضیوف المناقشة من جهة أخرى إضافة إلى مدى تمكنهم من اإلجابة 

راما ( .ة معالجتهم وتناولهم لموضوعاتهاعلى تساؤالت مقدم اللقاء أو الندوة، وأسلوب أو طریق

  :للحوار التلفزیوني عناصر أساسیة نذكرها كما یليو ).  4- 3س، ص ص.رواش وعماد النشاش، د

  )المحاور(مقدم البرنامج : األولالعنصر 

وهو الشخص الذي یقوم بالتحدث، أو استعراض فقرات إجراء الحوار وضبط آلیاته 
الفكریة والزمنیة، ویقع على المحاور عبئا كبیرا في إنجاح واستثارة قطب أو أقطاب الحوار، 

  :على أن یحمل الصفات اآلتیة

أي الثقافة والدرایة الواسعة بموضوع الحوار، أي أن یتسم بالموسوعیة : المهارة االتصالیة-
  . المعرفیة واللغویة

واالشاري ألعضاء ) االصطالحات(أي القدرة على تفهم الترمیز في داللة المعاني : المناورة-
) االستنطاق(أو  )التوافق(أو ) المشاكسة(الحوار، ومن ثم یعمل على وفقها استدعاء آلیات 

  .أو التكرار، على وفق الحقیقة الموضوعیة 

  .القدرة في إشعار المحاورین على أهمیة موضوع الحوار بالنسبة  للمشاهدین-
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التلقائیة، ) توزیع األدوار(كالصوت والهیئة والعمر والسمع والتنظیم : السمات التقدیمیة-
  .ویتسم بشخصیة تجمع بین االتزان والتواضع المعرفي

والقدرة على توظیف السیاقات ) الخاصیة التاریخیة(القدرة على توظیف األحداث : الربط-
  ).ربط القول السابق بالمالحق(اللغویة 

اعتماد فنون تقدیمیة مختلفة البدء بمكان الحدث، البدء واالنتهاء بشاهد عیان، : الالتقلیدیة-
  .ربمسئول، بقول سابق لنفس المتحدث، ومن ثم یجري الحوا

مالحظة عدم الخروج عن الذوق العام، أو اإلساءة إلى اآلخرین، باألسماء : الذوق العام-
  .واألفعال في سیاق الحدیث

مكانیة التعلیق علیها أفالم، : مواد اإلسناد- ٕ أي توفیر مادة أرشیفیة ساندة لمجرى الحدیث وا
متطابقة، أو إشراك صور، خرائط، أدوات توضیح وتفسیر، على أن تحتوي آراء متناقضة أو 

  .القنوات أو أشخاص لدیها رأي سابق، لكنها لم تدخل میدان الحوار

  ).المادة التنفیذیة: (العنصر الثاني  

تعتمد فنون اإلخراج والتقدیم للبرنامج الحواري على طبیعة موضوع الحوار، والجمهور 
لحوارات تستلزم مادة المتخیل له، وهذا األمر یجعل من عدم ثبات أدواته ووسائله، فبعض ا

أرشیفیة، واألخرى تستلزم مقابالت فوریة، خارج نطاق األستودیو باإلضافة إلى فنون 
استخدامات الكامیرا وزوایا التصویر، وظهور االنفعاالت واالرتیاحات ومدیات التقاطع 

رامج والتآلف التي تصحب العملیة الحواریة، وعلى ذلك یمكن إدراج المستلزمات التنفیذیة للب
  :الحواریة في التلفاز باآلتي

 مكان مناسب لطبیعة موضوع الحوار، دیكور إضاءة، شاشة خلفیة، أمامیة.  
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  أجهزة نقل الصوت مخفیة، والحرص على أن توزع القوة الصوتیة للمتحدثین بشكل
  .مع مصدر الصوت، ویشتت تركیز منظم المكسر الصوتي) ال یتناشز(متساوي 

 ل الذي یغطي ساحة التحدث، وأقطاب الحوار بشكل جمعي توزیع الكامیرات بالشك
  .وفردي مع إمكانیة التركیز على لقطات االنفعال واالرتیاح التي یطلقها المتحاورون

  توفیر مادة أرشیفیة منظمة، بشكل یتناغم مع أجندة األسئلة والقضایا المطروحة، وهذا
  .والمخرج) مقدم البرنامج(التنسیق یتم بین المحاور

  إمكانیة ربط أستودیو الحوار مع الفضاء الخارجي بكامیرا خارجیة، باإلضافة إلى
  ).االتصال التفاعلي(التهیئة الستقبال مكالمات خارجیة عبر أرضي أو محمول 

  یستحسن أن یتم تغییر خلفیة البرنامج، إذا كان دوریا بحسب طبیعة الموضوع
یرتبط بموضوع الحوار كلما ) وارجو االتصال أو الح(وشخوصه، وكلما كان المكان 

  .كان تفاعل المتلقي أشد

  :طبیعة موضوعات الحوار وشخوصه: العنصر الثالث

على الرغم من أن البرامج الحواریة تسیر وفق أجندة األحداث الساخنة وربما الملحة 
تتنافر مع ما یفترض أن یقدم، ) توقعات التلقي(اجتماعیا، لكن بعض الدراسات أثبتت أن 

من (وهذا نابع من سببین أساسیین، األول یتعلق بأن الرأي العام لدیه قنوات خاصة 
شخصیات مباشرة كقادة الرأي واألقران والجماعة األولیة، والثاني أن لدیه قنوات اإلعالم 

باعتبارها (األخرى المتاحة، وهي بذلك تشبع فضوله ألتساؤلي حول القضایا المطروحة، 
  ).ساخنة

تي تنبه لها رجال اإلعالم على أن باإلمكان استخدام التلفزیون لیس كأداة تذكیریة والحقیقة ال
وضرورة تغطیته، إنما في البحث عن قضیة تثیر رأیهم، ربما غیر منظورة ) التذكیر بالحدث(

أو محسوسة في حاضنة الذاكرة االجتماعیة، وهنا یتوق الناس إلى متابعة غائبا أو منسیا، 
  ).كسر التوقع(اقي القنوات وما لم تتذكره ب
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وهنا ستتوزع خارطة البرامج الحواریة على أطیاف عدة، بحسب سیاسیة القناة ورؤیتها 
  ... السیاسیة والثقافیة وعالقتها بالجمهور، فلدینا حوار السیاسة وحوار الدین، وحوار المجتمع

یمكن أن  وكل ظاهرة) كل قضیة یمكن أن یكون لها حوارا(من هنا نستطیع أن نقول 
  ).5-2، ص ص2010كامل القیم، . (تستقطب جمهورا، وهذا كله یعتمد على كیف یقدم ؟ ولماذا ؟

  : صیاتهشروط اختیار موضوع الحوار وشخ - ابعسا

  :اختیار موضوع الحوار -1

  :باختصار تتركز خصائص الختیار موضوعات الحوار وشخصیاته منها

أو ظاهرة آنیة، كلما كان تفاعل كلما كان موضوع الحوار یحمل قضیة أو مشكلة   - أ
المشاهدین أشد، على أن یجري العمل على الخروج عما تغطیه القنوات المنافسة 

 .األخرى، ربما بطریقة األسلوب، أو الشخصیات، أو مواد داعمة أخرى
أن یتم انتقاء الشخصیات المعدة للحوار بطریقة مدروسة ولیست اعتباطیة،   - ب

خصیات على محاور اللقاء وخطوطه العریضة، بحیث وأن یتم االتفاق مع هذه الش
 ).لتحقیق الجدوى(یجري الحوار بالشكل المخطط له 

أن تقوم القناة التلفازیة بتنویع برامجها الحواریة من ناحیة الموضوعات أو   - ت
الشخوص أو طرق التقدیم، كما أن الناس بدأت تمیل إلى التفاعل مع حوارات 

اإلشباع من تواتر الصور المجردة قد أخذ مداه لدى  اآلخرین تلفزیونیا، ألن درجة
 .الجمهور

عدم إقحام أشخاص لیست لدیهم عالقة بموضوع الحوار، ألن ذلك یثقل كاهل   - ث
 .، ویسيء إلى فعل االستجابة القصوى)المقدم والمشاهد(
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انتقاء ذوي المراكز األكادیمیة أو الوظیفیة والسیاسیة الذین یمتلكون الجرأة وروح   - ج
ضوعیة واللغة المحببة، ألن بعض فواصل البرنامج یأخذ زمامها الضیف ولیس المو 

 .فقط المحاور
أو ) الحضور الفعلي في قاعة النقاش(إشراك المتلقین في إبداء آرائهم بشكل مباشر    - ح

 .عن طریق االتصال عبر الهاتف، واحترام آرائهم ووجهة نظرهم
كاف، لیتسنى للجمهور االرتباط، إذا التنویه لبرامج الحوار قبل وقت العرض بوقت   - خ

 ).عشوائي(شاؤا، ألن التعرض اآلني یجري بشكل غیر منتظم 
الكشف بشكل تفصیلي عن هویة واختصاص وخبرة الشخص الضیف، وهذا یعطي له   -  د

، 2010كامل القیم، . ( وللمشاهد بعضا من الحیویة والمسؤولیة في إبداء الرأي والمناقشة

 ).6-5ص ص

  :والمشاركین في اللقاءات التلفزیونیةالضیوف  -  2

یعتبر الضیف المشارك عنصر مهم إلنجاح أي لقاء فهو الهدف الرئیس وصاحب 
المعلومة المنتظرة أو الفكرة المقدمة أو الشخصیة التي یرید المشاهدون التعرف علیها 

  :أكثر ولذلك فإن علیه مراعاة عدة أمور أهمها

ي لقاء تلفزیوني أن یكون مطلعا على نوعیة البرنامج عند الطلب منه المشاركة في أ -أ
وأن تكون له مشاهدة سابقة لمرة واحدة على األقل على حلقة سابقة منه لمعرفة اتجاه 

  .البرنامج السیاسي مثال وكیفیة تعامل المحاور مع ضیوفه

یجب على الضیف المفترض أن یسأل معد البرنامج عن محاور اللقاء لضمان  -ب
الكافي واإللمام بكل الجوانب قبل الدخول إلى األستودیو وتبرز أهمیة ذلك أكثر التحضیر 

في البرامج الحواریة المباشرة والطویلة كما یفضل أن یكون ذلك قبل أربعة وعشرین ساعة 
  .على األقل
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بالنسبة للبرامج الحواریة التي یتواجد فیها أكثر من مشارك یفضل أن یعرف المشارك  -ج
ارك اآلخر الذي سیتواجد معه في الحلقة وذلك لكي یستعد بشكل أفضل من هو المش

ویجمع معلومات عن أفكار الضیف المقابل ما سیحسن من األداء في الحلقة ویثریها 
  .بشكل أجمل

على الضیف وقبل دخوله إلى األستودیو أن یشعر باالرتیاح داخل المكان من خالل  - د
وأن یتالءم لبسه أیضا مع الدیكورات المستخدمة  دردشة قصیرة مع مضیفه أو مع المخرج

  .وأن یراعي أثناء اللقاء حركات الید واإلیماءات التي یقوم بها

أثناء اللقاء یجب الحفاظ على الهدوء وعدم السماح للمحاور أن یستفزه ویفضل  -ه
رفض اإلجابة عن األسئلة المحرجة أو التي قد تسيء لصاحبها خاصة فیما یتعلق 

  .ومات التي تحتوي على أرقام وكذلك مراعاة الوقت لكل إجابةبالمعل

ویبرز ذلك في اللقاءات القصیرة المباشرة عبر نشرات األخبار سواء داخل األستودیو  
أ من خالل األقمار الصناعیة حیث تراعي خصوصیة تلك اللقاءات عن سائر اللقاءات 

  .وسریعة في نفس الوقتالتلفزیونیة األخرى كونها تحتاج إلجابة مركزة جدا 

  :أسالیب تقدیم البرامج الحواریة -ثامنا

وهي المادة اإلعالمیة التي یقدمها أحد المختصین إلى : أسلوب الحدیث المباشر -1
جمهور المشاهدین، ویعتمد أسلوب السرد، ویكون لشخصیة المتحدث أثر كبیر في تحقیق 

  .نجاح البرنامج

  :وهو شائع االستعمال، ویقسم إلى ثالثة أقسام :أسلوب المقابالت -2
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استطالع رأي المحللین والمتخصصین في ) Interview Opinion: (مقابلة الرأي-أ
الموضوعات االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة، وتكون شخصیة المحاور من المتخصصین 

  .في میدان الحوار

تخدم في البرامج اإلخباریة ویس) Information Interview: (مقابلة المعلومات-ب
والوثائقیة وتهدف إلى تزوید الجمهور بالمعلومات المتخصصة حول حدث سیاسي أو 

  .اقتصادي أو علمي

یتناول هذا النوع الحوار مع شخصیة مثیرة ) Personality Interview(مقابلة شخصیة -ج
ومیة وطریقة عیشها أو مشهورة أو جذابة للجمهور، ویتضمن نشأة الشخصیة واهتماماتها الی

  .وأفكارها، وتتجه األسئلة إلى التعمق في أغوار الشخصیة مما یثر اهتمام الجمهور

ویهدف إلى تبادل اآلراء والمعلومات للوصول إلى حلول واقعیة أو : أسلوب المناقشات -3
محتملة حول أسئلة مهمة نحو مشكلة معینة، وعلینا أن نفرق بین أسلوب المقابالت وأسلوب 

لمناقشات فاألول هدفه الحصول على المعلومات واستنباط اآلراء، بینما یهدف الثاني ا
إلى تبادل اآلراء والمعلومات بطریقة حواریة تصل إلى مرحلة الجدل ) المناقشات(

  :واالختالف، ویتخذ هذا النوع أربع أنواع أساسیة

ها حلول واقعیة وقابلة استضافة بعض الشخصیات المتخصصة التي لدی: المائدة المستدیرة.1
  .للتطبیق

ویتم منح كل مشترك وقتا محددا أو متساویا للتعبیر عن آرائه وأفكاره : الندوة األفقیة.ب
  .ویكون السؤال محددا لكل المشتركین من جانب مدیر الندوة أو المحاور

وتركز على قطاع معین من الجماهیر مثل الصناعة أو الزراعة، : المناقشة الجماعیة.ج
الصحة، التعلیم، وهي عبارة عن معلومات موضوعیة تستخدم ألغراض محددة تهم فئة 
محددة من الجمهور، ویسعى هذا النوع من أشكال المناقشات إلى إیجاد حل من خالل 
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التفكیر الجماعي والمناقشة الحرة، من جانب توظیف األهداف، ویعتمد على أسلوب 
  .المشتركین في الحوار أو من الجمهور الفئوي في الخارج

وتعتمد على وجود طرفي نقیض، إذ یستخدم كل طرف في المناظرة إمكانیاته : المناظرة.د
ومهاراته من أجل تدعیم آرائه وأفكاره، وشرح الحجج المؤیدة لوجهة نظره وفي نفس الوقت، 

  .فكرة الطرف اآلخر دحض

ویتم فیها الحوار ألشخاص داخل األستودیو، وخارجه عن طریق : المناقشة التفاعلیة.ه
شاشة تلفزیونیة ضخمة، یمكن أن تصل انفعاالته وصوته إلى مكان الحوار وبالعكس، وغالبا 

-6، ص ص2010كامل القیم، . ( ما یتم ربط عدة شخوصه ومن عدة أمكنة داخل حلبة الحوار

8   .(  

  البرامج الحواریة وأثرها على الرأي العام - تاسعا

تعتبر ظاهرة الرأي العام على اختالف مستویاتها وتصنیفاتها من الظواهر النفسیة 
التي تتمیز بها الجماهیر ویتشكل من خاللها سلوك عام یعبر عن واحد من المواقف المؤثرة 
والبارزة في حیاة أي مجتمع من المجتمعات اإلنسانیة، وال تدرس هذه الظاهرة االجتماعیة إال 

  ین رئیسیین األول یتعلق من خالل اتجاه

بدراسة األفراد والجماعات المكونین لها والثاني اإللمام بالعوامل المؤثرة التي تحدد 
إطار وأسس هذه الظاهرة وتدخل في تكوینها وصیاغتها ولعل في مقدمة هذه العوامل وأبرزها 

ان والمكان والموضوع تأثیرا البرامج التلفزیونیة الحواریة التي أصبح تأثیرها یتعدى حدود الزم
إلى حدود أشمل وأوسع تتلخص في إعادة صیاغة وبرمجة الرأي العام وتكوینه على أسس 
جدیدة بعیدا عن العوامل التقلیدیة المتعارف علیها تاریخیا بهذا الصدد مثل األسرة، 

ت والتعلیم،والجماعات المرجعیة وغیرها وقد بقیت هذه الظاهرة واحدة من الظواهر التي دفع
بحركة التاریخ اإلنساني خطوات قویة نحو األمام وشكلت إطارا تاریخیا ألحداث مهمة 
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ومفصلیة شهدها التاریخ على مدى عصوره المختلفة وان اختلفت في تأثیراتها وقوة فعالیتها 
من عصر إلى آخر تبعا للتطور الحضاري اإلنساني الذي یطبع كل مرحلة بآثارها 

 ).479، ص2013الم خطاب أسعد، س.( وتداعیاتها المختلفة

  كیف یتكون الرأي العام؟ -1

یعني تكوین الرأي العام قیام وجهة نظر المجتمع واتجاه مشترك حول مسألة تهمه 
ویتم اتخاذ هذا الموقف عقب مناقشة أوجه النظر في األمر وتؤدي عوامل كثیرة ومتنوعة 

العوامل تتفاعل مع بعضها البعض بمعنى هذه . ومتشابكة دورا هاما في تكوین الرأي العام
أن كل منها یؤثر في اآلخر ویتأثر به وأهم هذه العوامل البیئیة التي نشأ فیها الفرد فالمجتمع 

  .الذي یتكون فیه الرأي العام یتكون من مجموعة من األفراد لكل منهم رأي

رأیه متأثرا بالبیئة فالفرد یتكون . هذه اآلراء في النهایة تكون ما نسمیه بالرأي العام
التي ینشأ فیها، فهو ینظر إلى األشیاء كما یحددها له المجتمع الذي یعیش فیه، فافرد الذي 
تربى في بیئة متفرقة له نظرة في األمور غیر ذلك الذي نشأ في بیئة فقیرة، فمن الخطأ أن 

ن اإلنسان طیع نتصور اإلنسان فردا منعزال عن المجتمع إذ أنه یتأثر باآلخرین فضال عن أ
ونجد أن . بذاته، ال أنه كائن اجتماعي ال یتصور أن یعیش بعیدا عن الظروف االجتماعیة

للوراثة دور في تكوین رأي الفرد الذي هو نواة الرأي العام، للنواحي الجسمیة تأثیر في عقلیة 
فرازات فقد أثبتت الدراسات العلمیة أن لفصیلة الدم وصفات القلویة وال. الفرد وأفكاره ٕ حمضیة وا

الغدد الصماء والصفات الجسمیة األخرى تأثیر كبیر في تكوین رأي وشخصیة كل فرد من 
أفراد المجتمع وهناك أیضا عوامل نفسیة إلى جانب ذلك قد تكون وراثیة كالخوف أو حب 
و االستطالع أو السیطرة فهذه العوامل النفسیة المتوارثة قد تدفع الفرد إلى نوع من التفكیر أ

فهي تبدو واضحة في تصرفات الفرد من غیر أن . التصرف أو إصدار األحكام والقرارات
  .یقصد هذا وبطریقة عضویة ال شعوریة
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محمد .( ومن العوامل المكونة للرأي العام أیضا الحضارة والمؤثرات الحضاریة الثقافیة

  ).37، ص2007نصر مهنا، 

ر كبیر في تكوین الرأي العام عن كما قد یكون للكوارث واألحداث واألزمات تأثی
طریق استغالل الدعایة لبعض هذه األحداث وللعادات والتقالید دورا في تكوین الرأي العام 
فالفرد یتأثر منذ نعومة أظافره باألفكار والعادات والتقالید التي توارثها المجتمع على مر 

  ).154-153، ص ص2013منذر صالح جاسم الزبیدي، (  1.العصور

  أسالیب ومسالك تنتهجها البرامج الحواریة لصناعة الرأي العام -2

هناك العدید من األسالیب والتكتیكات التي تعتمدها البرامج الحواریة في صناعة الرأي 
  :العام وتوجیهه والتالعب به یمكن إجمالها باآلتي

اإلنسان والعالم تحت غطاء من الشعارات البراقة مثل حقوق : استدراج الرأي العام -2-1
الخ، البرامج الحواریة باستدراج الرأي العام التخاذ ...الحر والدیمقراطیة وحقوق األقلیات

مواقف سیاسیة قد تكون مخالفة أو متناقضة لما كان یعتقده سابقا في ظل طوفان هذه 
  .المفاهیم والشعارات البراقة

د ماهیة األنماط الجامدة أو یبدأ هذا األسلوب بتحدی: إطالق التسمیات والنعوت -2-2
الغیر مفضلة لدى الجمهور تجاه قضایا بعینها ثم  یتم إلحاق نشاط أو شخص أو بلد ما 
برمز مشحون عاطفیا لیتفاعل الجمهور مع هذه التسمیة الرتباطها بهذه األنماط المفتعلة مثل 

  .ربط زعماء ورؤساء دول بهتلر أو فیرون

یسعى الخطاب اإلعالمي قدر اإلمكان للتوحد مع : فالتوحد مع الجمهور المستهد-2-3
قیم وأسالیب الجمهور المستهدف وحیاته من خالل استخدام نفس مفردات الخطاب والتعابیر 

  .واألمثال الحیة المحلیة ومن ذلك استخدام اللهجات المحلیة أو األمثال والحكایة الشعبیة
                                                             

 .6 انظر الملحق رقم     
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لمعاني مقصودة لدى ) key phrases( باعتبارها مفاتیح :استخدام تعبیرات معینة -2-4
صانع الخطاب اإلعالمي وقد تكون هذه الكلمات أو العبارات غیر مهمة في حینها إال أنها 

) صراع طائفي(على المدى الطویل تصبح أساسیة مثل تصویر الصراع الدائر في سوریا أنه 
  .الفضائیتینكما تفعل قناتي الجزیرة والعربیة )صراع سیاسي(أكثر من كونه 

طرح بعض العبارات والمعلومات المسكوت عنها أو  :ما لم یقل أو المسكوت عنه -2-5
التي ال یعبر عنها وتقدیمها للجمهور، هذه العبارات والمعلومات هي األكثر خطورة وأهمیة 
في محاور الرسالة االتصالیة وغالبا ما یكشف تحلیل المضمون عن األهداف و الفعالیات 

والكامنة في الخطاب اإلعالمي الذي ما یكون غالبا یتضمن إشارات ضمنیة محددة  الظاهرة
  .داخله

كالصور والعبارات الحماسیة واألرقام والشعارات عندما  :اعتماد التعبیرات والرموز-2-6
یكون لها مضمون خاص یوحي بدالالت ضمن السیاق االعتیادي للخطاب اإلعالمي 

  .ي هذه التعبیرات والرموز إشباعا لحاجاتهاالموجه ألطراف بعینها تجد ف

أن صیاغة الخطاب اإلعالمي بالتوافق مع  :الترابط مع التجارب المحلیة للجمهور-2-7
االحتیاجات النفسیة للهدف ومعرفة دائرة اهتماماته یمنح هذا الخطاب استجابات لصالح 

وقع الحدث مثل مظاهرات المرسل ومن ذلك تقدیم أحداث معینة على أنها تنتقل مباشرة من م
  ).بالربیع العربي(ما یسمى 

  :وهو نوعان: اإلسقاط-2-8

طالق االتهام دون تحدید األسماء صراحة لكن : إسقاط شخصي-أ ٕ المقصود به توجیه النقد وا
  .الجمهور یستطیع بسهولة فهم المقصود بها

االسم صراحة بتوجیه نقد لبرنامج حزب أو مرشح منافس دون تحدید : إسقاط موضوعي-ب
  .وهكذا...باستخدام أوصاف مثل الدولة المعادیة، وحزب األقلیة
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قد تبدأ محاولة تغییر اتجاه الرأي العام نحو قضیة ما بفكرة : اإلشعاع أو مركز الدائرة-2-9
واحدة بسیطة مثل القضاء على الغالء أو البطالة وتنتهي بعدة أفكار قد تصل إلى إسقاط 

  .م كما هو الحال في أحداث تونس مثالالنظام السیاسي القائ

ونعني به انتقاد أو مواجهة كل من یؤید أو یساند الخصم بحیث  :نقل العدوى- 2-10
تصبح مساندته عدوى یجب محاربتها والقضاء علیها، الحظ ما یجري حول القضیة السوریة 

  .وموقف إیران

حیث یمكن استغالل ویتم عن طریق إشاعة سبل من المبررات القویة ب:التبریر- 2-11
الجماهیر من قبل البرامج الحواریة بدال من إعطائها األسباب الحقیقیة التي تقف وراء دعوة 

  .أو إجراء ما تتخذه الحكومة أو النظام السیاسي لتبریر أفعالها وحشد الرأي العام حولها

حد إن اعتماد مصطلحات وعبارات لها دالالت معینة في : التجرید من السیاق- 2-12
ذاتها ولكن بعیدة عن استخدامها في سیاقها الطبیعي لتحقیق أغراض تتعارض مع المعاني 

أو دعم الدیمقراطیة في بلد بقوانین ) األمن اإلسرائیلي(األصلیة لتلك الكلمات مثل مفهوم 
  .قاسیة ومقیدة للحریات أو مفهوم الشرق األوسط الكبیر

عندما تتجه النیة إلصدار قرارات  :عامبالون االختبار أو حبس نبض الرأي ال- 2-13
مصیریة أو حیویة ویكون المطلوب قیاس رد فعل الرأي العام حولها تعتمد البرامج الحواریة 
على بث خبر صغیر أو تصریح  غیر مباشر تمهیدا لموضوع القرار المزمع إصداره لقیاس 

  .عملة العراقیة الحالیةرد فعل الرأي العام حول الموضوع مثل خبر حذف ثالثة أصفار من ال

تجد الشائعات وهي األخبار الكاذبة التي تصاغ بشكل یوحي : إطالق الشائعات- 2-14
بنوع من المصداقیة مناخا مالئما في أوقات األزمات والتوترات السیاسیة واالجتماعیة وتحت 
غطاء مصادر مطلعة أو موثوقة أو تقاریر سریة، یجري تصویر أن هذه المعلومات تم 

  .سریبها لمقدمي البرامج الحواریة للتالعب بالرأي العامت
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من خالل التعبئة النفسیة التي تقوم بها البرامج الحواریة للجماهیر : التورط باألفعال- 2-15
تجاه قضیة معینة یجد قسم من الجمهور نفسه وقد تبنى اتجاه سیاسي معین أو انخرط في 

لى من التوریط قد یجعل قسم من الجمهور یأخذ تنظیم أو هیئة لیتحول هذا الموقف الحقا إ
  ).بالربیع العربي(موقف قد ال یكون مقتنعا به بشكل كامل مثل مظاهرات ما یسمى 

باستخدام قصص وأخبار تثیر انتباه الجمهور أو تحاكي وجدانه : أسلوب اإلثارة- 2-16
لخداع والمناورة لتصل وغرائزه، تعتمد البرامج الحواریة أسلوب اإلثارة من خالل التضلیل وا

إلى تكوین رأي عام عنیف تجاه قضیة قد ال تستحق كل هذا الحشد إال لغایات وأهداف 
  ).قضیة األقباط في مصر. (تعمل علیها الجهة التي استثمرت في هذه البرامج

تسعى البرامج الحواریة إلى تحویل انتباه الجمهور إلى مسائل : تحویل االنتباه- 2-17
قد تكون بدیال عن الموضوع األساسي المثار حوله جدل كبیر حیث تبعد  ومواضیع أخرى

األنظار عنه وتحولها إلى مواضیع أقل أهمیة وهذا ما تعمله مثال اإلدارة األمریكیة عندما 
تواجه أزمة اقتصادیة خانقة حیث یجري اختراع عدو خارجي مزعوم أو تهدید متوقع لتحویل 

  .انتباه الجمهور

لترسیخ المعلومات في أذهان الجمهور تلجأ البرامج الحواریة إلى : والمالحقة التكرار- 2-18
أسلوب التكرار والمالحقة ولیس العبرة هنا بالتدفق اإلعالمي للمعلومات بقدر التركیز والتكرار 

  .لبعض حقائقه فقط وتوجیه انتباه الجمهور نحوها حتى یصل إلى درجة االمتناع

احتماالت تشویه األخبار والمعلومات بصورة خاصة عندما ال  تتزاید :طرح الحقائق- 2-19
تتوفر إمكانیة مواجهة اآلراء مع الحقائق أو عندما ال تتنوع مصادر المعلومات ومع عدم 
وجود التدقیق الكافي لدى الجمهور لنوعیة المعلومات المقدمة له وبخاصة في أوقات 

ة عندما یكون كل مصدر إعالمي یؤكد األزمات قد تصبح األخبار الكاذبة حقیقیة وبخاص
  .أنه یقول الحقیقة المطلقة دون غیره
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والتي تعكس الحمالت االنتخابیة والمناظرات : أسلوب البرامج اإلیجابیة المحددة- 2-20
التلفزیونیة بین المرشحین أبرز أشكالها حیث الوعود واآلمال وروح التفاؤل بالمستقبل لخلق 

أو ذاك إال أن هذا األسلوب قد ینقلب سلبیا على معتنقیه عندما رأي عام مؤید لهذا الطرف 
یفقد المرشح مصداقیته بعد فترة من الزمن وبخاصة عندما یتسلم زمام األمور ویغرق في 

  .أتون السلطة ومغریاتها

  :والتي تتضمن: أسلوب اللغة المزدوجة- 2-21

استجاباته نحو مفردات بعینها مثل شحن المفردات اللغویة لتحریض الرأي العام وتوجیه -أ
  ).مكافحة اإلرهاب(

االستعارة المجازیة التي تجعل من الشيء جمیال وغیر المریح جذابا والسلبي ایجابیا مثال -ب
تصویر القیادة األمریكیة بأنها قیادة محنكة متفوقة وموقفها من العالم موقف أخالقي، 

  .الخ...إنساني، شرعي، شریف،

السلبیة لبعض المفردات مثل مفردة الحرب  اآلثاربالتقلیل من : غيالتخفیف البال-ت
  .وتصویرها بأنها نتاج طبعي للحیاة اإلنسانیة أو التدخل في شؤون الدول

الذي یكفل إحداث انطباع یغایر القصد األصلي منها : الضبط االنتقائي للمعلومات- 2-23
  ).494-490، ص ص0132سالم خطاب أسعد، . (وبذلك حجب الحقائق عن الجمهور

 هذا التأثیر في النقاط اآلتیةویتمثل : تأثیر الرأي العام:  

نتیجة للتطور المذهل والمتالحق لوسائل االتصال واألوضاع السیاسیة واالجتماعیة -
فقد انعكس ذلك بدوره على -واالقتصادیة والثقافیة وازدیاد نسبة التعلیم وتقدم العلم والتكنولوجیا

تطور أجهزة اإلعالم خاصة التلفزیون منها حیث ال یستطیع أحد أن ینكر فعالیته أو تأثیره 
في بروز الرأي العام تأثیر فعال في  -وهذا هو األهم–وأیضا . حیاة العامة للشعوبفي ال
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الحیاة العامة بأنواعه المختلفة سواء كان محلیا أو إقلیمیا أو عالمیا عبر األقمار الصناعیة 
. التي جعلت العالم صغیرا حیث أزیلت كل الحواجز الطبیعیة لتصل إلى كل مكان في العالم

رأي العام تأثیر فعال في الحیاة العامة لجمیع الشعوب على مختلف مستویاتها لقد أصبح لل
  .سواء تعلق ذلك بالمجال السیاسي أو االجتماعي أو الروح القومیة السائدة لدى الشعوب

فالرأي العام تأثیر هام من حیث الضغط على  -أي سن قوانین جدیدة-ما یتعلق بالتشریع-
لمتوائمة ومصالحهم، وقد یحدث أن یثور الرأي العام أحیانا الحكومات إلصدار القوانین ا

على بعض القوانین المعمول بها وذلك اعدم تماشیها مع ظروف العصر مما یعرض هذه 
  .القوانین لإللغاء

الكثیر من الناس یخشون الرأي العام حرصا على سمعتهم ویذهب بعض الباحثین إلى - 
القول أن الرأي العام أقوى من القانون والدلیل على ذلك أن الجرائم ترتكب في الخفاء وال 
ترتكب عالنیة أمام الناس ألنها إذا ارتكبت عالنیة فالرأي العام یدینها بمنتهى السرعة ویشهر 

  .ل أحیانا یكون الرأي العام رادعا أكثر من القانونبصاحبها ب

فإن تأثیر الرأي العام ال یقل أهمیة حیث یقوم بدور مؤثر في حمایة : المجال االجتماعي-
المؤسسات االجتماعیة أو هدمها والقضاء علیها وبدون مساندة الرأي العام لتلك الهیئات 

  ).33-31، ص ص2007محمد نصر مهنا، .(اطهاوالمؤسسات االجتماعیة فإنها تتوقف أو یتحدد نش

  :تأثیر الرأي العام في المجال السیاسي-

  :التأثیر على القرار السیاسي- أ

ولذلك فإنه من المفترض أن  أعلى السلطات فیها تعتبر سلطة الشعب في الدول الدیموقراطیة
أنه من  القرارات الهامة في هذه الدول یجب أن تبنى على أساس الرأي العام، بمعنى

 .الضروري أن یعكس نشاط الحكومة بطریقة أو بأخرى هذا الرأي
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  :التأثیر على االنتخابات -ب

تسمح العملیات االنتخابیة والتصویت باختیار القیادات السیاسیة وبتشكیل السیاسة القومیة 
بلها في شكلها النهائي، والزعماء السیاسیون هم زعماء نقط في إطار الحدود التي یرسمها ویتق

  .الرأي العام ویمارسون السلطة في إطار الحدود التي یرسمها الرأي العام

  :الرأي العام أحد العوامل المؤثرة على الحكم - ج

فالمسئولون في أي حكومة یفترض أنهم یمثلون الشعب تمثیال صحیحا وأنهم یعكسون الرأي 
أثناء االنتخابات والكلمات  العام، ولعل هذا یبرر الوعود التي یقدمها السیاسیون للجماهیر

البراقة والخدمات الشفهیة، ویفسر لنا أیضا أن كثیرا من الحكومات الدیموقراطیة عندما تضع 
  .سیاستها وتمارس أعمالها على أساس اتجاهات الرأي العام

  :المتابعة السیاسیة -د

نها تمتد لتشمل جوانب أخرى في  والرأي العام ال تقتصر مهمته على ٕ مجرد االنتخابات فقط وا
الممارسة السیاسیة، مثل مناقشة الحاكم واستجوابه وتقدیم النصیحة للحاكم، وذخر الساحة 
العربیة باألمثلة الحیة منها محاكمة الرئیسي المصري مرسي والحكم علیه باإلعدام، وسابقه 

  .حسني مبارك وأبنائه وعدد كبیر من وزرائه

  :إنجاح خطط الدولة -و

یعمل الرأي العام على إنجاح خطط الدولة في التنمیة الشاملة كما یقوم بدور في 
إحباطها إذا لم تتمكن الدولة من إقناع الرأي العام بتوجهاتها، ولهذا تسعى الحكومات 
وبأسالیب مختلفة إلى دعوة الناس إلى المشاركة والمساهمة في وضع هذه الخطط وفي 

ذها، ولهذا فإن نجاح الدول في تحقیق التنمیة الشاملة یعتمد اعتمادا كبیرا على قدرتها تنفی
 .على خلق رأي عام مساهم ومشارك ومتفهم
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  :تحدید مالمح السیاسة الخارجیة -ه

للرأي العام دور هام في تحدید مالمح السیاسة الخارجیة، فعلى الرغم من أن الرأي 
یتعلق بتكوین السیاسة الخارجیة إال أنه یمارس بعض الضغوط العام قد یبقى في الظل فیما 

ال حدود معینة أن تأخذ في اعتبارها وهي  ٕ فیها، فالجهة التي تضع السیاسة الخارجیة البد وا
تضع تلك السیاسة رغبة الشعب أو على أقل تقدیر ما یمكن أن یقبله، فاالهتمام بالرأي العام 

، والرأي العام البد أن یساهم في تكوین السیاسات البد وان یكون لدى جمیع المسئولین
الخارجیة في المسائل المهمة وتستثنى من ذلك المسائل التي تتعارض مع مصلحة الوطن 

  ).46-43، ص ص2007محمد منیر حجاب، . (العلیا كالمسائل العسكریة وما یشابهها

  تأثیر البرامج التلفزیونیة الحواریة على الرأي العام -3

أن البرامج الحواریة تلعب دورا متمیزا في حیاة المجتمعات فهي أحد أهم ال شك 
المصادر التي یطلع الجمهور من خاللها على ما یجري من أحداث، وأصبحت هذه البرامج 
المرجع الرئیس للتصویر الفكري واتخاذ المواقف إزاء األعمال المختلفة العسكریة والثقافیة 

  ).161، ص2013منذر صالح جاسم الزبیدي، .(رع اإلنساني للرأي العاموالتكنولوجیة لحشد آراء الشا

إذ یقع على عاتقها ...وال شك أن دور هاته البرامج في تكوین الرأي العام ذا أهمیة وحساسا
مهمة العرض والشرح والتفسیر والتوجیه لكافة المجریات والقضایا واألحداث واألزمات 

  .زة والهامةالمحلیة أو العالمیة وبخاصة البار 

 لالتصالإن البرامج الحواریة هي بمثابة المثیر أو المنبه لكن من خالل دور فعال 
وذلك عندما تتناولها بدقة واهتمام وتصورها بشكل دراماتیكي مثیر بهدف إثارة و تنبیه 
الجماهیر ودفعها إلى االهتمام وتكوین وجهات نظر معلنة بشأنها لیتكون في النهایة الرأي 

إن هذه المكانة التي تحتلها هذه البرامج تمكنها من صناعة الرأي العام وتوجیهه ..العام
  .والتحكم في اتجاهاته
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إن عملیة تكوین الرأي العام عملیة اجتماعیة في األساس یتجه فیها األفراد إلى من 
یحظون بثقتهم من قادة الرأي وال شك أن أي مجتمع یضم مجموعة ولو صغیرة من هؤالء 

ة المثقفة ممن یمثلون المبادرة والمرشد في عملیات تطویر مجتمعاتهم معتمدین على الصفو 
البرامج التلفزیونیة الحواریة في إمدادهم بالمعرفة والمعلومات والوعي في شتى المجاالت أما 
الوسائل فهي أكثر المنابع التي تمس الجماهیر وتعبئهم وتلهمهم بالفكر والمبادئ وروح العمل 

وتتبلور أهمیة هؤالء األفراد في قدرتهم على انتقاد أوضاع المجتمع التي تعوق  ..الجماعي
  )28-27، ص ص2004عزیزة عبده،.(نموه كأوضاع الفساد والمحسوبیة واالستبداد

من الموضوعات التي شغلت الباحثین في مجال الرأي العام واالتصال الجماهیري 
ة والجدلیة بین الموضوعات التي تبرزها لمدة تزید عن نصف قرن، تلك العالقة الحمیم

وهذا یعني أن ..البرامج الحواریة وبین تصاعد اهتمام الرأي العام تجاه تلك الموضوعات
البرامج الحواریة تؤدي دورا في لفت انتباه الرأي العام من خالل تركیزها على موضوعات 

عزیزة .(التي تهم الرأي العام بذاتها في إطار إبراز وعرض وقائع الحیاة والقضایا والموضوعات

  ).193، ص 2004عبده، 

 Bernardیقوم برنارد بیرلسون ) االتصال والرأي العام(وفي مقالة بعنوان 

Berelson  بدراسة تأثیر البرامج الحواریة على الرأي العام ویقترح المعادلة التالیة لمناقشة
ظروف، ویكون لها بعض أنواع بعض أنواع القضایا تحت بعض أنواع من ال(هذه التأثیرات 
  ).من التأثیرات

المرتبطة ) خمس مجموعات من العوامل(ویرى بیرلسون أن هذه المعادلة تظهر 
  :بعملیات االتصال والتي تؤثر على الرأي العام ومنها

وهو یرى بأنه كلما ازدادت الطبیعة الشخصیة للبرامج التلفزیونیة الحواریة : وسائل االتصال-أ
في العمل  Personalismكلما ازدادت فعالیتها في تحویل اآلراء، فمعظم حجم الشخصانیة 



 الفصل الثاني                                            البرامج الحواریة في اإلعالم التلفزیوني
  

92 
 

االتصالي من المفترض أن یحقق فعالیة أكثر، وألن آراء األفراد یتم تشكیلها في سیاق روابط 
رسمیة، تشكل الحاجة إلى انسجام آراء الفرد مع آراء رفاقه اجتماعیة رسمیة أو غیر 

  . وجماعته المفضلة عامال حافزا هاما

إن نوعیة القضایا عامل من العوامل المؤثرة في فعالیة البرامج الحواریة : أنواع القضایا-ب
ي في تأثیرها على الرأي العام، ویرى بیرلسون بأن فاعلیة االتصاالت في التأثیر على الرأ

العام إذا كانت القضایا جدیدة وغیر معادة، وكذلك یكون تأثیرها في الرأي العام أكثر فاعلیة 
في القضایا الهامشیة من سرعة تأثیرها في القضایا الحیویة، ومن المحتمل أن یكون تأثیر 
االتصاالت في التأثیر في اآلراء حول الشخصیات أكثر فعالیة من تأثیراتها في اآلراء حول 

  .قضایاال

یختلف تأثیر البرامج الحواریة على الرأي العام باختالف نوعیات الناس، إذ : أنواع الناس-ج
أن التأثیر المباشر لهاته البرامج على الرأي العام یمكن ممارسته على جزء فقط من الجمهور 

وع الذي یتعرض لها، وأنه كلما كان اقتناع الناس قویا بقضیة ما، یصبح صعبا على هذا الن
من البرامج تغییر اآلراء، وكلما كان الناس أقل معرفة بالموضوع، كلما كانت الفرصة أكبر 
في أن تقوم البرامج الحواریة بالتأثیر لتغییر اآلراء، والشك أن هناك مجموعة من المتغیرات 
التي تؤثر في آراء الناس وخصوصا من حیث ثقافتهم، ودرجة اقتناعهم ومعرفتهم بالقضیة 

  .اهم االقتصادي واالجتماعي وشخصیة الفرد وتنشئته االجتماعیةومستو 

یرى بیرلسون أن فعالیة االتصال في التأثیر في الرأي : أنواع الظروف المحیطة باالتصال- د
العام تتنوع باختالف طبیعة الظروف المحیطة بها، فتأثیر االتصال في تغییر الرأي في 

كذلك فإن ما . تأثیره في ظروف تنافس االتصالظرف یكون فیه احتكار االتصال أعظم من 
یعني نسبة توزیع المضمون -یعرف بالتوازن من خالل المنافسة بین مختلف البرامج الحواریة

یمكن متابعي قضیة ما أن یشاهدوا وجهات نظر مختلفة بقدر  - للبرامج الحواریة المتنوعة
  .متساو ومعقول
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وفي هذا اإلطار البد من . لتأثیرات في الرأي العامهناك عدة أنواع من ا: أنواع التأثیرات- ه
التفریق بین تأثیر البرامج الحواریة على اعتناق بعض اآلراء أكثر من غیرها، وتأثیرها على 
اعتناق اآلراء السیاسیة بشكل شامل فالبرامج الحواریة لها تأثیر كبیر في إنتاج اهتمام 

فكلما زاد . طریق استرعاء انتباه لها باستمراربالشؤون العامة التي تهم الجمهور، وذلك عن 
تركیز هذه البرامج على القضیة السیاسیة كلما قل عدم اتخاذ الجمهور قرارا بشأنها، وكذلك 

فهناك تأثیرات قصیرة األجل . یجب التفریق بین تأثیر البرامج الحواریة من حیث الزمن
 - على المدى القصیر-یر هاته البرامج ومن السهل تتبع ما یحدثه تأث. وتأثیرات طویلة األجل

من التغیرات التي تطرأ على اتجاهات الرأي العام، والتي یجب أال تحول انتباهنا عن تأثیرات 
ذات البرامج على المدى الطویل والتي تكون مراوغة وخفیة ومعمرة، تأثیرها في الرأي العام 

للمصطلحات الرئیسیة السیاسیة على المدى الطویل یكون من خالل تقدیم مجموعة تعریفات 
  .ذات الطابع العاطفي، والتي تصبح مقبولة من خالل نقص في وجود تحد مالئم لها

وبالنسبة للتأثیرات القصیرة المدى الناجمة عن هذه البرامج، فإن التأثیر في الرأي 
بتعزیز اآلراء العام یشمل عادة تحول اآلراء من موقف أو اتجاه سابق، وغالبا ما یتم التأثیر 

والبرامج الحواریة فعالة جدا في تزوید المناصرین لفكرة ما، باآلراء المعززة . أو تنشیطها
وكذلك هي . لالختالف والتبریر الذي یحتاجونه للحفاظ على موقفهم وهذا یعني تعزیز موقفهم

-83ص ص ،2008مجد الهاشمي، . (فعالة في إظهار مواقف الناس الكامنة، وهذا یعني تنشیطها

87.(  
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 بطاقة تقنیة لبرنامج قضایا وآراء: الفصل الثالث

    :ظهور القنوات الخاصة بالجزائر - اوال

یشهد الفضاء التلفزیوني في الجزائر إطالق عدة قنوات خاصة ومستقلة، تعددت  بین 
العامة والمتخصصة من حیث المضمون، ولكن رغم هذا االزدحام في الفضاء التلفزیوني 
الجزائري بالقنوات الخاصة إال أن مقرات البث الخاصة بهاته القنوات تعددت لتشمل دوال 

و غیرهم لعدم تحریر سلطات الجزائریة مجال األردن وفرنسا : مهاعربیة وأخرى أجنبیة من أه
  .البث التلفزیوني  مع أن قطاع اإلعالم تداول علیه وزراء عدة دون فائدة

فبظهور اإلعالم الخاص دخلت الجزائر ولو بشكل بسیط مرحلة من الدیمقراطیة، هذا 
الظهور جاء نتاج الضغط الذي مورس على السلطات المعنیة، حیث تزامن هذا الظهور مع 
ثورات الربیع العربي، هذا ما جعل الحكومة الجزائریة تخضع لرغبة اإلعالمیین وأصحاب 

، الذي منح صفة 2014قانون السمعي البصري في  رؤوس األموال، حیث تم إصدار
القانونیة والعملیة للقنوات الخاصة، و كغیره من القوانین أثار العدید من الجدل والنقاش الحار 

الحدیث النشأة في بالدنا، وهل هذا یعني  اإلعالمحول ماهیة أبعاد الحریة الممنوحة لهذا 
عنیة بهذا القطاع، أم العكس ستزید من وتیرة  بالضرورة غیاب الرقابة من قبل السلطات الم

سیطرتها إلى حد ما بطریقة غیر مباشرة لما لإلعالم دور و تأثیر كبیر في تأثیر على 
  .الجمهور المشاهد و صناعة الر أي العام

  :التعریف بقناة الجزائریة - ثانیا

لخاص سنة هي قنا ة خاصة تأسست مع فتح المجال السمعي البصري أمام القطاع ا    
وقد كان افتتاحها الرسمي یوم  ،7تم إطالقها على القمر الصناعي أتالنتیك ببرد ، 2012

، مدیرها السید أحمد بلوطي، تقدم خدمات متنوعة منها ما هو إخباري 2012دیسمبر  23
حصص وبرامج في مختلف المیادین سواء كانت : ولها شبكات برامجیة ثریة منهاونشرات 
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الهدف " الجزائریة قناة كل الجزائریین " هو شعارها و  .الدینیة، الثقافیة، التاریخیةالسیاسیة، 
على لسان - منه هو الوصول إلى قلب كل مواطن یحمل الجنسیة الجزائریة، لذا قمنا

بإطالق هذا االسم لتحدید هویة القناة،  كما أن هذا االسم هو الذي أعطى میزة  -مدیرها
  .خاصة إلى قناة

ة عامة، ثقافیة، و إعالمیة وترفیهیة تدافع  حسب باعثیها عن قیم الوطنیة هي قنا
یصال صورة أكثر إشراقا عن الجزائر ٕ غیر أن خروجها نوعا ما عن  الجزائریة األصیلة وا

التقالید الجزائریة المحافظة طرح أكثر من تساؤل حول ماهیة قناة من هذا النوع وفي مثل 
تمویلها، لكن تبقى الكلمة لمالكي القناة الذین أكدوا أنها من هذا الوقت و حول مصادر 

حتى أن برمجتها مبنیة حول خمسة محاور هي االنتماء للجزائر واإلبداع  ،تمویل جزائري
  ).7،ص2014نعیمى ملیكة، بوحزام نوال، (. والتفتح والمرح واألمانة

 ./www.el-djazairia.tv: البرید االلكتروني-

     El-djazairia tv. :حسابها على صفحة الفایسبوك-

  :التعریف ببرنامج قضایا وآراء - ثالثا

أسبوعي یعرض مساء كل سبت على قناة الجزائریة في تمام  حواري هو برنامج
یستضیف أربع ضیوف إلثراء النقاش حول  .الساعة التاسعة من تقدیم محمد سلطاني

  .الموضوع المطروح

  :أركان برنامج قضایا وأراء -3-1

  :أركان قارة نذكرها على النحو اآلتي أربعةیتكون برنامج قضایا وآراء من 

التعریف بالموضوع  منهیكون في بدایة البرنامج والقصد ) مادة مرئیة مسجلة(: vtr-أ
  .یتضمن جملة من المعلومات واألحداث والتصریحات والحقائق ،المطروح للنقاش
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نقاش حول ما باب ال المقدم  یفتتح، vtrمشاهدة البعد االنتهاء من  :النقاش أوالحوار  -ب
في موضوع الحوار من  أكثر للتفصیل ،رفقة الضیوف هذه المادة المرئیة المسجلة،ه تتضمن

، التي من شانها توضیح القضایا ومحاولة العلمیة اإلثباتات خالل تقدیم مجموعة من األدلة
  .تفسیرها

حیث یقوم مقدم البرنامج باختیار بعض : من صفحة البرنامج على الفایسبوكتعلیقات - ج
، لیقوم الضیوف باإلجابة على تساؤالت من هذه التعلیقات وذلك حسب أهمیة التعلیق وجدیته

  .جمهور الحصة عبر شبكات التواصل االجتماعي

هذا الركن یأتي في المرحلة األخیرة من البرنامج، حیث یقدم ضیوف البرنامج و : باب الراي- د
  .مجموعة من الحلول واالقتراحات التي من شأنها معالجة الظاهرة أو القضیة محل النقاش

  :طاقم العمل بالبرنامج - 3-2

  محمد سلطاني: إعداد وتقدیم - 

  رابح توات : الصوت -

  شیخعلي : vtrتركیب  -

  سهام قاضي: سكریبت - 

  سماعیل باحمد: التركیب -

  سمیرة: ماكیاج-

  حفیظ طوبالین: مدیر اإلنتاج-

  منیر بن عاشور :مدیر التصویر -
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  محمد علي نهار وسامي شیخة بالقاسم: البث-

  )محمد سلطاني: (التعریف بمقدم البرنامج - ثالثا

محمد سلطاني حاصل على شهادة اللیسانس في الشریعة اإلسالمیة  اإلعالميهو          
وكذا على نفس الشهادة في مجال الحقوق هذا وفد تحصل في فترة لیست ببعیدة على شهادة 

عاما، حیث عمل  15أشتغل بالصحافة المكتوبة لفترة طویلة تقدر ب . الكفاءة المهنیة
صب فیها بدأ كصحفي ثم رئیس قسم بصحیفة البالد الخاصة، تقلد العدید من المنا

  .وكان من مؤسسي قناة البالد الخاصة. األخبار،ثم رئیس تحریر بذات القناة

، حیث یشغل 2012انظم إلى طاقم قناة الجزائریة مع بدایة مشوارها اإلعالمي سنة 
إضافة إلى هذا المنصب یقوم محمد سلطاني . منصب ریس تحریر األخبار في هذه القناة

برنامجیین أحدهما برنامج قضایا وآراء واآلخر حوار الفكر والسیاسة وهو برنامج بتقدیم 
  . مستحدث في القناة
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 لجزائریة  ا قضایا وآراء على قناة لتحلیلیة لبرنامج لدراسة ا ا: الفصل الرابع 

  عرض وتحلیل ا لجداول حسب الشكل -أوال    

 عرض وتحلیل ا لجداول حسب المضمون - ثانیا    

 نتائج الدراسة التحلیلیة  -ثالثا    
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  لشكلتحلیل ا لجداول حسب اعرض و  -أوال

  قضایا وآراءفي برنامج  اللغة المستخدمةطبیعة  -  1

  قضایا وآراءمستخدمة في برنامج ال اللغةطبیعة ) : 2(الجدول رقم           

  المرتبة  )٪(النسبة المئویة  )نیةثاال(الزمن   طبیعة اللغة
  1  38.57  479.14  الفصحى

  2  58.89  731.44  اللهجة العامیة
  3  0.97  12.08  مازیغیةاأل

  4  1.55  19.37  الفرنسیة
    100  1242.03  المجموع الكلي

  

یظهر الجدول أعاله تسلسل وترتیب اللغة المستخدمة والزمن المستغرق في استخدامها ببرنامج       
حیث تم  ٪58.89: ة األولى بنسبة مقدرة بقضایا وآراء، حیث حظیت اللهجة العامیة بالمرتب

فهي غالبا ما تكون لغة الحوار والنقاش بین . استخدامها بشكل كبیر یفوق في بعض األحیان الساعة
مقدم البرنامج وضیوفه، ومن خالل متابعتنا لحلقات هذا البرنامج وجدنا أن المقدم غالبا ما یحبذ 

یصالها ٕ ف كانوا یفضلون إضافة إلى أن الكثیر من الضیو . للمشاهد استخدام العامیة لتبسیط األفكار وا
سطور لواال  ثالثأنا نقرا ( :في مثل قوله قویدري فیاللي سید علي: في حدیثهم مثلاستخدام العامیة 

، كذلك الباحث )لمقال كامل نفهم واش راهو یقصدمن مقالوا نقول هذا مهبول من بعد كي نكمل ا
   :بورنان ابراهیم كقوله

حالیا توسع في مجال االستكشاف  دنا حصر من حاسي مسعود منطقة صغیر في عین آمیناسع( 
واإلنتاج، راه شمل الجنوب الكبیر كامل، وبالتالي حنا ماذابینا یعود عند شعبنا اقتصاد قوي وقطاع 

  ).     محروقات قوي، وشركة سوناطراك ال یمكن لها باش تقوم بهذا الدور
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ولعل ما یفسر هذا ، ٪38.57بنسبة   رتبة الثانیة اللغة العربیة الفصحىثم تلیها في الم      
. االستخدام الكبیر لهذه اللغة هو أن الكثیر من ضیوف البرنامج كانوا عبارة عن أكادیمیین ومختصین

بعض أن كما  ."VTR "باللغة الفصحى وهو  كما أن أحد األركان الهامة في الحصة كان یقدم
یستخدمون اللغة العربیة خالل أحدیثهم  -في بعض األحیان–لى مقدم البرنامج الضیوف باإلضافة إ

یجب أن نخرج من إثارة الرأي العام إلى مناقشة ( :سعید عیادي: ومناقشاتهم للمواضیع المطروحة مثل
التقریر عرض لنا وجهتي نظر مختلفتین ( :، محمودي رابح)المسألة ببعد ایبستمولوجي خالص

إجابتین اثنتین األولى إجابة نفسیة والثانیة سؤالكم یحتمل : (، بشیر مصیطفي)جزائرموجودتین في ال
اطلعت على : (، أمحمد بن رضوان)نبي في قومه تقنیة، بالنسبة للنفسیة مطرب الحي ال یطرب وال

 ةعون شراء مثل هذه الجریدیمعظم الجزائریین ال یستط  جریدة شارلي إیبدو فرأیت العجاب فقلت أن
 .)ذها إلى منازلهم أمام الزوجة واألطفالوأخ

الضیوف  ،٪1.55 :أما في المرتبة الثالثة فجاءت اللغة الفرنسیة بنسبة ضئیلة جدا قدرت ب  
اد شحات مدیر المعهد  :استخدموا اللغة الفرنسیة في أحادیثهم مثل المقابلة التي أجریت مع السید فِ

بن ناجي  فرنسیة، ومن بین المتحدثین بهاته اللغة أیضا،الوطني للبحث الزراعي، كانت كلها باللغة ال
اللهجة األمازیغیة جاءت بنسبة  تلیهاو  إعالمي، ، محمد سلیمانيبراهم رئیس بلدیة تینبذار بوالیة بجایة

التي لم یتم استخدامها بشكل كبیر حتى في الحلقة الخاصة  اللهجةهذه  ،٪0.97: ال تتجاوزضئیلة 
بعض الضیوف من أجل إیصال كالمهم ألكبر شریحة ممكنة من مشاهدي  بینایر وذلك تعمدا من

الذي قال ردا على طلب مقدم البرنامج محمد سلطاني  عبد الرزاق دوراري ، ومن بینهم األستاذالبرنامج
أنا حاب نهدر بالعربیة الخاطر الباقي الجزائرین الذین ال یعرفون (الحدیث باللهجة األمازیغیة، 

محند ارزقي فراد مؤرخ : الضیوف الذین استخدموا االمازیغیة في أحادیثهم هم) همونياألمازیغیة یف
مصطفى بن خمو مختص في علم االجتماع اللغوي وممثل عن المحافظة السامیة  ،وناشط سیاسي

عبد الرزاق دوراري ، قطوش توفیق أستاذ باحث مختص في التاریخ االجتماعي للجزائر ،لالمازیغیة
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كل حدیثهم كان باألمازیغیة في العدد الذي ، ازیغت وأستاذ علوم اللسان والترجماتمدیر مركز تم
  .تناول االحتفال بینایر رأس السنة األمازیغیة

  :والشكل الموالي یوضح النتائج المتحصل علیها فیما یتعلق باللغة المستخدمة      

 

  برنامج قضایا وآراءیوضح طبیعة اللغة المستخدمة في ) 02(شكل رقم              

  طبیعة العناوین المستخدمة في برنامج قضایا وآراء  -2

  طبیعة العناوین المستخدمة في برنامج قضایا وآراء) : 3(الجدول رقم        

  المرتبة  )٪(النسبة المئویة  التكرار  طبیعة العنوان
  2  30.77  04  إخباري

  1  69.23  09  استفهامي
    100  13  المجموع الكلي

  

 ، حیث ضح الجدول أعاله طبیعة العناوین المستخدم وعدد تكرارها داخل البرنامجیو 
وكانت بنسبة  في شكل تساؤلجاءت  "قضایا وآراء"عناوین برنامج  معظم الحظ أنی

، الهویة الجزائریة هویا للبناء أم ؟مثل ماذا أعدت الجزائر للصدمة البترولیة ،69.23٪
أسئلة ، مثل ٪ 30.77ن بصیغة إخباریة تقریریة وذلك بنسبةفیما جاءت باقي العناوی للقتل؟،

الجماعات المحلیة في مواجهة زحف ، أیضا الراهن في حضرة المولد النبوي الشریف
  .في ینایر المسألة األمازیغیة بین المسیر والصیرورة، و االحتجاجات الشعبیة
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ناوینه في شكل تساؤالت، هو ولعل ما یفسر اعتماد برنامج قضایا وآراء على طرح مختلف ع     
في اجتذاب المشاهدین من خالل عنصر التشویق الستثارتهم ودفعهم نحو مشاهدة القائمین علیه رغبه 

البرنامج، كما توجه تلك التساؤالت دوالیب الحوار وتدفع الضیوف الحاضرین للبحث عن ایجابیات لها 
في شكل إخباري انت تأتي العناوین كوفي أحیان أخرى  .واتخاذ مواقف منها في بعض األحیان

أما . ، مثل الجماعات المحلیة في مواجهة زحف االحتجاجات الشعبیةكما تمت اإلشارة إلیه تقریري
وعن لون العناوین فهي تكتب باللون . فیما یخص موقع العناوین فهي توضع دائما في أعلى الشاشة

لیظ في حین أن حجم العناوین یختلف من عدد األسود، أما بالنسبة لنوع الخط فهو یكتب بالنمط الغ
العنوان ففي العدد الذي  إلى آخر، ففي بعض األعداد یكتب العنوان بحجم كبیر وذلك راجع لقصر

وفي أعداد أخرى یكتب " قراءة بأثر رجعي في مجزرة شارلي إیبدو"تناول فیه قضیة شارلي إیبدو 
العدد الذي  ه مثال ذلك العنوان الذي طرحه فيالعنوان وطول حجم العنوان بحجم أصغر وذلك لطول

تقریب للمواطن من اإلدارة أو تكریس ...تقسیم إداري جدید"ناقش فیه موضوع التقسیم اإلداري 
  .للبیروقراطیة ؟

قد یكون قصر أو طول العنوان راجع لألهمیة الموالة للموضوع أو القضیة المطروحة للنقاش، أو ربما 
  .هد نحو متابعة البرنامج من خالل هذه العناوینكمثیر بصري لجذب المشا

طبیعة العناوین بوالشكل الموالي یوضح النتائج المتحصل علیها فیما یتعلق           
  :المستخدمة في برنامج قضایا وآراء

    
  العناوین المستخدمة في برنامج قضایا وآراءیوضح طبیعة ) 03(شكل رقم            
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  ا لجداول حسب المضمونعرض وتحلیل  -ثانیا

  قضایا وآراءبرنامج  في ومجاالت نشاطهمضیوف خصصات الت – 1

قضایا برنامج بومجاالت نشاطهم ضیوف یوضح تخصصات ال) : 4(الجدول رقم        
  وآراء

  المرتبة  )٪( النسبة المئویة  )الثانیة(  الزمن  الضیوف
  1  30.26  619  أساتذة

  7  05.18  106  ناشطین
  3  13.20  270  باحثین

  9  04.5  83  قابیینن
  4  09.09  186  سیاسیین
  2  20.53  420  مسؤولین

  6  05.52  113  اقتصادیین
  5  06.84  140  اجتماعیین
  8  04.30  88  إعالمیین

  10  0.97  20  تلمیذة
    100  2045  المجموع الكلي

   

 جاالت نشاطهموم ضیوفدول أعاله أن الزمن المستغرق في تقدیم الالجیتبین لنا من خالل      
باعتبار أن عدد  ٪30.26بنسبة حظي بالمرتبة األولى  قضایا وآراءبرنامج األساتذة في فمثال قطاع 

 أستاذا طوال الحلقات التي قمنا بتحلیل مضمونها، 18حیث تم استضافة  ،األساتذة كان كبیرا نوعا ما
لیوم البروفیسور محمد بن بریكة، كیما یحضر معنا ا: (ومن بین األمثلة التقدیمیة، قول محمد سلطاني
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بروفیسور الدراسات العلیا بجامعة الجزائر، أنا جد سعید الیوم بحضور قامة علمیة كیما البروفیسور 
: تخصص أساتذة تحت درجونومن بین الضیوف الذین ین)  محمد بن بریكة، مرحب بیك أستاذ

لدكتور اقتصاد بجامعة الشلف، قورین حاج قویدر ا بوشامة مصطفى أستاذ جامعي في االقتصاد،
، یحي جعفري أستاذ جامعي في االقتصاد في محمد بو جالل بروفسور في االقتصاد بجامعة المسیلة

حمزة العرابي دكتور في مخبر تسییر  الجزائر، عیة عبد الرحمان دكتور في اقتصاد الطاقات،
خضري حمزة  اجتماع المعرفة،سعید عیادي بروفسور في علم الجماعات المحلیة بجامعة البلیدة، 

كمال  جامعة الجزائر،. أستاذ القانون الدستوري، جامعة المسیلة، دخینیسة أحمد أستاذ القانون اإلداري
جامعة أم البواقي، نور الدین یكیس، دكتور في علم االجتماع . أستاذ علم اجتماع التنمیة بوناح

   .السیاسي

 9حیث تم استضافة  ٪20.53ؤولین بنسبة ثم تلیها في المرتبة الثانیة المس     
مما استغرق زمنا ال بأس به في تقدیمهم، وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الفئة  لینمسؤو 

عبد  بن ناجي براهم رئیس بلدي تینبدار، والیة بجایة،: ، مثلتتضمن مسؤولین حالیین
وزیر  رضوانبن  أمحمد: من بینهم وآخرین سابقین ،مدیر مركز تمازیغت الرزاق دوراري

 3: ثم تلیها في المرتبة الثالثة الباحثین والذین قدر عددهم ب، سابق للشؤون الدینیة
، ٪13.20بنسبة أما  الزمن المخصص لتقدیم هذا المجال التخصص فقد قدر ، ینباحث

قدر والزمن المخصص لتقدیمهم  ،4: ثم في المرتبة الرابعة السیاسیین بعدد قدر ب
ثم تلیها  ،٪06.84اجتماعیین بنسبة  مرتبة الخامسةاللیها في ، ثم ت٪09.09 ةنسبب

عنتر بن  سعید لقرع إطار مالي، :، منهم٪05.52بنسبة  في المرتبة السادسة اقتصادیین
 هیثم رباني إعالمي سابق ومستشار صناعي، محمدكحول مهندس خبیر في الفالحة، 

ثم تلیها في مرتبة  ،لتقنیاتبن برایكة خبیر في الطاقات المدرسة الوطنیة متعددة ا
مثل فیاللي سید علي مدون وناشط سیاسي،  ،٪05.18 بنسبة ناشطین السابعة

 ٪04.30اإلعالمیین یحتلون المرتبة الثامنة من حیث الزمن المستغرق للتقدیم، بنسبة 



 لجزائریة ا قضایا وآراء على قناة لتحلیلیة لبرنامجالدراسة ا            الفصل الرابع           
 

107 
 

وفي  ،، محمد سلیماني إعالمي، مهدي بسیكري إعالميمحمودي رابح إعالمي :مثل
، بنسبة یحي زان رئیس اتحاد المهندسین الزراعیین: النقابیین، مثل المرتبة التاسعة

العاشرة الزمن المستغرق لتقدیم التلمیذة دلیلة فراغ التي تمت مرتبة الثم تلیها في  04.5٪
بنسبة  استضافتها خالل العدد الذي تم في تناول واقع المنظومة التربویة في الجزائر 

0.97٪.  
كان  الضیوف إن زمن تقدیم حلقات البرنامج یمكننا القوللوتحلیلنا  ومن خالل مشاهدتنا     

أن مقدم البرنامج یعتمد في تقدیمه لضیوفه على  كما ،أعداد أو حلقات البرنامجمتفاوتا خالل 
س الضیف أكثر من مرة فر دعوة نا، ولعل ما یدعم ذلك تكر مكانة كل منهم وقیمته العلمیة

المولد النبوي : الذي دعي في العدد الذي تناول موضوع، یوسف حنطابلياألستاذ  :مثل
وتكررت استضافته في العدد  ،محاضر في علم االجتماع الثقافيكتور د بصفته الشریف،

، كذلك هیثم مختص في علم االجتماع الثقافي شارلي إیبدو، بصفته الذي ناقش قضیة
ذي طرح فیه موضوع األزمة حدهما في العدد الأ: في عددین مختلفینرباني، تمت استضافته 

اإلجرام المروري في : خر في العدد الذي تناولالبترولیة، بصفته مستشار صناعي، واآل
   .الجزائر، بصفته إعالمي

 البروفیسور محمد بن برایكة،بعض الضیوف كفي تقدیم  إسهاب المقدم والمالحظ كذلك    
الدكتور أحمد عظیمي  ي تقدیممن حیث الزمن المستغرق ف وبدرجة أقل كما أشرنا سابقا،

ب ووالي سابق، الناطق الرسمي باسم حزب طالئع الحریات، وكذلك بشیر بن فریك وهو كات
فالتخصص والخبرة هي ما یؤكد علیه مقدم البرنامج في . وغیرهم من الشخصیات المستضافة

  : لضیفحیث أكد في المقابلة التي أجریناها معه على ضرورة أن یكون ا .دعوته لضیوفه

  .لتخصصه اهاضممختصا و  -

   .وضابط لموضوع النقاش -

                                                             
    04أنظر الملحق رقم  
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  .أن ال یكون الضیف مستهلك في القنوات التلفزیونیة األخرى -

  ).ألول مرة(إبراز شخصیات ال تظهر في الشاشات  -

 كما هو موضح فيالتمثیالت البیانیة  على تم االعتمادولتوضیح النسب المئویة أكثر  
  :الشكل اآلتي

   

  
  برنامج قضایا وآراءبتخصصات الضیوف ومجاالت نشاطهم ) :  3( الشكل رقم      

  "قضایا وآراء"في برنامج المقدمة طبیعة المواضیع  -2

  طبیعة المواضیع المقدمة في برنامج قضایا وآراء) : 5(الجدول رقم             

  المرتبة  )٪( النسبة المئویة  )نیةثاال(الزمن   المواضیع

  4  13.21  92  ةسیاسی

  5  07.47  52   ةثقافی

  3  16.52  115  ةدینی

  1  34.48  240  اجتماعیة

  2  28.30  197  ةاقتصادی
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    100  696  المجموع الكلي

  

یظهر الجدول أعاله الزمن مستغرق في تناول المواضیع في برنامج قضایا وآراء، ویظهر من       
 مما جعلها تأتي في المرتبة األولى بنسبةخالله أن المواضیع االجتماعیة حظیت باالهتمام األكبر 

مما یدل على اهتمام . عشرة حلقة ثالثةتطرق لها في خمسة حلقات من أصل التم  حیث 34.48٪
البرنامج بالواقع االجتماعي الجزائري من خالل تناوله من مختلف جوانبه، مثل قضیة المنظومة 

 على مردودیةجاجات التي یشهدها هذا القطاع االحتها و أثر والحدیث عن واقع التربویة في الجزائر
كذلك مناقشة موضوع االحتجاجات الشعبیة التي شهدتها مختلف مدن الوطن، خاصة  التالمیذ ،

الموضوعات المناقشة في برنامج قضایا آراء والتي وغیرها من الجوانب، مناطق الجنوب الجزائري، 
ناقشوا فیه اإلضرابات المتكررة التي : الجزائرالمنظومة التربویة في : تحمل مضمون اجتماعي مثل

ینایر رأس  ،شهدها قطاع التربیة، وزارة التربیة والنقابات المعنیة، تضرر التالمیذ من هذه اإلضرابات
تحدثوا : التقسیم اإلداري الجدید ،عادات المجتمع القبائلي في االحتفال بهذه المناسبة: السنة األمازیغیة

، بغرض عن إصالح هیاكل الدولة ومؤسساتهااستحداث والیات جدیدة،  ،اإلدارةعن عالقة المواطن ب
  .خدمة المواطن

بنسبة  تم التطرق إلیها في أربعة أعداد، قدرت ثم یلیه في المرتبة الثانیة المواضیع االقتصادیة      
اول األمن الغذائي العدد الذي تن: تم تناول العدید من القضایا االقتصادیة الراهنة، من بینها 28.30٪

، لمواجهة عدیدة كقضیة األزمة البترولیة وسیاسة التقشف التي اعتمدتها الدولة الجزائریة في الجزائر 
الموضوعات وغیرها من قضایا االقتصادیة،  األزمة البترولیة جراء انخفاض أسعار البترول،

التنقیب عن : اقتصادیة مثلالمطروحة في برنامج قضایا وآراء والتي تحمل في مضمونها معلومات 
  . قانون المحروقات تحدثوا عن انهیار أسعار البترول، اقتصاد الطاقة،: الغاز الصخري
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، حیث استغرق زمنا معقوال لتقدیمه من ٪16.52ثم یلیه في المرتبة الثالثة المواضیع الدینیة بنسبة 
الموضوعات تهم المجتمع الجزائري، طرف مقدم البرنامج ألنه تناول العدید من القضایا الدینیة التي 

ناقشوا فیه : المولد النبوي الشریف: في برنامج قضایا وآراء والتي تحمل مضمون دیني مثل المطروحة
كذلك واقعة شارلي إیبدو الذي ، بمولده الصحیح الحتفالا طرقسیرة النبي صلى اهللا علیه وسلم، و 

یبدو، إلیه وسلم، الحدیث عن صحیفة شارلي الرسوم المسیئة بالنبي صلى اهللا ع هاتناولوا فی
سیرد  ف كان، لو كان بیننا  كیامل مع مواقف مشابهة لهذا الموقفاإلجراءات الواجب اتخاذها للتع

سلوك األخوان كواشي في بأعدائه، مقارنة سلوكیات الرسول، وتعامله مع وأیضا على هذه اإلساءات، 
    .واقعة شارلي إیبدو

والذي حمل عنوان لكل ، ٪13.21بنسبة  الوحید السیاسي وعمرتبة الرابعة الموضثم یلیه في ال     
السلطة في  من بینها،الذي تناول فیه العدید من األفكار  الجزائر أمام مفترق أم ملتقى طرق؟،..توافقه

   .الجزائر واإلصالح السیاسي، األحزاب السیاسیة، الحراك االجتماعي

: والذي جاء بعنوان .٪ 07.47بنسبة  الوحید أیضا الثقافي وضوعمسة المثم یلیه في المرتبة الخا    
ة كجزء تناولوا فیه الهویة الجزائریة انطالقا من اللغة العربی .الهویة الجزائریة هویات للبناء أم للقتل؟

  . باعتباره جوهر الهویة الجزائریةالدین اإلسالمي و الهویة، من هذه 

سابق مع ما أفادنا به مقدم البرنامج حول هذه الجزئیة، حیث أكد ویكاد یتطابق التحلیل ال    
  :حیث قال ختیار المواضیع وفق معاییر أهمهایتم النا أنه 

وأن تكون هناك جدوى من مناقشته وطرحه بالنسبة للمواطن البسیط، . أن یكون هناك حدث-
  ).بالوطن عالقته(من أجل االرتقاء بوعیه وبمواطنته، واالرتقاء كذلك بوطنیته 

هذه هي المعاییر التي اختار على أساسها المواضیع لكي أصنع من المواطن البسیط مشاهد 
  .یسهم في إخراج الجزائر من بوتقة التخلف
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 كما هو موضح فيالتمثیالت البیانیة  على تم االعتمادولتوضیح النسب المئویة أكثر 
  :الشكل اآلتي 

     

  
  "قضایا وآراء"في برنامج  المقدمة واضیعطبیعة الم) : 4( لشكل رقم ا 
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  "قضایا وآراء"لبرنامج  اتمعلومالمصادر  3

  "قضایا وآراء"لبرنامج داخلیة ال معلوماتال مصادر -  1 -3

  الداخلیة" قضایا وآراء"مصادر معلومات برنامج ):  6( الجدول رقم          

  المرتبة  )٪(ئویةالنسبة الم  )نیةثاال( الزمن   معلوماتال مصادر
  2  25.86  856  أقوال

  5  08.00  265  تصریحات
  14  00.72  24  تقاریر 

  16  00.12  04  قنوات تلفزیونیة
  11  03.20  106  قرآن

  10  04.59  152  حدیث نبوي
  7  06.88  228  خبراء
  9  05.46  181  قانون

  6  07.64  253  سبر آراء 
  12  01.93  64  أمثلة شعبیة
  1  60.43  213  إحصائیات

  8  05.67  188  مقابلة
  13  00.99  33  صحف

  4  10.45  346  كتب
  3  11.99  397  دراسات

    100  3310  المجموع الكلي
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حیث نالحظ ، قضایا وآراءبرنامج لداخلیة ال المعلومات یبین الجدول أعاله مصادر        
الحلقات معتمدة في كل  توكان٪٪60.43بالمرتبة األولى بنسبة  تحظی اإلحصائیاتأن 

اإلحصائیة ( :مثل، إحصائیةدون استثناء مع اختالف في المدة الزمنیة التي تعطى لكل 
المتعلقة بقطاع الزراعة، بالتحدید إنتاج الحبوب في الجزائر الذي عرف تراجعا هذه السنة 

ج على نسبة ثالثة مالیین طن، هذا مكرس هیمنة مقارنة بالسنة الفارطة، حیث استقر اإلنتا
التي تم تناولها في العدد الثالث ) ملیار دوالر500االستیراد إذ تجاوزت هذه األخیرة نسبة 

ي ثم تلیها ف. الحلقة األولى التي تناولت األزمة البترولیةوالذي بث في  ،لبرنامج قضایا وآراء
هي أیضا من المصادر الدائمة الحضور في و  ،٪25.86المرتبة الثانیة األقوال بنسبة 

إن : ( قول سیدنا عثمان ابن عفان لكاألعداد التي تناولتها بالدراسة والتحلیل، و من أمثلة ذ
) تسعة أعشار هي المصالح :(كذلك قول مالك بن نبي ،)اهللا یزع بالسلطان، ماال یزع بالقرآن

من بین أهم المصادر الداخلیة  ٪11.99تلیها مباشرة في المرتبة الثالثة الدراسات بنسبة 
المعتمد علیها في هذا البرنامج في تفسیر و تدعیم مختلف األفكار المرتبطة بالموضوع 

: الرئیس محل النقاش، من بینها دراسة نور الدین یكیس، دكتور في علم االجتماع السیاسي
ألخیرة خلصت نتائجها والتي تناولت االحتجاجات التي شهدتها الجزائر خالل ثالث سنوات ا(

إلى أن ما یدفع المواطنین إلى االحتجاج هو الفقر والحقرة االجتماعیة، والبیروقراطیة، وأن 
، )أمام مقار البلدیاتهؤالء المحتجین یفضلون االحتجاج والتجمهر في الساحات العمومیة، و 

علیها لتدعیم  د، كأحد أهم المصادر المعتم٪10.45وفي المرتبة الرابعة سجلت الكتب نسبة 
ومن بین الكتب التي استدل بها الضیوف لتدعیم أفكارهم المعلومات المقدمة في البرنامج، 

عبد الكریم الجیلي، اإلنسان الكامل (و) كتاب مالك بن نبي، مجتمع ما بعد الموحدین: (نذكر
أبرز  ، لعل٪08.00وتلیها في المرتبة الخامسة التصریحات بنسبة ، )في األوائل واألواخر

هو تصریح  ،التصریحات التي تم تقدیمها على مستوى المصادر الداخلیة في هذا البرنامج
، )لن أقبل بجمهوریة داخل الجمهوریة( قال  نرئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة، حی

وذلك ضمن العدد الذي تناول موضوع التقسیم اإلداري الجدید، كذلك تصریح وزیر الطاقة 
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أن الجزائر في مأمن من األزمة البترولیة الناجمة عن انخفاض أسعار (: یوسف یوسفي
  ، ٪06.88حیث سجلت بنسبة  الداخلیة أیضا، استشارة الخبراء ، من بین المصادر)البترول

ماذا أعدت الجزائر للصدمة البترولیة، حثي قال : هذا ما نجده في العدد الذي یحمل عنوان
راح ینضب من  2030اهم یحذروا ویقولو بلي البترول في الخبراء الیوم ر (مقدم البرنامج 

وفي العدد  ستاذ جامعي في االقتصاد، أبوشامة مصطفى ،)ئریةالجزا اآلبار البترولیة 
حسب الخبراء الفترة القادمة لن (المعنون ب ماذا أعدت الجزائر للصدمة البترولیة؟ قال 

  ) تعرف ارتفاع في أسعار البترول

في المصادر الداخلیة هي نسبة التقاریر، حیث قدرت نسبتها وأقل نسبة سجلت  
تقریر البنك المركزي، في تقریره األخیر للسداسي األول، كشف عن وجود (، ٪00.72ب

ملیار دوالر، فضال على استمرار اعتماد الحكومة  1.32عجز في میزان المدفوعات بقیمة 
  .)ق للواقععلى سعر مرجعي للبرمیل، اعتبره المالحظون غیر مطاب

وعموما یمكن القول بأن المصادر التي توصلنا إلها من خالل عملیة التحلیل تشابه إلى     
حد ما المصادر التي حددها مقدم البرنامج في المقابلة التي أجریناها معه، حیث أكد لنا أن 

  : مصادر المعلومات التي یعتمد علیها في برنامجه هي

  .وسائل اإلعالم المختلفة -

  . استشارة خبراء ولو غیر مدعوین في البرنامج ،لهم عالقة بالموضوعالذین خبراء ال -

   .االستعانة بتقاریر دولیة ذات صلة بموضوع البرنامج مثل تقریر الیونسكو -
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الشكل  كما هو موضح فيالتمثیالت البیانیة  علىتم االعتماد ولتوضیح النسب المئویة أكثر        
  :اآلتي 

      
  برنامج قضایا وآراءداخلیة لبرنامج ال المعلومات مصادر) :  5( الشكل رقم         
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برنامج قضایا وآراء                        خارجیة المعلومات المصادر  -2 -3  

                لبرنامج قضایا وآراءخارجیة المصادر ال):  7( الجدول رقم 

)٪( النسبة المئویة المرتبة )نیةثاال(الزمن    مصادر خارجیة 
 كتب 498 28.10 1
 مقاالت 41 02.31 7
اتیاحصائ 181 10.27 4  
 قنوات تلفزیونیة 236 13.30 3
 اتصال هاتفي 407 22.96 2
 تصریح 21 01.18 11
 تقریر 136 07.67 6
 قانون 24 01.35 10
 دراسات 40 02.25 8
 صحف 35 01.97 9
 أقوال 153 08.68 5
 المجموع الكلي 1772 100 

  

حیث الكتب الخارجیة یبین الجدول أعاله المصادر الخارجیة لبرنامج قضایا وآراء،     
الكتاب : مثال٪، 28.10: بالمرتبة األول في ترتیب المصادر الخارجیة، بنسبة قدرت ب

الذي  في العدد أستاذ محاضر في علم االجتماع الدیني ،راس مال عبد العزیزالذي ذكره 
تناول موضوع المولد النبوي الشریف لتدعیم بعض األفكار التي ذكرها حول سلوكیات 

كتاب كارل إیرنیست، على خطى (الرسول صلى اهللا علیه وسلم وضرورة اإلقتداء بها، 
 ٪  13.30: ، من بین هذه المصادر أیضا القنوات التلفزیونیة حیث قدرت نسبتها ب)محمد
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ففي العدد الذي یحمل عنوان  ،)VTR(األول من البرنامج وهو الكانت تستخدم في الركن 
التي أجرت مقابلة مع ) 2فرنس(الهویة الجزائریة هویة للبناء أم للقتل؟، تم االعتماد على قناة 

الصحفي والكاتب كمال داوود، فأخذ منها معد البرنامج بعض المقاطع من هذه المقابلة 
، لتدعیم أفكار معینة، من بین القنوات التي اعتمدت أیضا ووظفها في المادة المرئیة المسجلة

، باإلضافة إلى قنوات أجنبیة أخرى، 24روسیا الیوم، قناة فرونس (في هذا البرنامج، قناة 
، الدراسات في هذه المصادر )ولكن تتم عملیة تغطیتها حتى ال یظهر الشعار الخاص بها

قدمتها  الدراسة األمریكي التي: (اساتومن بین هذه الدر ٪ 13.30: سجلت نسبة قدرت ب
رحماني صبرینة، ناشطة في المجتمع المدني، في العدد الذي تم في تناول موضوع الغاز 

، أما )الصخري، تبین مخاطر الغاز الصخري على صحة اإلنسان أوال، وعلى البیئة ثانیا
ها وحدة اإلحصائیات التي قدمت(من بینها ٪ 10.27:.درت نسبتها باإلحصائیات فق

الجزائر في المرتبة  البریطانیة التي صنفت" ایكونومیست"المعلومات االقتصادیة بمجلة 
 الخارجیة أما بالنسبة للتصریحات) الثامنة عربیا من حیث األمن الغذائي، والسبعون عالمیا

من بین أهم التصریحات الخارجیة ٪، 01.18: فقد سجلت أقل نسبة، حیث قدرت ب
اب االتحاد األوروبي حول الوضع في الجزائر، وتخوفهم من زعزعة تصریحات بعض نو (

    ، )االستقرار

 كما هو موضح فيالتمثیالت البیانیة  لتوضیح النسب المئویة أكثر اعتمدت علىو      
  :الشكل اآلتي 
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  "قضایا وآراء"رنامج بمصادر معلومات خارجیة ل) :  6( الشكل رقم      

  "قضایا وآراء" أهداف برنامج -4

  "قضایا وآراء"أهداف برنامج ) :  8( الجدول رقم                  

 جغرافیة قضایا )انیةثال(الزمن  )٪(المئویة النسبة المرتبة
 اإلعالم واإلخبار 586 78.34 1

 التوعیة واإلرشاد 100 13.36 2

 التثقیف 62 08.28 3
 المجموع الكلي 748 100 

  

األهداف المتعلقة باإلعالم ویظهر فیه أن  أهداف برنامج قضایا وآراءبیعة یبین الجدول ط   
في العدد الذي ، مثل قول مقدم البرنامج ٪78.34حظیت بالمرتبة األولى بنسبة واإلخبار 

س لي تقرایها و ماذبیا المشاهد یعرف واألولیاء یعرفوا هل الدر ( تناول واقع المنظومة التربویة
األستاذ من حیث االستیعاب والفهم، هي  نفسها الدروس لي تقرایها في المدرسة وبإشراف 

وهذا ما صرح به مقدم البرنامج أثناء المقابلة التي أجریناها معه حیث  ،)وحدك في االستدراك
أن الهدف األساسي للبرنامج هو وضع المواطن الجزائري في المشهد اإلعالمي، : " قال

  ".بالدرجة األولى ومناقشة القضایا التي تشغله وتمسه
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، ٪13.36 :احتلت المرتبة الثانیة بنسبة قدرت بفقد األهداف المتعلقة بالتوعیة واإلرشاد أما        
، اإلرشاد، )یجب توعیة المواطن بمخاطر التنقیب عن الغاز الصخري: (التوعیة مثل قولهمن بینها، 

مولد النبوي الرق االحتفال الصحیح بیجب علینا أن نوجه المواطن نحو ط(: مقدم البرنامج مثل قول
  .)الشریف

أطلب من : (مثل قوله، ٪08.28 :بنسبة قدرت ب ،یةالتثقیف وفي المرتبة الثالثة تأتي األهداف     
  ). حتى نثقف أنفسنا كل الجزائریین وأنا واحد منهم أن یطلعوا على ما كتبه ابن الحفاف

خبار المواطن  من خالل هذه النتائج نالحظ أن الهدف الرئیسي ٕ من برنامج قضایا وآراء هو إعالم وا
  .بمختلف المواضیع والقضایا واألحداث المطروحة على الساحة الوطنیة

 كما هو موضح فيالتمثیالت البیانیة  على االعتمادتم ولتوضیح النسب المئویة أكثر 
  :الشكل اآلتي 

  

  أهداف برنامج قضایا وآراء):  7( لشكل رقم ا     
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  المواضیع المطروحةنحو  وآراءقضایا برنامج اتجاه ضیوف  -5

  المواضیع المطروحةنحو  "وآراءقضایا "برنامج اتجاه ضیوف ): 9( الجدول رقم         

  المرتبة  )٪(النسبة المئویة  )نیةثاال(الزمن    اتجاه الضیوف

  2  26.53  13883  مؤید

  1  48.54  25395  معارض

  3  24.92  13037  محاید

    100  52315  مجموع الكليال

  

قضایا "برنامج في  أو المضامین المطروحة مواضیعالیبین الجدول أعاله اتجاه الضیوف نحو        
  .٪48.54مرتبة األولى بنسبة الب المعارضتجاه االمستغرق فیها، حیث حظي الزمن الو  "وآراء

حین طرح  ،الغاز الصخري ل قضیةالعدد الذي تناو بهذا االتجاه مثال في ) اآلخذین(ومن القائلین 
، أجابت رحماني )هل أنت مع مشروع الغاز الصخري في الجزائر؟(مقدم البرنامج سؤال على ضیوفه 

صبرینة، التي هي باألصل طبیبة مختصة وناشطة في المجتمع المدني ضد استغالل الغاز الصخري 
، وفي ذات السیاق أجاب )إلنسانلما له من مخاطر على صحة ا ،ضد الغاز الصخري بالجزائرنا أ( 

أنا لست مع الغاز الصخري، أنا ضد (إعالمي مناهض الستغالل الغاز الصخري  ،مهدي بسیكري
  الجزائر أمام مفترق أم ملتقى طرق؟..لكل توافقه :ل عنوانم، كذلك في العدد الذي یح)هذا المشروع

  )ي الجزائر؟رة االحتجاج فمن المسؤول عن ظاه(وفي سؤال طرحه مقدم البرنامج على ضیوفه 

أنا ال أعتقد بأن (  كاتب، والناطق الرسمي باسم حزم طالئع الحریات أحمد عظیمي إجابةنت اك
أما االتجاه المحاید فجاء في المرتبة ،)المعارضة هي المسؤولة عن االحتجاجات الیوم في الجزائر 



 لجزائریة ا قضایا وآراء على قناة لتحلیلیة لبرنامجالدراسة ا            الفصل الرابع           
 

121 
 

د ما قاله جمال عبد السالم وهو وكمثال عن االتجاه  المحای .٪24.92 :الثالثة، بنسبة قدرت ب
أنا ال أستثني أي طرف، كل األطراف مسؤولة (رئیس حزب جبهة الجزائر الجدیدة، وعلى ذات السؤال 

  )عن هذه االحتجاجات

 كما هو موضح فيالتمثیالت البیانیة  على االعتمادتم ولتوضیح النسب المئویة أكثر 
  :الشكل اآلتي 

  المواضیع المطروحةنحو  "وآراءقضایا "برنامج ه ضیوف اتجا) :  8( الشكل رقم       

 
    

   "قضایا وآراء"األسالیب اإلقناعیة المستخدمة في برنامج  -6

          "قضایا وآراء"األسالیب اإلقناعیة المستخدمة في برنامج ) :  10( الجدول رقم        

 قناعیةاألسالیب اإل )انیةثال(الزمن  )٪( النسبة المئویة المرتبة

 عاطفیة 392 12.18 3

 عقلیة 2260 70.27 1

 تخویف 564 17.53 2

 المجموع الكلي 3216 100 
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قضایا وآراء، حیث نالحظ أن في برنامج  المستخدمة یبین الجدول أعاله أسالیب اإلقناع     
  البرنامج بحیث تم في هذا  ،٪70.27: جاءت في المرتبة األولى، بنسبة قدرت ب األسالیب العقلیة

مجموعة من اإلحصائیات والتقاریر التي تصدرها منظمات وهیئات وطنیة ودولیة، والدولیة مثل تقدیم 
تقریر المركز الوطني لإلعالم اآللي واإلحصائیات التابع للجمارك الذي تحدث عن ارتفاع فاتورة 

ة لألمن الوطني فإن أزید ووفقا إلحصائیات المدیریة العام .ملیون دوالر 60الواردات التي فاقت ال
حادث مرور خالل الثالثي األول  4189آخرین في  4911شخصا لقوا حتفهم، وجرح  188من 

ومن التقاریر الدولیة التقریر الذي نشرته منظمة غلوبال فاینوست األنتغریتیة األمریكیة . 2014لسنة 
  .نحو العالمسنة من الجزائر  15ملیار دوالر في ظرف  15أنه تم تهریب أكثر من 

خالل اللعب على  من : ، بنسبة قدرت بعاطفیةاالستماالت ال لثةوجاءت في المرتبة الثا      
استخدام النكت حیث استخدمها مقدم البرنامج في العدد :وتر العاطفة لدى المشاهد واستمالته مثل

ف فیلم نتاع أنا صغیر نشو : "الذي نوقش فیه قضیة الغاز الصخري، مفادها في یوم من األیام
لنسبكتور الطاهر، اهللا یرحموا كیما یقولو الفیلم كاستینغ ماال حاب یجوز صاحبوا لنسبكتور، 
حاب یجوز صاحبو ماال سقساه یجي هكذا واحد الشاب یجوز الكاستینغ یسقسیه على اللغات، 

كل اللغات ،  ف، قاال ایه نعر الفرنسیةو  ، قالوا السید ایه، قالو لنسبیكتور عرف األلمانیةتقالوا 
لنسبكتور  حار واش یصیبلو باش یعني یساكیه كیما یقولوا باش ما یجوزش هو یجوز صاحبوا، 
قالوا تعرف التموبكتیة قالوا منعرفش التمبوكتیة، قالوا ماال اهللا غالب نحوسوا على بروفیل یعرف 

  ".التمبوكتیة

یثها على مردودیة الغاز الصخري وفي ذات العدد بكت السیدة رحماني صبریة أثناء حد         
سكان الصحراء أعطونا درس في المواطنة، "وكالمها على سكان المناطق الجنوبیة، حیث قالت 

، كذلك بكاء "عین صالح بها حشر لثاني أكسید الكربون ورغم المخاطر إال أنهم فضلوا الصمت
  . مقدم البرنامج محمد سلطاني متأثرا بالسیدة رحماني صبرینة
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اإلثارة العاطفیة، بشكل أساسي  ة حیث اعتمدتانیالمرتبة الث تخویفالفیما جاءت استمالة       
، لكنها إثارة ذات أبعاد تخویفیة، فعلى التي تشكل حافزًا لدى المتلقي لالستجابة لمحتوى الرسالة

د سبیل المثال ال الحصر وفي العدد الذي تم فیه طرح قضیة الغاز الصخري قدم الضیوف العدی
  . من األدلة القرائن التي تؤكد أن الغاز الصخري له مخاطر على صحة اإلنسان

 كما هو موضح فيالتمثیالت البیانیة  تم االعتماد علىولتوضیح النسب المئویة أكثر     
  :الشكل اآلتي 

   

  
"     قضایا وآراء"األسالیب اإلقناعیة المستخدمة في برنامج ) : 9( الشكل رقم   

  "وآراءقضایا "تقدیم المعلومات في برنامج طرق  -7

 "وآراءقضایا "برنامج  طرق تقدیم المعلومات في) : 11( الجدول رقم           

  المرتبة  )٪(المئویةالنسبة   )نیةثاال(الزمن   اتجاه الضیوف
VTR  

  ) مادة مرئیة مسجلة(  
2116  02.67  4  

  1  75.30  59500  الحوار أو النقاش
  2  11.87  9383  فحة الفایسبوكالتعلیقات على ص

  3  10.14  8017  باب الراي
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    100  79016  المجموع الكلي
   

، "قضایا وآراء"في برنامج  اتطرق تقدیم المعلوم یظهر من خالل الجدول أعاله تنوع    
النقاش حصة األسد  وقد كان للحوار أو .وذلك من خالل تنوع األركان المشكلة لهذا البرنامج

على صفحة  ، فیما جاءت التعلیقات٪75.30: ب علومات وذلك بنسبة قدرتفي تقدیم الم
باب الراي الذي یقدم من خالله ، . ٪11.87: بنسبة قدرت ب بالبرنامج ةیسبوك الخاصاالف

 الضیوف مجموعة من االقتراحات والحلول المحتملة لجملة القضایا المطروحة للنقاش
  vtr( ،02.67٪( ، مادة مرئیة مسجلةباإلضافة لل ،10.14٪

   

   وآراءقضایا برنامج  طرق تقدیم المعلومات في  :10)(الشكل رقم 
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  نتائج الدراسة التحلیلیة   - ثالثا

      :یلي نستنتج من التحلیل الكمي لفئات الدراسة ما    

: ، وذلك بنسبةأن اللغة األكثر استخداما في برنامج قضایا وآراء هي اللهجة العامیة -1
یصالكون البرنامج یستهدف للوصول إلى أكبر شریحة ممكنة من الجمهور،  58.89٪ ٕ  وا

  . األفكار والمعلومات التي یطرحها هذا البرنامج ببساطة وسالسة

، تستهدف )٪ 69.23( جاءت غالبیة عناوین برنامج قضایا وآراء بصیغة استفهامیة -2
  .  به نحو مشاهدة البرنامججذب المشاهد واستثارة العدیدة من األسئلة في ذهنه لجذ

برنامج قضایا وآراء في اختیار ضیوف حلقاته على التخصص والخبرة حسي ما  یعتمد -3
وهذا ما أكد عله مقدم . تتطلبه كل حلقة ولعل هذا ما یفسر التنوع الكبیر في الضیوف

  .صاصمعیار هو االخت لأو ء المقابلة التي أجریناها معه، أین أكد على أن البرنامج أثنا

: حیث قدرت نسبتهم بأن غالبیة ضیوف برنامج قضایا وآراء كانوا من األساتذة  -4
بغیرهم من  مقارنة وهذا ما جعل مقدم البرنامج یستغرق وقتا معتبرا في تقدیمهم، ٪ 30.26

   .الضیوف من التخصصات األخرى

ت طابع برنامج قضایا وآراء هي مواضیع ذاعلیها إن أبرز المواضیع التي یركز  -5
تمیزت بارتباطها بالراهن الجزائري وحتى الدولي وقد ، ٪ 34.48: بنسبة قدرت ب اجتماعي

   .في بعض األحیان

جاء في المرتبة الثانیة بعد القضایا ) ٪ 28.30( االهتمام بالقضایا االقتصادیة  -6
  . االجتماعیة

من اعتماده على  اعتمد برنامج قضایا وآراء على مصادر المعلومات الداخلیة أكثر -7
ولعل ما یفسر ذلك هو كون القضایا المتناولة ضمنه كانت ذات طابع المصادر الخارجیة، 

  .داخلي جزاري أكثر منها قضایا دولیة
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برنامج قضایا وآراء على تقدیم خدمات عدیدة كان أهمها خدمة اإلعالم واإلخبار  ركز -8
  .٪78.34: وذلك بنسبة

ا یتعلق باتجاه الضیوف أن نسبة المعارضین منهم كانت أظهرت نتائج الدراسة فیم -9
  .٪48.54األعلى مقارنة باالتجاهات األخرى حیث سجلت نسبة 

قضایا وآراء العدید من األسالیب االقناعیة في تقدیم مضامینه، مركزا  استخدم برنامج -10
األسالیب  ، وتلیها٪70.27: على األسالیب العقلیة بالدرجة األولى وذلك بنسبة قدرت ب

  .٪17.53: التخویفیة بنسبة قدرت ب

درجة األولى من خالل ركن الحوار، حیث بالقضایا وآراء معلوماته  برنامجقدم  -11
: ، حیث قدر ت نسبته بالزمن مقارنة باألركان األخرىحیث استغرق أكبر نسبة من 

75.30 ٪.  

: أي العام لعل أهمهاقضایا وآراء بعضا من شروط التأثیر في الر  برنامجاستوفى  -12
طبیعة مصادر المعلومات التي یعتمد علیها هذا البرنامج، وكذلك نوعیة ومكانة الضیوف 

  .الذین یتم استقدامهم للحصة

یعتمد برنامج قضایا وآراء على إشراك الجمهور من خالل صفة البرنامج على  -13
  .، شخصا17550الفایسبوك، حیث عدد المتابعین لها إلى ما یقارب 
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  خاتمة

أحد البرامج الحواریة وهو  البحث في مضامینوهي  مسألة هامةباهتمت هذه الدراسة 
، الرأي العام الجزائريهم القضایا التي تتركیزه على للوقوف على مدى ، برنامج قضایا وآراء

   .المتتبع الجزائريوراهنة تشغل اهتمام  هذا البرنامج على تناول قضایا متنوعةاعتمد حیث 
للحدیث عن اإلعالم الفصل األول خصص  أربعة فصولوقد تمت هذه الدراسة في 

فیما اهتم ، البرامج الحواریة في اإلعالم التلفزیونيل الثاني ، لیوضح لنا الفصالتلفزیوني
أما الفصل ، من مختلف جوانبها "وآراءقضایا "تقنیة لبرنامج البطاقة ال عرضالفصل الثالث ب

        ."وآراءقضایا "الدراسة التحلیلیة لبرنامج  عرض نتائج الرابع فتم العمل فیه على 
 قد ركزبرنامج قضایا وآراء ى أن تم التوصل إل، التحلیلیة نتائج الدراسةمن خالل و 

، دولیةالقضایا العلى  تركیزها جتمع الجزائري، أكثر منمالقضایا االجتماعیة التي تهم العلى 
   .برنامج الذي یخاطب قي األساس المواطن الجزائريإلى طبیعة الذلك ویمكن إرجاع 

   
 كان أهمهاكثیرة  برنامجال اكما بینت الدراسة أن األهداف التي تم تسطیرها في هذ      

المواطن الجزائري بمجریات  إعالمالوصول إلى  األهدافهذه ویراد باإلعالم واإلخبار، 
أن البرنامج یستهدف تثقیف باإلضافة إلى  ،األحداث حول مختلف القضایا وتوعیته حیالها

  .المواطن الجزائري

برنامج مضامین  تكوینالنتائج الخاصة بفئة المصادر المستخدمة في فیما أسفرت 
وقد كان  ،كونها كانت كثیرة ومتنوعة بین مصادر داخلیة وأخرى خارجیة عن ،قضایا وآراء

جاء في مقدمتها والتي االعتماد األكبر على المصادر الداخلیة بمختلف أنواعها، 
كان و المصادر الخارجیة فقد تنوعت هي األخرى، أما  .والتقاریر والكتب وغیرها اإلحصائیات
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مختلف المنظمات لواإلحصائیات  تقاریرالكذا الفالسفة و الكتب وأقوال مختلف  :من أهمها
 . العالمیة

اإلقناع التي تساعد في التأثیر على وسائل  التحلیل استخدام العدید منكما یظهر 
یدل ، وهو أمر االستماالت العقلیة: االقناعیةفي صدارة هذه الوسائل قد جاءت و ، الرأي العام

، ومحاولة إقناعه وتوجیهه من خالل تقدیم المشاهد على تركیز البرنامج على مخاطبة عقل
   .مجموعة من األدلة واإلثباتات العلمیة، كاإلحصائیات والدراسات والتقاریر

تقدیم المعلومات في هذا البرنامج قد تنوعت بتنوع أركان  أن طریقة باإلضافة إلى 
التعلیقات من صفحة البرنامج "البرنامج،  الذي ینطلق بها "كالمادة المرئیة المسجلة"البرنامج 

أو مجموعة الحلول التي یقدمها الضیوف في ختام  "باب الراي"وكذلك ركن ، "على الفایسبوك
  البرنامج   

األخطاء التي ارتكبت أثناء انجاز البرنامج، رة إلى أن هناك بعض اكما تجدر االش
كما سجلنا لعل أبرزها اعتماد بعض الصحفیین على األنترنت كمصدر الستیقاء المعلومات، 

  .التوازن الزمني في توزیع الكلمة للضیوفأیضا عدم 

التي الهامة البرامج الحواریة  واحدا منوعلى الرغم من ذلك یبقى برنامج قضایا وآراء 
ه ، لبساطة اللغة المعتمدة في تقدیم مضامینیى باهتمام ومتابعة بعض من الجزائريقد تحظ
عتماد ٕ  قیمة العلمیةكذلك الو بشكل كبیر على األسالیب اإلقناعیة، خاصة منها العقلیة،  هوا
   .   وتخصصهم فیها لضیوف المدعوون لمناقشة القضایا والمواضیع المطروحةا ومكانة
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تحلیل مضمون إعالنات القناة "اإلعالن في التلفزیون الجزائري ،مریم زعتر .3
جامعة  ،مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجیستر في علوم اإلعالم واالتصال "الوطنیة

  .2007/2008 ،منتوري قسنطینة



اتجاهات المشاهدین نحو البرامج والخدمة اإلخباریة في  ،قبالن عبده قبالن حرب. 4
جامعة  ،مذكرة مكملة للحصول على درجة الماجیستر في اإلعالم ،التلفزیون األردني

  .2008,الشرق األوسط للدراسات العلیا

مشاهدة البرامج التلفزیونیة وعالقتها بظهور  ،حبوسي صلیح ،كیمي خضرةس. 5
مذكرة مقدمة لنیل شهادة ، )سنة 12-9(لدى تالمیذ السنة األولى متوسط العدوانیة
  .2012/2013 ،جامعة أكلي محند اولحاج.الماستر

  

 

 

 

  

  

 

  

  

 



 

 

  

  

  

  

  الحقمال قائمة
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  )01(الملحق رقم 

  ةــــــــــــــــــــــــــالدراس ةـــــــــــــــــــــــنعیــ             

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  )2(ملحق رقم 

  استمـــــــــــــــــــــــــــارة تحلیــــــــــــل المضمــــــــــــــــــــون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  )3(ملحق رقم 

  دلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل االستمـــــــــــــــــــــــــــارة
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  
  )4(ملحق رقم

  استمــــــــــــــــــــــارة المقابــلــــــــــــــــــــــــــــــــة
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  

  )5(ملحق رقم 

  ستمارة تحلیل المضمونمل ثبات امعا
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
  
  

  )6(ملحق رقم 

  نمــــوذج لتحلیـــــل عملیـــة تكویــن الرأي العــام
  
  



  المساحة الزمنیة  یوفـــــــالض  نوانــــــــــــالع  خــــــــــــالتاری

  :البترولیة األزمة  6/12/2014
ماذا أعدت الجزائر للصدمة 

  البترولیة ؟

باحث في اقتصادیات : بورنان إبراهیم-
  الطاقة

  باحث في الطاقات المتجددة : مهماه بوزیان-
استاذ جامعي في : بوشامة مصطفى-

  االقتصاد
  إطار مالي: سعید لقرع-

01:56:00  

الجماعات المحلیة   13/12/2014
  :واالحتجاجات الشعبیة

الجماعات المحلیة في مواجهة 
  زحف االحتجاجات الشعبیة

  والي سابق: بشیر فریك-
والیة ,رئیس بلدي تینبدار: بن ناجي براهم-

  بجایة
دكتور في علم : نور الدین یكیس -

  االجتماع السیاسي
دكتور في مخبر تسییر : حمزة العرابي-

  الجماعات المحلیة بجامعة البلیدة

01:55:00  

  :الغذائي في الجزائر األمن  20/12/2014
ماذا أعدت الجزائر ألمنها 

  الغذائي؟

رئیس اتحاد المهندسین : یحي زان-
  الزراعیین 

  مهندس خبیر في الفالحة: عنتر بن كحول-
  الفالحةأستاذ باحث في : رابح بن شریف-
أستاذ اقتصاد : قورین حاج قویدر. د-

  بجامعة الشلف

02:5:00  

27/12/2014   :الهویة الجزائریة 
  هویات للبناء أم للقتل؟

بروفسور في الفلسفة والفكر : بومدین بوزید-
  اإلسالمي

مدون وناشط : قویدري فاللي سید علي-
  سیاسي

  وبرلماني إعالمي: محمودي رابح-
بروفسور في علم اجتماع : سعید عیادي-

  المعرفة 

02:19:33  



  المساحة الزمنیة  یوفـــــــالض  نوانــــــــــــالع  خــــــــــــالتاری

  :المولد النبوي الشریف  03/01/2015
أسئلة الراهن في حضرة المولد 

  النبوي الشریف

محاضر في علم .د: یوسف حنطابلي-
  .االجتماع الثقافي

  .في الشریعة والقانون. د: قريغنیة -
برفسور الدراسات : محمد بن بریكة-

  .العلیا بجامعة الجزائر
استاذ محاضر : راس مال عبد العزیز-

  .في علم االجتماع الدیني

01:59:40  

  :ینایر  10/01/2015
في ینایر المسالة االمازیغیة  

  .بین المسیر والصیرورة

مؤرخ وناشط : محند ارزقي فراد.د-
  .سیاسي

مختص في علم :مصطفى بن خمو-
االجتماع اللغوي وممثل عن المحافظة 

  .السامیة لالمازیغیة
مدیر مركز :عبد الرزاق دوراري-

تمازیغت وأستاذ علوم اللسان 
  .والترجمات

ستاذ باحث مختص أ:قطوش توفیق-
  .في التاریخ االجتماعي للجزائر

01:50:31  

  البترول  17/01/2015
إجراءات تقشف ...بترولیةأزمة 

  وماذا بعد؟

وزیر سابق ونائب : الهاشمي جعبوب-
  .رئیس حركة مجتمع السلم

وزیر سابق و خبیر : بشیر مصیطفى-
  .اقتصادي

بروفسور في : محمد بو جالل-
  .االقتصاد بجامعة المسیلة

إعالمي سابق ومستشار : هیثم رباني-
  .صناعي

01:49:26  



  

  المساحة الزمنیة  یوفـــــــالض  نوانــــــــــــالع  خــــــــــــالتاری

  :الغاز الصخري أزمة  24/01/2015

الغاز الصخري من المفاوضات 
التنظیمات ماذا لو یوقف  إلى

  الرئیس المشروع؟
  
  
  
  
  

  :رحماني صبرینة- 
طبیبة مختصة ناشطة في المجتمع 
  .المدني ضد استغالل الغاز الصخري

الطاقات خبیر في : محمد بن برایكة-
  .المدرسة الوطنیة متعددة التقنیات

إعالمي مناهض : مهدي بسیكري-
  .الستغالل الغاز الصخري

دكتور في اقتصاد : عیة عبد الرحمان-
  .الطاقات

10:40:10  

  یبدوإشارلي   31/01/2015
شارلي قراءة رجعیة في مجزرة 

  إیبدو

  :بن رضوان أمحمد- 
  .وزیر سابق للشؤون الدینیة

مختص في علم : حنطابليیوسف -
  .االجتماع الثقافي

إعالمي وناشط : محمد سلیماني-
  .سیاسي

مختص في علم : سعدي الهادي- 
  .االجتماع الدیني

01:31:27 
 

 

  التقسیم اإلداري الجدید  06/02/2015
تقریب ...جدیدتقسیم إداري 

للمواطن من اإلدارة أو تكریس 
  .للبیروقراطیة

اجتماع أستاذ علم : كمال بوناح- 
  .التنمیة، جامعة أم البواقي

أستاذ القانون : خضري حمزة-
  .جامعة المسیلة. الدستوري

أستاذ القانون : خینیسة أحمدد-
  .جامعة الجزائر. اإلداري

أستاذ جامعي في : یحي جعفري-
  .االقتصاد في الجزائر

01:38:48 



 

  المساحة الزمنیة  یوفـــــــالض  نوانــــــــــــالع  خــــــــــــالتاری

واقع المنظومة التربویة في   14/02/2015
  الجزائر

  المنظومة التربویة في
  الجزائر إلى أین؟

مكلف باإلعالم  :بودینة مسعود- 
  ".كنابیست"بنقابة 

بروفسور في علم : حمدوش رشید-
  .االجتماع جامعة الجزائر

مفتشة في التربیة والتعلیم : فاسي زهرة-
الوطنیة ألولیاء وعضو في المنظمة 

  .التالمیذ
تلمیذة في الثانوي قسم : فراغ دلیلة-

  .نهائي

01:39:23 
 
 
 
 

  اإلجرام المروري في الجزائر  21/02/2015
اإلجرام المروري في الجزائر 

  مسؤولیة من؟

رئیس مكتب اإلعالم : زواوي رابح- 
والعالقات العامة مدیریة األمن 

  الوطني
 لف وخبیركم: عبد الوهاب حموش -

  الوقایة وأمن الطرقات
رئیس جمعیة : زبدي مصطفى.د-

رشاد المستهلك ٕ   .حمایة وا
  . إعالمي سابق: هیثم رباني-
   

10:43:51 

االحتقان واالحتجاج في   28/02/2015
  الجزائر

الجزائر أمام مفترق ...لكل توافقه
  أم ملتقى طرق؟

الناطق الرسمي باسم : أحمد عظیمي
حزب طالئع الحریات في طور 

  .التأسیس
  ".تاج"قیادي في حزب : مراد عروج-
رئیس حزب : جمال بن عبد السالم-

  .جبهة الجزائر الجدیدة
عضو في اللجنة : تمامري سید أحمد-

  .المركزیة لحزب جبهة التحریر الوطني
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ة                                                                          رــــبسكـ –ر ـــد خیـضـــة محمــــجامعـ

  االجتماعیةو كلیة العلوم اإلنسانیة

  إذاعة وتلفزیون: تخصص  اإلنسانیةقسـم العلوم 
 

 

  ضمون موجهة للتحكیماستمارة تحلیل م

 

  

  العام في البرامج التلفزیونیة الحواریةقضایا الرأي  
على قناة الجزائریة "قضایا وآراء"قراءة تحلیلیة لبرنامج   

 مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر إذاعة وتلفزیون 

 

  :إشراف األستاذ                                                              :                  إعداد الطالبة
نجیب بخوش                                                                                     سلیماني لمیاء  

 

في إطار انجازنا لمذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر نقدم لكم ھذه  )اسم األستاذ( :األستاذ المحترم
لتحكیمھا، وھي عینة الدراسة التي  "قضایا وآراء"االستمارة الخاصة بتحلیل محتوى بعض أعداد برنامج 

سنقوم بتحلیلھا في ضوء تساؤالت وأھداف الدراسة اعتمادا على الفئات والمؤشرات المقدمة، وذلك بعد 
.اطالعكم علیھا وتصحیحھا  

 

 

 

2014/2015: السنة الجامعیة  
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  :مشكلة الدراسة

تبحث الدراسة التي بین أیدینا حول قضایا الرأي العام التي تتناولها البرامج التلفزیونیة       
وذلك اندرج . على قناة الجزائریة" قضایا وآراء"خاصة الحواریة منها، وفق ما یتضمنه برنامج 

  : تحت التساؤل الرئیس المصاغ كاآلتي

  أهم الموضوعات التي تشغل  على قناة الجزائریة" قضایا وآراء"كیف تناول برنامج
 الرأي العام الجزائري ؟

  :واندرج تحت هذا التساؤل أسئلة فرعیة تتمثل في
  ؟" قضایا وآراء"ماهي أبرز قضایا الرأي التي یركز علیها برنامج 
  في تناول هاته المضامین ؟ " قضایا وآراء"ماهي األسالیب التي یستخدمها برنامج 
  هل تتوفر هذه المضامین على شروط التأثیر في الرأي العام الجزائري ؟  

  :أهداف الدراسة

  یهدف البحث الحالي إلى التعرف على البرامج التلفزیونیة الحواریة ودورها في تشكیل
 ".قضایا وآراء"الرأي العام من خالل تحلیل محتوى بعض أعداد برنامج 

 تي تركز علیها البرامج التلفزیونیة الحواریة التعرف على الموضوعات والمضامین ال
 وكیف تؤثر هذه المضامین في توجیه الرأي العام ؟

 التعرف على الوسائل المستخدمة في تناول وتقدیم هذه المضامین للمشاهد.  
  : أهمیة الدراسة

یكتسي موضوع الدراسة أهمیة بالغة كونه یسعى إلبراز أهم المضامین والموضوعات التي   
وانعكاس طرق تناول هذه المضامین على  تتناولها البرامج التلفزیونیة من النوع الحواري

  .تحدید توجه الرأي العام
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  : لمفاهیم الدراسةاإلجرائیة  التعریفات

وهي القضایا التي تعنى بجملة المواضیع واألحداث التي تقوم البرامج : قضایا الرأي العام
  ومعالجتها التلفزیونیة الحواریة بتناولها

أما الرأي العام فنعني به االعتقاد أو التبني ویقوم الجمهور بتبنیها أو االقتناع بوجهة نظر ما 
تجاه قضیة، معینة هذا االعتقاد ال یتولد إال من خالل التعرض لمضامین معینة تبثها 

  .البرامج التلفزیونیة

فیها شخص متخصص أو هي البرامج التي یستضاف : البرامج التلفزیونیة الحواریة
مجموعة أشخاص یتحدث إلى المشاهدین مباشرة في موضوع معین ومن ذلك األحادیث 
السیاسیة واالقتصادیة والدینیة وتوقف نجاح البرنامج على شخصیة المتحدث وحسن عرض 

  .الموضوع وطریقة التحدث للمشاهدین واللغة المستخدمة

  :منهج الدراسة

من " قضایا الرأي العام في البرامج التلفزیونیة الحواریة:"تعتبر هذه الدراسة المعنونة ب    
الدراسات الوصفیة والوصف هو استقصاء ینصب على ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة 
في الحاضر بقصد تشخیصها وكشف جوانبها وتحدید العالقات بین عناصرها أو بینها وبین 

دراسة تنطلق من تصویر وفحص موضوع البرامج التلفزیونیة الحواریة و فهي , ظواهر أخرى
دورها في تشكیل الرأي العام بهدف الحصول على معلومات كافیة حول الكیفیة التي عالجت 

فكان من الضروري استخدام منهج المسح اإلعالمي الذي , بها هذه البرامج قضایا معینة
كما , منهجي للمحتوى  الظاهر لتلك البرامجیهدف إلى الوصف الكمي و الموضوعي وال

  .یسعى إلى ربط العالقات بین حدود هذه الدراسة وتحلیل الظواهر وتفسیرها
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  أدوات الدراسة

 استمارة تحلیل المضمون : 
من أدوات هذه الدراسة استمارة تحلیل المضمون وهي مجموعة مؤشرات یمكن عن طریقها 

  . یق االستقصاء التجریبياستكشاف أبعاد موضوع الدراسة عن طر 

  :عینة الدراسة

اخترنا أن تشمل عینة البحث كل العینة المعتمدة في هذه الدراسة هي العینة القصدیة،   
التي تنحصر ضمن اإلطار " الجزائریة"الذي یبث على قناة " قضایا و أراء"إعداد برنامج 

 وهو. أشهر 3أي لمدة . 28/2/2015وینتهي في  6/12/2014الزمني الذي یبدأ من 
  .مساءا 09:00برنامج أسبوعي یعرض مساء كل سبت على الساعة 

 : دلیل التعریفات اإلجرائیة 

قضایا الرأي : عد في إطار التحضیر لمذكرة الماستر، قسم علوم إعالم و اتصال بعنوانأهذا الدلیل 
  . العام في البرامج التلفزیونیة الحواریة

 فیفري_  2014دراسة تحلیلیة على عینة من برنامج قضایا وأراء في الفترة الممتدة بین دیسمبر 
2015.  

  .باالعتماد في ذلك على أسلوب تحلیل المضمون كأداة أساسیة في انجاز هذه الدراسة

 تشمل الصفات اآلتیة على مجموعة من الفئات، و كذا التعریف اإلجرائي الخاص بكل فئة، والتي تم
وضعها بعد مشاهدة متأنیة و متكررة لعینة من البرامج المشكلة لمادة التحلیل، مع العلم إننا اعتمدنا 

  .)الركن(  الفكرة كوحدة للتحلیل في ظل سیاق الفقرة
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  :فالرجاء منكم 

  .قراءة التعریفات اإلجرائیة قراءة شاملة-

  .0وضع عالمة أمام التعریفات التي ترون إنها مقبولة و مالئمة الرجاء 

  .xالرجاء وضع عالمةفي حالة وجود أي تعریف غیر مقبول في الدلیل  

  .z الرجاء وضع عالمةفي حالة وجود تعریف یجب أن یعدل  

  .إذا كانت هناك إضافات ترونها ضروریة فالرجاء تدوینها -

  

  :إعداد الطالبة   :إشراف األستاذ       

  سلیماني لمیاء  نجیب بخوش       
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  :فئات التحلیل

  : فئات المضمون  /1

هي الفئة التي تكشف عن القضایا المتناولة في برنامج قضایا  :التعریف اإلجرائي لفئة الموضوع *
  : وآراء خالل فترة الدراسة ، و تندرج تحت هذه الفئة فئات فرعیة هي 

الموضوعات المطروحة في برنامج قضایا وآراء والتي تحمل في مضمونها  :الموضوع السیاسي  - أ 
التوافقات واالختالفات السیاسیة في الجزائر الذي تناول فیه العدید من سیاسیة مثل  ومعارف معلومات

، الحراك عن السلطة  في الجزائر واإلصالح السیاسي، األحزاب السیاسیة األفكار مثل الحدیث 
  .االجتماعي

الموضوعات المطروحة في برنامج قضایا وآراء والتي تحمل في  :الموضوع االقتصادي  -ب
تحدثوا عن انهیار أسعار البترول، : التنقیب عن الغاز الصخري: مضمونها معلومات اقتصادیة مثل
تحدثوا عن الدعم الذي تقدمه  :ارتفاع األسعار وانخفاض الدینار .اقتصاد الطاقة،قانون المحروقات

داخل  لة لبعض المنتجات وغیاب هذا الدعم علة منتجات أساسیة أخرى، المقدوریة الشرائیةالدو 
تطرقوا في هذا الموضوع إلى االختالسات والتالعبات المالیة، طرق مكافحة ..المجتمع الجزائري

  . الفساد

نها الموضوعات المناقشة في برنامج قضایا وآراء والتي تحمل في مضمو : الموضوع الثقافي  -ج
مازیغیة، العروبة كثقافة اللغة العربیة واأل الذي تناولوا فیه: الهویة الجزائریة موضوع : أفكار ثقافیة مثل

  .كحضارة، العقیدة اإلسالمیة كجزء أساسي من الهویة الجزائریة

في برنامج قضایا وآراء والتي تحمل مضمون دیني  الموضوعات المطروحة: الموضوع الدیني - د
والكیفیة الصحیحة والسلیمة  ناقشوا فیه سیرة النبي صلى اهللا علیه وسلم،: د النبوي الشریفالمول: مثل

الرسوم المسیئة بالنبي صلى اهللا علیه  یبدو الذي تناولوا فیهإكذلك واقعة شارلي . لالحتفال بمولده
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مشابهة لهذا یبدو، اإلجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع مواقف إ، الحدیث عن صحیفة شارلي وسلم
  .الموقف

الموضوعات المناقشة في برنامج قضایا آراء والتي تحمل مضمون  :الموضوع االجتماعي - ه
المتكررة التي شهدها قطاع  اإلضراباتناقشوا فیه : المنظومة التربویة في الجزائر: اجتماعي مثل

التعدیالت المستحدثة  ،اباتالتالمیذ من هذه اإلضر  رتضر ، التربیة، وزارة التربیة والنقابات المعنیة
تحدثوا عن حاالت الطالق المرفوعة یومیا أمام المحاكم، عن حاالت إثبات : على قانون األسرة،

التقسیم  ،عادات المجتمع القبائلي في االحتفال بهذه المناسبة: ینایر رأس السنة األمازیغیة .النسب
ستحداث والیات جدیدة، عن إصالح هیاكل ا ،عالقة المواطن باإلدارة تحدثوا عن: اإلداري الجدید

  .الدولة ومؤسساتها

تحقیقها من خالل الموضوعات المطروحة للنقاش في برنامج  األهداف المراد: فئة أهداف البرنامج*
 اماذبی(البرنامج  مثل قول مقدم البرنامج في أحد أعداد قضایا وآراء تنحصر في اإلعالم واإلخبار،

هل الدرس لي تقرایها في المدرسة وبإشراف األستاذ من حیث المشاهد یعرف واألولیاء یعرفوا 
أطلب : (مثل قولهالتثقیف، . )االستیعاب والفهم، هي  نفسها الدروس لي تقرایها وحدك في االستدراك

 التوعیة). من كل الجزائریین وأنا واحد منهم أن یطلعوا على ما كتبه ابن الحفاف حتى نثقف أنفسنا
یجب : ، مثل قوله، اإلرشاد)یجب توعیة المواطن بمخاطر التنقیب عن الغاز الصخري: (مثل قوله

  .علینا أن نوجه المواطن نحو طرق االحتفال الصحیح والسلمي بمولد النبوي الشریف

  :عانو أ ثالثة  وهي :قناعیةإلفئة األسالیب ا*

التي تصدرها منظمات وهیئات وطنیة  تقدیم مجموعة من اإلحصائیات والتقاریر :عقلیة-1
المركز الوطني لإلعالم اآللي واإلحصائیات التابع للجمارك الذي والدولیة مثل تقریر  ودولیة،

ووفقا إلحصائیات المدیریة  .ملیون دوالر 60فاتورة الواردات التي فاقت ال ارتفاعتحدث عن 
 4189آخرین في  4911شخصا لقوا حتفهم، وجرح  188فإن أزید من وطني العامة لألمن ال
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ومن التقاریر الدولیة التقریر الذي نشرته منظمة . 2014حادث مرور خالل الثالثي األول لسنة 
 15ملیار دوالر في ظرف  15غلوبال فاینوست األنتغریتیة األمریكیة أنه تم تهریب أكثر من 

  .سنة من الجزائر نحو العالم

استخدام النكت :من خالل اللعب على وتر العاطفة لدى المشاهد واستمالته مثل :عاطفیة-2
حیث استخدمها مقدم البرنامج في العدد الذي نوقش فیه قضیة الغاز الصخري، مفادها في یوم 
من األیام أنا صغیر نشوف فیلم نتاع لنسبكتور الطاهر، اهللا یرحموا كیما یقولو الفیلم كاستینغ 

قساه یجي هكذا واحد الشاب ماال حاب یجوز صاحبوا لنسبكتور، حاب یجوز صاحبو ماال س
یجوز الكاستینغ یسقسیه على اللغات، قالوا نعرف األلمانیة الفرنسیة كل اللغات نعرفهم، لنسبكتور  
حار واش یصیبلو باش یعني یساكیه كیما یقولوا باش ما یجوزش هو یجوز صاحبوا، قالوا تعرف 

 .وبكتیة قالوا منعرفش التمبوكتیة، قالوا ماال اهللا غالب نحوسوا على بروفیل یعرف التمبوكتیةالتم
وفي ذات العدد بكت السیدة رحماني صبریة أثناء حدیثها على مردودیة الغاز الصخري وكالمها 

سكان الصحراء أعطونا درس في المواطنة، عین "على سكان المناطق الجنوبیة، حیث قالت 
، كذلك بكاء مقدم "ها حشر لثاني أكسید الكربون ورغم المخاطر إال أنهم فضلوا الصمتصالح ب

  . البرنامج محمد سلطاني متأثرا بالسیدة رحماني صبرینة

شدة اإلثارة العاطفیة، التي تشكل حافزًا لدى المتلقي  تعتمد بشكل أساسي على :تخویف-3
أبعاد تخویفیة، فعلى سبیل المثال ال الحصر وفي ذات  إثارة، لكنها لالستجابة لمحتوى الرسالة

العدد الذي تم فیه طرح قضیة الغاز الصخري قدم الضیوف العدید من األدلة القرائن التي تؤكد 
   .أن الغاز الصخري له مخاطر على صحة اإلنسان

قدم و هي الفئة التي تكشف عن المصادر التي یستقي منها الم :فئة مصدر معلومة قضایا البرنامج*
خالل فترة الدراسة، حسب  ضیوفه المعلومات الخاصة بالقضایا المطروحة في برنامج قضایا وآراء

  : وتندرج تحت هذه الفئة فئات فرعیة هي المجال الجغرافي 
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المصادر الداخلیة هي كل المصادر التي تكون جزائریة أو مجالها داخل الوطن،  :مصادر داخلیة_ا
الت هاتفیة، تقاریر وطنیة، اتصا. ، مقاالت، مدونات، تصریحاتبكت :إلى األخیرةهذه  وتنقسم

، استشارة خبراء مختصین، االستعانة بالقنوات التلفزیونیة، شبكات التواصل مقابالت مع مسئولین
ریر البنك المركزي الجزائري عن وجود عجز في المیزانیة بعد انخفاض أسعار قمثل ت .االجتماعي

  .البترول

وهي المصادر التي یكون موقعها من خارج الجزائر، و هي في هذا تتشابه مع  :یةمصادر خارج_ب
، دولیة تقاریر .المصادر الداخلیة في أنواعها مثل كتب الضیوف، مقاالت، مدونات، تصریحات

اتصاالت هاتفیة، مقابالت مع مسئولین، كتب، استشارة خبراء مختصین، االستعانة بالقنوات 
اتصال هاتفي مع . تصریحات برلمانیین أوروبیین حول الوضع األمني في الجزائر: مثل .التلفزیونیة

  .نیكوال ساركیس مدیر المعهد العربي للدراسات البترولیة من فرنسا

هي الفئة التي تكشف عن األشخاص الذین یتم معهم  :فئة تخصصات ومجال نشاط الضیوف*
الغاز الصخري، أزمة : مج طیلة فترة الدراسة مثلمناقشة وتحلیل القضایا التي طرحت في البرنا

انخفاض أسعار البترول، المنظومة التربویة في الجزائر، التقسیم اإلداري الجدید، قانون األسرة الجدید، 
وتتوزع . األمن الغذائي في الجزائر، شارلي إیبدوا، المولد النبوي الشریف، ینایر رأس السنة االمازیغیة

  :إلى مایلي

أحمد عظیمي الناطق الرسمي باسم حزب طالئع الحریات في طور : ھم الضیوف المتمثلین في: ینسیاس- 
، جمال بن عبد السالم رئیس حزب جبهة الجزائر "تاج"مراد عروج قیادي في حزب  التأسیس،

  .الجدیدة، تمامري سید أحمد عضو في اللجنة المركزیة لحزب جبهة التحریر الوطني

الهاشمي والیة بجایة،  ،بشیر فریك والي سابق، بن ناجي براهم رئیس بلدي تینبدار :مسئولین- 
بن  أمحمد ،بشیر مصیطفى وزیر سابق، وزیر سابق ونائب رئیس حركة مجتمع السلم، جعبوب
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رابح رئیس مكتب اإلعالم والعالقات العامة مدیریة األمن زواوي ، وزیر سابق للشؤون الدینیة، رضوان
  .الرزاق دوراري مدیر مركز تمازیغت وأستاذ علوم اللسان والترجماتعبد  الوطني،

محمد  ، هیثم رباني إعالمي ،محمودي رابح إعالمي وبرلماني، مهدي بسیكري إعالمي: إعالمیین- 
  .سلیماني إعالمي

قورین حاج قویدر الدكتور اقتصاد بجامعة  بوشامة مصطفى أستاذ جامعي في االقتصاد، :أساتذة- 
، یحي جعفري أستاذ جامعي في محمد بو جالل بروفسور في االقتصاد بجامعة المسیلةالشلف، 

حمزة العرابي دكتور في مخبر  االقتصاد في الجزائر، عیة عبد الرحمان دكتور في اقتصاد الطاقات،
خضري  دي بروفسور في علم اجتماع المعرفة،سعید عیاتسییر الجماعات المحلیة بجامعة البلیدة، 

 ،جامعة الجزائر. خینیسة أحمد أستاذ القانون اإلداريدجامعة المسیلة،  ،حمزة أستاذ القانون الدستوري
دكتور في علم االجتماع  ،جامعة أم البواقي، نور الدین یكیس. أستاذ علم اجتماع التنمیة كمال بوناح

باحث مختص في  أستاذتوفیق  بروفیسور في الفلسفة والفكر االسالمي،، السیاسي، بوزید بومدین
راس مال عبد العزیز أستاذ محاضر في علم االجتماع الدیني، غنیة قري  التاریخ االجتماعي للجزائر،

  .دكتورة  في الشریعة والقانون، محمد بن بریكة  برفسور الدراسات العلیا بجامعة الجزائر

بوذیبة مسعود، مكلف باإلعالم بنقابة  س اتحاد المهندسین الزراعیین،یحي زان رئی :نقابین- 
  .، فاسي زهرة، مفتشة في التربیة والتعلیم وعضو في المنظمة الوطنیة ألولیاء التالمیذ"كنابیست"

  .دلیلة فراغ :تلمیذة- 

 ، رحماني صبرینة، طبیبة مختصة وناشطةمدون وناشط سیاسي: قویدر فیاللي سید علي :ناشطین
  .في المجتمع المدني ضد استغالل الغاز الصخري

 مهماه بوزیان باحث في الطاقات المتجددة، بورنان إبراهیم باحث في اقتصادیات الطاقة، :باحثین- 
  .رابح بن شریف باحث في الفالحة



11 
 

هیثم رباني  عنتر بن كحول مهندس خبیر في الفالحة،  سعید لقرع إطار مالي،: اقتصادیین- 
سابق ومستشار صناعي، محمد بن برایكة خبیر في الطاقات المدرسة الوطنیة متعددة  إعالمي
   .التقنیات

 قمنا بحصر الضیوف في هذه الفئة وفقا للتخصصات المحتواة داخل علم االجتماع :اجتماعیین- 
وناشط سیاسي،  في الشؤون األمازیغیة الدكتور محند ارزقي فراد مؤرخ :هم الضیوف المتمثلین فيو

سعید مصطفى بن خمو مختص في علم االجتماع اللغوي وممثل عن المحافظة السامیة لالمازیغیة، 
یوسف حنطابلي الدكتور محاضر في علم االجتماع  عیادي بروفسور في علم اجتماع المعرفة،

  .الثقافي

من خالل  تختلف وتعدد طرق تقدیم المعلومات في برنامج قضایا وآراء :فئة طریقة تقدیم المعلومة*
باب الراي الذي یقدم من وحوار بین الضیوف والمقدم، ، )vtr(مادة مرئیة مسجلة بین  تعدد األركان

  خالله الضیوف مجموعة من االقتراحات والحلول المحتملة لجملة القضایا المطروحة للنقاش

هي الفئة التي تكشف مواقف الضیوف من  :اتجاه الضیوف نحو المواضیع التعریف اإلجرائي لفئة*
  : قضایا المطروحة في برنامج قضایا وآراء خالل فترة الدراسة، و تندرج تحت هذه الفئة فئات فرعیةال

في برنامج قضایا  المطروحة القضایا لمضامینهي الفئة التي تكشف عن موافقة الضیوف  :مؤید_ أ
  .ة الدراسةوآراء خالل فتر 

المطروحة في البرنامج القضایا  لمضامین هي الفئة التي تكشف عن معارضة الضیوف :معارض_ ب
  .قضایا وآراء خالل فترة الدراسة

هي الفئة التي تكشف عن صمت و حیادیة الضیوف تجاه القضایا المطروحة في برنامج  :محاید_ج
  .قضایا وآراء خالل فترة الدراسة
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  :فئات الشكل/ 2

هي الفئة التي تكشف عن الوعاء الكالمي الذي یستخدمه المرسل : فئة طبیعة اللغة المستخدمة*
  :لتعبیر عن القضایا المطروحة للنقاش في برنامج قضایا وآراء، و تنقسم إلى 

فبعض الضیوف باإلضافة إلى مقدم البرنامج یستخدمون اللغة العربیة خالل  :العربیة  اللغة- 
یجب أن نخرج من إثارة الرأي العام إلى (سعید عیادي : هم للمواضیع المطروحة مثلأحدیثهم ومناقشات

ر مختلفتین التقریر عرض لنا وجهتي نظ(، محمودي رابح )مناقشة المسألة ببعد ایبستمولوجي خالص
سؤالكم یحتمل إجابتین اثنتین األولى إجابة نفسیة والثانیة : (، بشیر مصیطفي)موجودتین في الجزائر

اطلعتوا على : (، أمحمد بن رضوان)نیة، بالنسبة للنفسیة مطرب الحي ال یطرب والنبي في قومهتق
 ةجریدة شارلي إیبدو فرأیت العجاب فقلت أنا معظم الجزائریین ال یستطعون شراء مثل هذه الجرید

  :وهي تشمل ،وأخذها إلى منازلهم أمام الزوجة واألطفال

 3أنا نقرا (قویدري فیاللي سید علي : فأغلب الضیوف استخدموا العامیة في حدیثهم مثل :العامیة  - 
، عفیفة )سطور لواال من مقالوا نقول هذا مهبول من بعد كي نكمل المقال كامل نفهم واش راهو یقصد

  )المرا مسكینة من بكري وهي دافع على روحها غیر بالعرف برك(معلم 

محند ارزقي فراد مؤرخ وناشط : ین استخدموا االمازیغیة في أحادیثهم همالضیوف الذ :األمازیغیة _
مصطفى بن خمو مختص في علم االجتماع اللغوي وممثل عن المحافظة السامیة  ،سیاسي

عبد الرزاق دوراري ، قطوش توفیق أستاذ باحث مختص في التاریخ االجتماعي للجزائر ،لالمازیغیة
كل حدیثهم كان باألمازیغیة في العدد الذي ، اللسان والترجمات مدیر مركز تمازیغت وأستاذ علوم

  .تناول االحتفال بینایر رأس السنة األمازیغیة

شریف شرفي، توفیق : الضیوف استخدموا اللغة الفرنسیة في أحادیثهم مثل :الفرنسیةاللغة  - 
  بوكریطاوي، محمد سلیماني
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  :العناوین*

مثل ماذا أعدت .هذا البرنامج في معظم األحیان في شكل تساؤلتأتي العناوین التي یتم تناولها في 
الجزائر للصدمة البترولیة؟ وفي أحیان أخرى في شكل إخباري تقریري، مثل الجماعات المحلیة في 

أما فیما یخص موقع العناوین فهي توضع دائما في أعلى  .مواجهة زحف االحتجاجات الشعبیة
ب باللون األسود، أما بالنسبة لنوع الخط فهو یكتب بالنمط الغلیظ وعن لون العناوین فهي تكت. الشاشة

في حین أن حجم العناوین یختلف من عدد إلى آخر، ففي بعض األعداد یكتب العنوان بحجم كبیر 
قراءة بأثر رجعي في مجزرة "یبدو إالعنوان ففي العدد الذي تناول فیه قضیة شارلي  وذلك راجع لقصر

العنوان وطول حجمه مثال  داد أخرى یكتب العنوان بحجم أصغر وذلك لطولوفي أع" یبدوإشارلي 
تقسیم إداري "العدد الذي ناقش فیه موضوع التقسیم اإلداري  ذلك العنوان الذي طرحه في

  .تقریب للمواطن من اإلدارة أو تكریس للبیروقراطیة ؟...جدید

  وحدات التحلیل

المواضیع النوعیة المحتواة في المضمون العام تستخدم هذه الوحدة لحساب : وحدة الفكرة/ 1
حیث احتلت  واالجتماعیة نالحظ أن االهتمام تركز على القضایا االقتصادیة. محل التحلیل

حیز كبیر من الفترة الزمنیة المدروسة، تلیها من حیث االهتمام القضایا الدینیة بعددین، 
  . لكل قضیة وتساوت كل من القضایا السیاسیة والثقافیة بعدد واحد

استغرقها المحتوى في طریقة  المدة الزمنیة التي وتستخدم هذه الوحدة لقیاس: وحدة الزمن/ 2
تختلف المدة الزمنیة المخصصة لمعالجة كل موضوع  من المواضیع المتناولة، ، عرضه

فالمالحظ في هذا البرنامج أن القضایا االقتصادیة نالت حظ األسد من الحیز الزمني 
  .و نستخدم التكرار كوحدة للعد .ف بالدراسةالمستهد
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  استمارة مقابلة 1-

المهم جدا،  )قضایا وآراء( ة یشرفني أن أتقدم لسیادتكم بجزیل الشكر على برنامجكمفي البدای
أما بعد وفي إطار البحث العلمي بغرض استكمال مذكرة التخرج لنیل شهادة  .والفاعل
أن أضع بین أیدیكم استمارة المقابلة هذه وأنا كلي أمل  )تخصص إذاعة وتلفزیون (الماستر

  .وشكرا. أن تجیبوا علیها في أقرب اآلجال

  :محاور المقابلة

  ؟ كیف یتم اختیار المواضیع والقضایا التي تطرح في برنامجكم-1

  كیف تختارون الضیوف في برنامجكم وما هي المعاییر التي تعتمدونها في اختیاركم ؟-2

  ؟تعتمدونها في برنامجكم للحصول على المعلوماتالمصادر التي  هيما-3

  ما هي األهداف التي تریدون تحقیقها من خالل هذا البرنامج ؟ 4-

  في  موقعكممعلومات عن ( معلومات عن شخصكم الكریم لندرجها في دراستنا
 ............)عن مسیرتكم المهنیة، القناة، عن انجازاتكم، 

 التي تمتد ) قضایا وآراء(من حضرتكم إن أمكن تزویدنا ببعض أعداد برنامجكم  نرجو
  .فترة عرضها من شهر نوفمبر إلى غایة شهر مارس ولكم منا فائق االحترام والتقدیر

  : التوقیع                                                            ): ة(إعداد الطالب 

                                                                    .لمیاء سلیماني



   ثبات استمارة تحلیل المضمونمعادلة *

:حساب متوسط االتفاق لكل محكم _  

 _ متوسط االتفاق للمحكم األول:

عدد الفئات / األسئلة المتفق علیها= متوسط االتفاق   

  0.88=  9/  8= متوسط االتفاق 

 _متوسط االتفاق للمحكم الثاني: 

0.77=  9/  7= متوسط االتفاق   

 _متوسط االتفاق للمحكم الثالث :

  0. 77 =  9/  7= متوسط االتفاق 

 _حساب متوسط االتفاق العام : 

 3/3متوسط االتفاق +  2متوسط االتفاق+  1متوسط االتفاق= متوسط االتفاق العام 
0.77+0.77+0.88= متوسط االتفاق العام   

 3  

2.42=   العام متوسط االتفاق   

 3   

  0.80=  متوسط االتفاق العام 

 



 _حساب معادلة الثبات لهوسني:  

 )متوسط االتفاق العام ( ن       =معادلة الثبات 

 )متوسط االتفاق العام) ( 1 -ن+(1

)  0.80(  3  =   معادلة الثبات   

 1)+3-1)(0.80( 

  0.90= معادلة الثبات  
 

0.92= معادلة الثبات   


