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   حو الربامج احلواريـاجلزائريني ن االتصالاجتاهات أساتذة اإلعالم و
  يف القنوات الفضائية

  1جامعة باتنة     بدر الدين زواقة. د
  03جامعة قسنطينة   باحثة دكتوراه  سارة مرازقة

  :ملخص
الربامج  نـحواجلزائريني  االتصالأساتذة اإلعالم و معرفة اجتاهاتهدفت الدراسة إىل 

احلوارية يف القنوات الفضائية، ملا للربامج احلوارية يف خمتلف ااالت السياسية، االجتماعية، 
الثقافية والدينية من أمهية يف وقتنا احلاضر كوا تناقش موضوعات الساعة املهمة، وكذا 

هور املتلقي عن فتح اال للنقاش وتبادل األفكار واآلراء والتفاعل بني ضيوف الربنامج واجلم
التفاعلي األخرى،  االتصالت اهلاتفية أو الرسائل النصية وغريها من وسائل االتصاالطريق 

األساتذة اجلامعيني على  إقبالوهذا ما أعطى أمهية بالغة للبحث يف هذا اال ملعرفة مدى 
ققة من القنوات الفضائية، والربامج احلوارية املفضلة لديهم، وصوال إىل اإلشباعات احمل

االشباعات كسند نظري  و االستخداماتالتعرض هلا، وقد مت االعتماد على نظرية 
من  االتصالللدراسة،فمن خالل فرضياا نستكشف دوافع وحاجات أساتذة اإلعالم و

آراء عينة متكونة من  استطالعب استخدام الربامج احلوارية يف القنوات الفضائية، وذلك
جامعة (اجلزائريني يف جامعات الشرق وهي االتصالساتذة اإلعالم وأ مبحوث ومبحوثة من)83(

  .، وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج)سطيف، باتنة قسنطينة، تبسة
  .القنوات الفضائية  -الربامج احلوارية –احلوار اإلعالمي –اجلمهور: الكلمات الدالة

Abstract : 
The study aimed to find out the uses of university professors of programs talk shows 

and gratifications achieved them, what programs talk shows in the various political, social, 
cultural and religious importance in the present day being discussed topics important time, as 
well as open the way for discussion and exchange of ideas, opinions and interaction between 
the guests of the program and the public recipient by phone calls or text messages ... and other 
means of interactive communication on the other, and this is what gave great importance to 
research in this area to see how turnout professors on satellite channels, as well as the talk 
shows of their favorite, right down to gratifications achieved from exposure to the latter, using 
the theory uses and gratifications input theoretical study, it is during the assumptions explore 
the motivations and needs of university professors from the use of talk shows on satellite 
channels, and that reconnaissance composed a sample of (the views of 83) Researched and by 
university professors Algerians (Setif University, Batna, Constantine, Tebessa), and reached 
the study to a number of results. 
Key words: public - Media Dialogue –talk show - satellite channels. 
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 :مقدمة 
أدت ثورة  شهدت استخدامات وسائل اإلعالم تطورا ملحوظا يف السنوات األخرية، فقد

ت إىل تزايد ملحوظ يف عدد القنوات الفضائية يف العامل ككل،وأصبحت واملعلوما االتصال
واملالحظ أنفن احلوار ، جديدا يثري اجلدل يف ضوء ما تبثه من برامج متنوعة إعالمياتشكل واقعا 

أو ما يسمى بالربامج احلوارية غدت من أهم ما تبثه القنوات الفضائية، فاهلدف منها إلقاء 
بكل جرأة وحرية  والقضايا اليت تشغل اجلمهور املتلقي، ومناقشتهاالضوء على املوضوعات 

 تلقى إقباالً مجاهريياًما جعلها ، اال حلرية التعبري وتبادل وجهات النظر بني الضيوف وإفساح
  .واسعاً يف خمتلف أحناء العامل

  :إشكالية الدراسة  - 1
الرأي  اإلسهام الفعلي يف تنوير حتول اإلعالم اليوم من جمرد نقل املعلومات واألفكار إىل

العام وتكوين الرأي الصائب لدى اجلمهور حول املوضوعات والقضايا املثارة يف أبعادها 
لدى األفراد  االجتاهاتملا له من قدرة على دعم  واالقتصاديةالسياسية والثقافية واالجتماعية 

وجي وظهور األقمار الصناعية واجلماعات أو تعديلها وتغيريها، ومع التطور العلمي والتكنول
املشاهد العريب اليوم  باستطاعةغدت القنوات الفضائية حقيقة ال ميكن جتاهلها، فأصبح 

مشاهدة املئات من القنوات الفضائية والربامج املختلفة، ومن بني هذه الربامج الربامج 
األجنبية الناطقة  أو قناة فضائية اليوم سواء عربية أو أجنبية احلوارية،حيث ال تكاد ختلوا

باللغة العربية يف باقتها الرباجمية من برنامج حواري أو أكثر، حىت أصبحت مسة متيز لبعض 
سجلت أعلى نسبة من املشاهدين العرب  اليتاإلخبارية » اجلزيرة«كقناة  القنوات الفضائية

بني أفضل وجاءت تسعة من براجمها اإلخبارية من ،2014 لألشهر التسعة األوىل لعام% 53,9
ما وراء اخلرب واالجتاه : عشرة برامج إخبارية شوهدت يف كل شهر من هذا العام، من بينها برناجما

كما استطاعت الربامج احلوارية أن تكون قاعدة مجاهريية عريضة من كل املستويات  املعاكس
امج عن حاجام بالتفاعل مع ضيوف الربن إشباعالتعليمية والفئات العمرية، لقدرا على 

وهي يف ...ية املتاحة للمشاهدين سواء عرب الرسائل النصية أو اهلاتف االتصالالوسائط  طريق
 زيادة مستمرة كل يوم، وهذا ما أعطى أمهية بالغة للبحث يف هذا اال ملعرفة مدى إقبال

على القنوات الفضائية وكذا الربامج احلوارية املفضلة لديهم، وصوال  االتصالأساتذة اإلعالم و
  .إىل اإلشباعات احملققة من التعرض هلذه األخرية

 : ويف ضوء ذلك ميكننا صياغة اإلشكالية التالية
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الربامج احلوارية يف القنوات  نـحواجلزائريني  االتصالما هي اجتاهات أساتذة اإلعالم و - 

  الفضائية؟

  :فرعية تساؤالت 
 االتصالما عادات وأمناط استخدام القنوات الفضائية لدى مجهور أساتذة اإلعالم و .1

 اجلزائريني؟

ما عادات وأمناط التعرض للربامج احلوارية يف القنوات الفضائية لدى مجهور أساتذة اإلعالم  .2
 اجلزائريني؟ االتصالو

وات الفضائية لدى مجهور ما اإلشباعات احملققة من التعرض للربامج احلوارية يف القن .3
 اجلزائريني؟االتصال أساتذة اإلعالم و

  :أمهية الدراسة - 2
الربامج احلوارية كوا من الربامج  تكمن أمهية هذه الدراسة يف تسليط الضوء على

اليت تتناول موضوعات وقضايا الساعة املهمة، وتفتح اال للنقاش وتبادل األفكار واآلراء يف 
إخل، كما تساهم ...املطروحة سواء كانت سياسية اجتماعية ثقافية أو دينية خمتلف القضايا 

يف تنمية الوعي للجمهور املستقبل وتساعده يف تشكيل رأيه والتأثري عليه، كما تنبع أمهية 
هذه الدراسة يف معرفة الربامج احلوارية املعروضة يف القنوات الفضائية العربية واألجنبية 

هلذا النوع من الربامج، وكذا معرفة أهم الربامج اليت  االتصالاإلعالم وواستخدامات أساتذة 
معلوماته املتنوعة واإلشباعات اليت حتققها  استيفاءيف  االتصاليعتمد عليها أساتذة اإلعالم و

  .هلم
 :حتديد مفاهيم الدراسة - 3

 :اجلمهور -1
جتمعهم خصائص أو  جتمع ضخم من أعداد كبرية من الناس ال: تعريف اجلمهور اصطالحا - أ

منعزلني عن بعضهم اجتماعيا، وال ميلكون القدرة  االتصالمسات واحدة، غري معروفني للقائم ب
 .1على العمل كوحدة أو تنظيم اجتماعي متماسك

نقصد يف هذه الدراسة باجلمهور األفراد الذين يتعرضون للربامج احلوارية : التعريف اإلجرائي - ب
  ).االتصالأساتذة اإلعالم و(الفضائية، أال وهم األساتذة اجلامعيني وحمتواها يف القنوات 

                                                             
 .166، ص 1997، القاهرة، عامل الكتب، 1نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري، ط: حممد عبد احلميد -1
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 :الربامج احلوارية -2
هي بث مواد ومضامني متنوعة إىل مجاهري واسعة بصفة عامة : لربامج اإلعالميةتعريف ا - أ

  .2ومتباينة يف العمر واملستوى املعيشي والوظيفي والثقايف والتعليمي
عنصر مشترك يف العديد من األشكال الرباجمية، وهو األساس :"بأنهيعرف  : احلوار اإلعالمي - ب

يف احلصول على املعلومات من الضيوف، ويتألف من عدة عناصر متداخلة، مقدم الربنامج 
احلواري وضيوفه، واملوضوع املطروح، ومدى اهتمام املشاهدين به، واملعد، واللغة 

واملعدات اليت يتطلبها، ووقت وزمن ومكان املستخدمة فيه، واألسئلة املطروحة، واألجهزة 
  .3إجراءه

هي برامج تعمل على التواصل الفكري والثقايف واالجتماعي  :احلوارية اصطالحا الربامج - جـ
اليت تتطلبها احلياة يف اتمع املعاصر ملا له من أثر يف تنمية قدرة األفراد على التفكري 

وار من األنشطة اليت حترر اإلنسان من االنغالق املشترك والتحليل واالستدالل، كما أن احل
  .4واالنعزالية وتفتح له قنوات للتواصل يكتسب من خالهلا املزيد من املعرفة والوعي

هي برامج تبث يف أوقات مربجمة مسبقا لعرضها على اجلمهور املتلقي بكل :التعريف اإلجرائي
الضوء على قضايا اتمع لتسليط  مستوياته، وهدفها استضافة ضيف أو أكثر خمتص

  .ومشكالته وطرحها للنقاش والتحليل وتبادل اآلراء حوهلا قصد اخلروج حبلول فاعلة 
 :القنوات الفضائية -3

تلفزيونية قناة معينة  أوذاعية إلكل حمطة : "القنوات الفضائية على أاعرفت  :اصطالحا - أ
و التلفزيونية من حمطة أ اإلذاعيةشارة رساهلا وهي مبثابة الطريق تسلكه اإلإتبث عليها 

ي أو أو املعلومات أخبار نفسه على مصدر األ االسمويطلق  االستقبالجهزة أىل إرسال اإل
 .5طريق تسلكه هذه املعلومات

وسيلة إعالمية تتم من حمطة اإلرسال األرضية : "على أا حممد حجابويعرفها 
املوجودة يف حمطة البث الفضائي اخلاص بالبلد، وذلك عن طريق استخدام هوائي طبقي ذو 

اخلاص ) Foot Print(قطر كبري ومنه إىل حمطة االستقبال املوجودة يف أماكن خمتلفة يف حيز

                                                             
) السومرية والبغدادية إمنوذجا(الربامج احلوارية يف القنوات الفضائية العراقية راضي رشيد حسن وعثمان حممد ذويب، إجتاهات  -2

 .405، ص2011، 10اجلامعة العراقية، جملة كلية التربية واسط، ع 
  .28، ص 2016العربية، دار غيداء للنشر والتوزيع، األردن،  BBCدراسة يف الربامج احلوارية الذاعة : عبد القادر احلديثي -3
القيم االجتماعية يف الربامج احلوارية يف التلفزيون األردين من وجهة نظر طلبةاجلامعات األردنية :ي عبد املعطي حممود احلالحلة عل -4

 .08، ص 2011/2012برنامج يسعد صباحك امنوذجا ، رسالة ماجستري، جامعة الشرق االوسط، 
 .91، ص 1989 ،1معجم مصطلحات اإلعالم، دار الشروق، جدة، ط: كرم شليب -5
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نطاق امليكروويف، كما أن هناك ترددات أخرى تقاس بالقمر الصناعي، والتردد املستخدم يف حيز 
  .6"باجليجا هرتز وهي أعلى من التردد املستخدم يف البث األرضي

العربية والغربية اليت  نقصد بالقنوات الفضائية يف دراستنا هذه كل الفضائيات: إجرائيا - ب
وتشبع حاجام املختلفة من جراء ) عينة الدراسة( االتصاليتابعها أساتذة اإلعالم و

  .استخدامهم هلا
  :املدخل النظري للدراسة  -4

ال ميكن الوصول إىل نتائج صحيحة ودقيقة إال من خالل مدخل نظري معني، ومبا أن 
يف  الربامج احلوارية نـحواجلزائريني  االتصالو اإلعالماجتاهات أساتذة  هو دراستناموضوع 

فمن  واالشباعات االستخداماتفإن املدخل النظري املناسب هلا هو نظرية  ضائيةالقنوات الف
من استخدام الربامج  االتصالخالل فرضياا نستكشف دوافع وحاجات أساتذة اإلعالم و

  .احلوارية يف القنوات الفضائية واالشباعات احملققة منها
  :واإلشباعات االستخداماتنشأة وتطور نظرية   - أ

واإلشباعات فالبعض يطلق  االستخداماتختتلف املسميات اليت تطلق على مدخل 
  ".منظور"ويطلق عليها آخرون "مدخل"والبعض اآلخر " منوذج"عليها 

جلمهورها إىل  االتصاليعود االهتمام بالبحث عن اإلشباع الذي توفره وسائل اإلعالم و
هذه الدراسات ظهرت يف األربعينيات من ، ومثل االتصالبداية البحث التجرييب يف ميدان علم 

ويف اخلمسينيات يف أعمال   azarsfeld &Berlson" بريلسون"و" ستاتون"و" لزرسفيلد"أعمال 
  7".باركر"و" اليل"و"شرام"ويف الستينيات يف أعمال " ماك كويب"و"فريدسون"و" ريليز"

 االتصالل وظهرت هذه النظرية ألول مرة بطريقة كاملة يف كتاب استخدام وسائ
، ودار هذا الكتاب حول فكرة أساسها Blumler" 1974" بلورملر"وkatz" كاتز"اجلماهريي تأليف 

ومؤداها تصور الوظائف اليت تقوم ا وسائل اإلعالم وحمتواها من جانب ودوافع الفرد من 
  .8التعرض إليها من جانب آخر

  :وتستند النظرية على االفتراضات التالية - ب
، واستخدامهم لوسائل اإلعالم حيقق هلم االتصالأن أعضاء اجلمهور فاعلون يف عملية  .1

 .أهداف مقصودة تليب توقعام
                                                             

 .91، ص 2008، دار الفجر، القاهرة، 1وسائل اإلتصال نشأا وتطورها، ط: حممد منري حجاب -6
 .279، ص2010، 2نظريات اإلتصال، دار النهضة العربية، بريوت لبنان، ط: مي العبد اهللا -7
هـ، ص ص 1436/م2015، )األردن(والتوزيع، عمان ، دار احلامد للنشر 1الرأي العام ونظريات االتصال، ط: حممد يوسف كايف -8

214/215. 
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الربط بني الرغبة يف إشباع حاجات معينة واختيار وسيلة إعالم حمددة يرجع إىل اجلمهور  .2
 .نفسه وحتدده الفروق الفردية

وليست وسائل  االتصالل ومضمون وسائل التأكد على أن اجلمهور هو الذي خيتار الوسائ .3
 .هي اليت تستخدم األفراد االتصال

يكون اجلمهور على علم بالفائدة اليت تعود عليه وبدوافعه واهتماماته فهو يستطيع أن ميد  .4
 .الباحثني بصورة فعلية الستخدامه لوسائل اإلعالم

 االتصالاالستدالل على املعايري الثقافية السائدة من خالل استخدامات اجلمهور لوسائل  .5
 .9االتصالوليس من خالل حمتوى الرسائل اليت تقدمها وسائل 

ية، واستخدامهم االتصالترى هذه النظرية أن اجلمهور ليس متلقي سليب للرسائل 
ة رغبام وإشباع حاجام لوسائل اإلعالم ومضموا يكون بطريقة مقصودة لتلبي

  . املختلفة، أي أن اجلمهور هو الذي خيتار وسائل اإلعالم ومضموا وليس العكس
واإلشباعات من خالل الفروض السابقة إىل حتقيق األهداف  االستخداماتوتسعى نظرية  - جـ

 :التالية

 .الكشف عن كيفية استخدام األفراد لوسائل اإلعالم .1

 .االستخدام لوسيلة معينةالكشف عن دوافع  .2

 .من خالل النتائج اليت يتم التوصل إليها االتصالالفهم العميق لعملية  .3

الكشف عن اإلشباعات املطلوبة اليت يسعى الفرد إىل تلبيتها من خالل استخدامه  .4
 .واإلشباعات املختلفة من وراء هذا االستخدام االتصاللوسائل 

 االتصالافع االستخدام وأمناط التعرض لوسائل الكشف عن العالقات املتبادلة بني دو .5
 .واإلشباعات الناجتة عن ذلك

معرفة دور املتغريات الوسيطة من حيث مدى تأثريها يف كل من استخدامات الوسائل  .6
 .10واشباعاا

ولتحقيق أهداف دراستنا هذه قمنا بتصميم استمارة استبيان بناءا على هذه األهداف   
  .ائج املتوخاة منهاواألسس للوصول إىل النت

  
                                                             

 .214/215نفس املرجع السابق، ص ص  -9
اإلتصال اجلماهريي واإلعالم التطور اخلصائص النظريات، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،عمان، األردن، : كامل خورشيد مراد -10
 .140/141، ص ص2014، 2ط
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  :واإلشباعات االستخداماتعناصر نظرية  - د
من خالل العرض السابق لنشأة املدخل، والفروض اليت يقوم عليها، واألهداف اليت 
يسعى لتحقيقها تربز أمامنا جمموعة من العناصر تشكل أهم املالمح واألسس اليت تقوم 

  :عليها وهي
  .افتراض اجلمهور نشط .1
  .االجتماعية والنفسية الستخدام وسائل اإلعالماألصول  .2
  .دوافع اجلمهور وحاجاته من وسائل اإلعالم .3
  .التوقعات من وسائل اإلعالم .4
  .التعرض لوسائل اإلعالم .5
 .11إشباعات وسائل اإلعالم .6

عينة الدراسة  االتصالوستحاول هذه الدراسة التعرف على دوافع أساتذة اإلعالم و
  .ل اإلعالم واإلشباعات احملققة من ذلكوحاجام من استخدام وسائ

  :أهم االنتقادات املوجهة للنظرية - هـ
يصور املدخل مجهور وسائل اإلعالم على أنه مجهور نشط وفعال وعنيد، وال تزال هناك  -

شكوك كثرية حول افتراضات اجلمهور النشط والفعال، كما أن هذه الفكرة ذاا ال تتفق 
 .12ملواصفات الفعلية للمجتمع اجلماهرييإىل حد بعيد مع النموذج وا

كثري من دراسات هذه النظرية عمدت إىل : الثبات واملصداقية يف اختبارات قياس املتغريات - 
قياس هذا العامل من خالل طرح الباحثني حلاجات مبنية على توقعام وليس على حقيقة 

حث اختيار حاجات حمددة هذه احلاجات بالنسبة للجمهور، فالباحثون يطلبون من عينة الب
من القائمة املذكورة يف اإلستبانة، وقليل منهم من يلجأ إىل األسئلة املفتوحة ويترك لعينة 
البحث كتابة احلاجات احلقيقية، وهذا ما يثري تساؤالت كثرية حول الثبات واملصداقية يف أداة 

  .13بشكل عامالبحث واليت تؤثر على نتائجه ومن مث على البناء النظري للنظرية 

                                                             
، ص 2002، 3االتصال ونظرياته املعاصرة، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، مصر، ط: حسني السيدحسن عماد مكاوي وليلى  -11

243. 
دراسة ميدانية على عينة من شباب والية  - ودورها يف التوعية الدينية للشباب MBCاحلمالت اإلعالنية يف باقة : المية صابر -12

، 2009/2010 -باتنة-سطيف مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم االعالم واالتصال والعالقات العامة، جامعة احلاج خلضر
  .62ص 

منشور يف الة العربية للعلوم االنسانية، جامعة الكويت،  قصور النظرية يف الدراسات االعالمية، حبث: حممد بن سعود البشر -13
 .44، ص 2003 13العدد 
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خيدم املدخل منتجي املضامني الرديئة ويزعم هؤالء أا ليست إال انعكاسا للرغبات الفعلية  -
 .14للجمهور

  :نوع الدراسة -5
تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية كوا تعىن بدراسة واقع األحداث والظواهر 
واآلراء وحتليلها وتفسريها دف الوصول إىل استنتاجات مفيدة، وتعرف الدراسات الوصفية أو 

دف إىل ووصف خصائص وأبعاد ظاهرة من : "بأا Descriptive Studiosالبحوث الوصفية 
معني أو يف وضع معني يتم من خالله جتميع البيانات واملعلومات الالزمة عن الظواهر يف إطار 

هذه الظاهرة وتنظيم هذه البيانات وحتليلها للوصول إىل أسباب ومسببات هذه الظاهرة 
  .15"والعوامل اليت تتحكم فيها وبالتايل استخالص نتائج ميكن تعميمها مستقبال

  : منهج الدراسة  -6
راد إتباعه من طرف الباحث إلجناز حبثه يعترب من أهم العناصر للقيام إن اختيار املنهج امل

ببحث ناجح باعتبار أن املنهج يسلكه أو يتبعه الباحث للوصول إىل اإلجابة اليت تثريها 
مشكلة حبثه ومنهج البحث هو طريقة موضوعية يتبعها الباحث لدراسة ظاهرة من 

فة أسباا وعالجها والوصول إىل نتائج الظواهر بقصد تشخيصها وحتديد أبعادها ومعر
  .16عامة ميكن تطبيقها

األسلوب أو :" بأنه ال ميكنا تعريف املنهج املسحي بدون تعريف املنهج حيث يعرف
الطريقة الواقعية اليت يستعني ا الباحث ملواجهة مشكلة حبثه أو يف دراسة ملشكلة 

  .17"موضوع البحث
ينا املنهج الذي نتبعه، وملا كانت دراستنا حول إن طبيعة املوضوع هي اليت تفرض عل

فقد مت  الربامج احلوارية يف القنوات الفضائية نـحواجلزائريني  االتصالو اإلعالماجتاهات أساتذة 
املنهج االعتماد على املنهج املسحي كونه املنهج األنسب للدراسات الوصفية، ويعرف 

بأنه جهدا علميا منظما للحصول على بيانات ومعلومات وأوصاف عن الظاهرة أو  املسحي

                                                             
 .63مرجع سبق ذكره، ص: المية صابر -14
األسس العلمية لكتابة رسائل املاجستري والدكتوراه، مكتبة األجنلو املصرية، : حممد عبد الغين معوض وحمسن أمحد اخلضريي -15

 . 51-51، ص ص 1992القاهرة 
 156حممد شفيق ، اخلطوات املنهجية إلعداد البحوث اإلجتماعية، املكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية، ص  -16
 .29، ص 1995مناهج البحث العلمي وطرق اعداد البحوث، اجلزائر ديوان املطبوعات اجلامعية، : عمار بوحوش -17
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جمموعة الظواهر موضوع البحث من العدد احلدي من املفردات املكونة تمع البحث، ولفترة 
  18"زمنية كافية للدراسة
الدراسة العلمية لظروف اتمع وحاجاته بقصد احلصول على بيانات :"ويف تعريف آخر

  .19"مات كافية عن ظاهرة معينة وحتليلها وتفسريها للوصول إىل تعميمات بشأاومعلو
ويطبق أسلوب املسح عادة على نطاق جغرايف كبري أو صغري وقد يكون مسحا شامال أو 
بطريق العينة، ويف أغلب األحيان تستخدم فيه عينات كبرية من أجل مساعدة الباحث يف 

خطأ قليلة وبالتايل متكينه من تعميم نتائجه على جمتمع احلصول على نتائج دقيقة وبنسب 
  .20الدراسة

وللحصول على إجابات على التساؤالت املطروحة وكذا اختبار الفروض العلمية اليت 
قامت على أساسها الدراسة قمنا باالعتماد على منهج املسح الوصفي الذي يعترب األنسب 

كأداة رئيسية " استمارة استبيان إلكترونية"باختيار لدراسات اجلمهور ويف إطار هذا املنهج قمنا 
  . ووحيدة جلمع البيانات الكمية والكيفية، وقد حددنا جمال املسح يف جامعات الشرق اجلزائري

  :أدوات مجع البيانات  -7
استمارة "طبيعة حبثنا تتطلب منا اعتماد أداة من أدوات البحث العلمي أال وهي 

ب ملنهج الدراسة وموضوعها، فعن طريقها ميكن مجع البيانات ألا األداة األنس" استبيان
اخلاصة بعادات وأمناط املبحوثني يف مشاهدة القنوات الفضائية، وكذا عادات وأمناط متابعتهم 

عبارة عن جمموعة من :" بأنه ويعرف االستبيانللربامج احلوارية واالشباعات احملققة منها، 
احلصول على معلومات أو آراء املبحوثني حول ظاهرة أو األسئلة املكتوبة اليت تعد بقصد 

  .21"وأهم ما تتميز به هو توفري الكثري من الوقت واجلهد على الباحث...موقف معني
  :تصميم استمارة االستبيان االلكتروين - أ

نظرا لصعوبة الوصول واحلصول على األجوبة من املبحوثني بواسطة االستبيان العادي 
 االتصالللوصول إىل أكرب عدد من أساتذة اإلعالم و استخدام االستبيان اإللكتروينجلأنا إىل 

لسرب ) الشرق(باجلامعات اجلزائرية  االتصاللتحقيق أهداف البحث وبالضبط أساتذة اإلعالم و
                                                             

 .147، ص 1999، عامل الكتب، مصر، 3م، طدراسات يف مناهج البحث العلمي، حبوث اإلعال: مسري حممد حسني -18
، 2002أسس ومبادئ البحث العلمي، مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية، االسكندرية، : فاطمة عوض صابر ومريفت علي خفاجة -19

 .24ص
شر ، دار صفاء للن4اساليب البحث العلمي، األسس النظرية والتطبيق العملي، ط: رحبي مصطفى عليان وعثمان حممد غنيم -20

 .68، ص 2010والتوزيع،عمان، 
،  1999، 2القواعد واملراحل والتطبيقات، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، ط –منهجية البحث العلمي : حممد عبيدات وآخرون -21

 63ص
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آرائهم حول استخدامهم للربامج احلوارية واإلشباعات احملققة من ذلك، وقد احتوت االستمارة 
سؤاال موزعة بني أسئلة مغلقة وأخرى مفتوحة، وقد حاولنا قدر ) 34(ثالثون على أربعة و

اإلمكان جعل األسئلة مفهومة وعملية تعبئة االستمارة أو اإلجابة على األسئلة غري مرهقة 
  .ومتعبة للمستجوبني حىت ال يصاب املبحوث بامللل وعدم القدرة على مواصلة اإلجابة

  :حماور كاآليتوتوزعت االستمارة على أربعة 
  .البيانات الشخصية وهي عبارة عن بيانات ومعلومات عامة حول املبحوثني :احملور األول -
  االتصالعادات وأمناط استخدام القنوات الفضائية لدى مجهور أساتذة اإلعالم و :احملور الثاين -
مجهور  عادات وأمناط التعرض للربامج احلوارية يف القنوات الفضائية لدى :احملور الثالث -

  االتصالأساتذة اإلعالم و
اإلشباعات احملققة من التعرض للربامج احلوارية لدى مجهور أساتذة اإلعالم :احملور الرابع -

 .االتصالو

  :جمتمع الدراسة وعينته - 8
يعرف جمتمع البحث بأنه اتمع األكرب أو جمموع املفردات اليت :جمتمع الدراسة - 1.  8

لتحقيق نتائج الدراسة، وميثل هذا اتمع الكل أو اموع األكرب يستهدف الباحث دراستها 
للمجتمع املستهدف الذي يهدف الباحث لدراسته، ويتم تعميم نتائج الدراسة على كل 

يف اجلامعات اجلزائرية،  االتصالو قد تكون جمتمع دراستنا من مجيع أساتذة اإلعالم و ،22مفرداته
  .تمع الدراسة جلأنا إىل اختيار عينة تكون ممثلة هلمولصعوبة الوصول إىل كل أفراد جم

بالنظر إىل موضوع الدراسة من حيث منهجه وجمال دراسته فإن أفضل  :عينة الدراسة - 2.  8
) 83(عينة دراسنا من وقد تكونت) العرضية(عينة ميكن تطبيقها عليها هي عينة الصدفة 

باتنة، قسنطينة، سطيف، (شرق اجلزائري بالصدفة من جامعات ال االتصالأستاذ يف اإلعالم و
 31إىل غاية  2016سبتمرب  04يف الفترة الزمنية من  اإللكترونية االستمارةباستخدام ) تبسة
وعند الرد عليها حتول اإلجابة تلقائيا  االجتماعي، مت توزيعها يف شبكات التواصل 2016أكتوبر

  .الربيد اإللكتروين على
  
  
  

                                                             
 .130، ص 2004، عامل الكتب، مصر، 2البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية، ط: حممد عبد احلميد -22
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  :ومناقشتهاحتليل النتائج  - 9
  التكرار والتوزيع النسيب للخصائص النوعيةألفراد عينة الدراسة:  01اجلدول رقم 

  %النسبة   التكرار  الدرجة العلمية  %النسبة   التكرار  النوع
  12.5  10  ستاذ حماضرأ  38.55  32  ذكر

  31.25  24  ستاذ مساعدأ  61.44  51  نثىأ

  100  83  اموع
  56.26  49  ستاذأ

  100  83  اموع
  %النسبة   التكرار  اجلامعة  %النسبة   التكرار  السن

  40.96  34  باتنة  27.71  23  30إىل  25من 
  30.12  25  قسنطينة  34.93  29  35إىل  30من 
  25.30  21  سطيف  20.48  17  40إىل  35من 

  15.66  13  تبسة  16.86  14  40أكثر من 
  100  83  اموع  100  83  اموع

، فيما %38.55خصائص عينة الدراسة، حيث ميثل الذكور ما نسبته يبني اجلدول أعاله 
من أفراد العينة، أما عن الدرجة العلمية فإن ذوو الدرجة % 61.44متثل اإلناث ما نسبته 

فبلغت نسبتهم ) أستاذ(، أما فئة%31.25) أستاذ مساعد(، و%12.5) أستاذ حماضر(العلمية 
وفيما يتعلق بالتوزيع العمري ألفراد العينة جند أن أي أكثر من نصف أفراد العينة، % 56.26
 40إىل  35[، ومن]سنة 35إىل  30[للفئة العمرية من% 34.93، و]سنة 30إىل 25[من % 27.71

، أما %16.86فنسبتهم ] سنة 40أكثر من [أما الفئة العمرية % 20.48بلغت نسبتهم ] سنة
، تليها جامعة %40.96عة باتنة بنسبة اجلامعة اليت ينتمي إليها أفراد العينة فكانت جام

  %.15.66وأخريا جامعة تبسة بنسبة % 25.30، مث سطيف بنسبة %30.12قسنطينة بـ 
  :عادات وأمناط التعرض للقنوات الفضائية: أوال
هي القنوات العربية بنسبة  االتصالالقنوات الفضائية املفضلة لدى أساتذة اإلعالم و -

لعربية، وكذا وجود عدد كبري منها مما سهل تلبية حاجات كوا تستخدم اللغة ا% 49.19
، %20.16، والقنوات األجنبية بنسبة %12.09والقنوات اجلزائرية بنسبة  املبحوثني املختلفة

  %.18.54وكلهم بنسبة 
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إىل 5ناالتصاملتوصلت الدراسة إىل أن مدة متابعة القنوات الفضائية لدى أساتذة اإلعالم و -
املبحوثني كبار يف السن كما يوضحة  ، ويرجع ذلك لكون عينة%57.83سنوات هي  10

  %.20.48، وأكثر بنسبة %21.66سنة هي  15إىل  10من  ، أما01اجلدول رقم 
إخبارية بنسبة  االتصالتوصلت الدراسة إىل أن الربامج املفضلة لدى أساتذة اإلعالم و -

النسبة  ارتفاع، ويعود %28.97، وحوارية بنسبة %19.62وسياسية بنسبة % 23.36
، مسلسالت %03.73املبحوثني بكل ما هو جديد يف جماهلم،أما الرياضية بنسبة  الهتمام

، والدينية %03.73، الصحية بنسبة %05.60، والترفيهية بنسبة %13.08وأفالم بنسبة 
  % .01.86بنسبة

الصباح والظهر الفترة الزمنية املفضلة ملتابعة القنوات الفضائية لدى األساتذة فترة  -
، ويفسر ارتفاعها يف هذا %51.80، والليل بنسبة %48.19أما فترة املساء %00بنسبة 

االحتمال كوا الفترة اليت يرتاح فيها املبحوثني من التدريس والبحث العلمي، 
  .ويستغلوا ملتابعة الربامج اليت تشبع حاجام املعرفية واإلعالمية املتنوعة

من حيث  االتصالأن القنوات الفضائية املفضلة لدى أساتذة اإلعالم و توصلت الدراسة إىل -
، أما %13.85، والقنوات العمومية بنسبة%03.61امللكية هي القنوات احلكومية بنسبة

، وهذا راجع لكمية احلرية املتاحة يف هذا %83.13القنوات اخلاصة فكانت النسبة مرتفعة
  . النوع من القنوات

يتابعون القنوات الفضائية لوحدهم  االتصالأن أساتذة اإلعالم و توصلت الدراسة إىل -
وهي نسبة مرتفعة، ويفسر ذلك باختالف ميوالت واجتاهات املبحوثني يف %63.85بنسبة 

، ومع األصدقاء %36.14متابعة القنوات الفضائية عن احمليطني م، أما مع األسرة بنسبة 
  .معدومة% 00

  للربامج احلوارية يف القنوات الفضائية عادات وأمناط التعرض: ثانيا
بنسبة ) أحيانا(، و%44.57بنسبة ) دائما(الربامج احلوارية  االتصاليتابع أساتذة اإلعالم و -

ويرجع ارتفاع ذلك كون الربامج احلوارية ال تعاجل دائما املوضوعات اليت تشبع % 50.60
  %.04.81ة فبنسب)نادرا(حاجام املعرفية واإلعالمية،أما اإلحتمال 
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، %00بنسبة معدومة ) سنتني(و) سنة(الربامج احلوارية منذ  االتصالأساتذة اإلعالم و يتابع -
، ويفسر ذلك %77.10فبلغت النسبة )أكثر(، أما اإلحتمال %22.89بنسبة ) ثالث سنوات(و

بارتفاع سن املبحوثني من جهة، وملا تقدمه الربامج احلوارية من اشباعات جعلهم يتابعوا 
  .من جهة أخرى

، أما %15.66بنسبة ) مسجلة(متابعة الربامج احلوارية  االتصالأساتذة اإلعالم و يفضل -
، ويرجع ذلك للمزايا اليت يوفرها هذا النوع من الربامج املباشرة %84.33فبنسبة ) مباشرة(

طرح األسئلة على ضيوف الربنامج  إمكانيةللمتابعني وخاصة ميزة التفاعل من خالل 
  .ء الرأي حول املوضوع املطروح على عكس الربامج املسجلةوإبدا

، ويفسر ارتفاع %55.42بنسبة ) وحدهم(الربامج احلوارية  االتصالأساتذة اإلعالم و يتابع -
والدوافع ختتلف من فرد آلخر، فما يشبع حاجات فرد ما  النسبة يف هذا اإلحتمال بأن احلاجات

، ومع األصدقاء %44.57فبنسبة  )مع األهل( االحتمالما قد تكون بال فائدة لألفراد اآلخرين، أ
00.%  

) برناجمني حواريني(، و%55.42بنسبة ) برنامج حواري واحد(االتصالأساتذة اإلعالم و يتابع -
يف % 00، وتنعدم النسبة %19.27فبنسبة )ثالثة برامج حوارية(، أما %25.30بنسبة 
  )أكثر( االحتمال

، والفضائية %21.68قناة اجلزيرة اإلخبارية بنسبة االتصال يفضل أساتذة اإلعالم و
 MBC، و%33.73، فيما بلغت نسبة متابعة الفضائيات العربية بنسبة %10.84احمللية بنسبة 

، فيما انعدمت نسبة %02.40وأبو ظيب بنسبة  bbc،أما % 07.22بنسبة  France24و21.68%
  .متابعة القنوات املصرية

املعاكس بنسبة  االجتاههي  االتصالملفضلة لدى أساتذة اإلعالم والربامج احلوارية ا
املشاهد العريب والتأثري فيه ، أما برنامج نقطة نظام  إقناعوهذا راجع إىل قدرته على 18.07%

، فيما بلغت %21.68، والواقع العريب بنسبة %04.81بنسبة  وخط أمحر%09.36فبنسبة 
، أما برنامج تفاح %12.04، ووجها لوجه بنسبة %07.22نسبة متابعة برنامج كالم نواعم 

، فيما بلغت نسبة برنامج صدى %07.22، وصباح اخلري يا عرب %12.04أخضر فبنسبة 
 %02.40، وحوار مفتوح %04.81املالعب 
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عند تعرضهم للربامج احلوارية البداية فقط بنسبة  االتصاليشاهد أساتذة اإلعالم و
، أما الذين يشاهدون الربنامج من البداية %50.60نامج بنسبة ويشاهدون أجزاء من الرب12.04%

، ويفسر ذلك بأن املوضوعات مهمة وجذابة من حيث %37.34إىل النهاية فبلغت نسبتهم 
  .التقدمي والطرح والوقت املربمج

متابعة الربامج احلوارية باللغة العربية بنسبة  االتصالأساتذة اإلعالم و يفضل
ألا اللغة األم وبالتايل يسهل فهمها والقدرة على حتليل األفكار  ، ويرجع ذلك59.03%

  %.06.02، أما اللغة اإلجنليزية فبنسبة %34.93واحملتوى، واللغة فرنسية بنسبة 
  اإلشباعات احملققة من التعرض للربامج احلوارية: ثالثا

، وألن %38.55بنسبة الربامج احلوارية ألن املوضوع مهم  االتصالأساتذة اإلعالم و يتابع
، %00، أما ألن توقيت عرض الربنامج يناسبه فبنسبة %19.27أسلوب التقدمي جذاب بنسبة 

، ويفضلون القناة بنسبة %25.30فيما بلغت نسبة يفضل القناة اليت تعرض الربنامج احلواري 
16.86.%  

، والسياسية %48.19الربامج احلوارية االجتماعية بنسبة  االتصالأساتذة اإلعالم و يتابع
، والرياضية بنسبة %09.52، أما الثقافية فبنسبة %04.81، والدينية بنسبة %28.91بنسبة 
  %.06.02فيما بلغت نسبة متابعة الربامج املتنوعة 02.40%

ملتابعة الربامج احلوارية اجلرأة واحلرية املتاحة ملناقشة  االتصالأساتذة اإلعالم و جيذب
، واستضافة شخصيات يثقون بتحليالم وآرائهم %48.19بة املوضوعات والقضايا بنس

  %.19.27، أما لوجود مقدمني ذوو كفاءة عالية بنسبة %32.53بنسبة 
، ودوافع %25.30الربامج احلوارية لدوافع سياسية بنسبة  االتصاليتابع أساتذة اإلعالم و

بلغت نسبة الدوافع ، فيما %14.45، أما لدوافع اجتماعية فبنسبة %51.80معرفية بنسبة 
  %.08.43الدينية 

ما يتعرضون له يف الربامج احلوارية مع الغري يف  االتصالأساتذة اإلعالم و يناقش
  %.46.98بنسبة ) أحيانا(، و%19.27يناقشون بنسبة ) ال(، و%33.73بنسبة ) نعم(االحتمال 

أي والتعبري بنسبة على حرية إبداء الر االتصالتساعد الربامج احلوارية أساتذة اإلعالم و
، أما من أجل اإلطالع ومعرفة املعلومات %02.40، ومناقشة الطابوهات بنسبة 44.57%

  %.53.01واحلقائق فبنسبة 
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الربامج احلوارية اليت تزيد من ثقافتهم العامة بنسبة  االتصالأساتذة اإلعالم و يتابع
يف الربامج األخرى بنسبة  واليت تساعدهم يف الوصول إىل املعلومات الغري متوفرة% 27.71
  %.38.55، أما للتعرف على أحدث التطورات واملستجدات يف اال فبنسبة 33.73%

مع الربامج احلوارية املفضلة لديهم من خالل طرحهم  االتصالأساتذة اإلعالم و يتفاعل
، فيما %00، ولطلب االستشارة من الضيوف بنسبة %43.37األسئلة على الضيوف بنسبة 

  %.56.62نسبة احتمال طرح آرائهم وأفكارهم حول املوضوع نسبة  بلغت
أن الدور الذي يقوم به مقدم الربامج احلوارية هو الفاعل  االتصالأساتذة اإلعالم و يرى

، وكونه موجه ملسار احلوار من خالل األسئلة %21.68األساسي أو الرئيسي للربنامج بنسبة 
، فيما بلغت %28.91حملور احللقة فبنسبة  دموإعاأما مقاطعة الضيوف %24.09بنسبة 

  %.25.30نسبة استخدام عنصر اإلثارة والتشويق جلذب املشاهد 
، %13.85أن الربامج احلوارية مشوشة لألفكار بنسبة  االتصالأساتذة اإلعالم و يرى

جذابة من حيث املواضيع والقضايا  االحتمال، فيما بلغت نسبة %00وموترة لألعصاب بنسبة 
  %.42.16، فيما جاءت نسبة هادفة وتضيف معلومات جديدة %44.57املطروحة 

أن تكون خامتة الربامج احلوارية إجابة عن التساؤل  االتصالأساتذة اإلعالم و يفضل
، أما خامتة %26.50، وختمينات وتوقعات بنسبة %33.73املطروح يف بداية احللقة بنسبة 

  %.39.75مفتوحة فبنسبة 
أنه من األسباب والعوائق اليت حتول دون تطوير حمتوى  االتصالاإلعالم وأساتذة  يرى

، وحماكاة %26.14الربامج احلوارية يف الدول العربية قلة كفاءة مقدمي الربامج احلوارية بنسبة 
، وللمحاباة يف استضافة الشخصيات نسبة %21.68الربامج احلوارية األجنبية بنسبة 

، فيما بلغت %04.81يوف أو الشخصيات على الربنامج بنسبة ، أما لتردد نفس الض25.30%
نسبة عدم إعطاء الضيف احلرية يف مناقشة املوضوع أو القضية من خالل املقاطعة املستمرة 

12.04.%  
أن من بني املقترحات اليت جيدوا مناسبة لتطوير حمتوى  االتصالأساتذة اإلعالم و يرى

ألسئلة وطرحها بطريقة صحيحة للحصول على األجوبة الربامج احلوارية العربية صياغة ا
، وحسن %32.53، واحليادية واملوضوعية يف األداء بنسبة %16.86املرجوة من احلوار بنسبة 

، أما %20.48، فيما بلغت نسبة االختيار اجليد للمواضيع %25.30اختيار الضيوف بنسبة 
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من الضيف وإيصاهلا للمشاهد  لكفاءة املقدم من خالل قدرته على استخراج املعلومات
  %.04.81فبنسبة 

للربامج احلوارية  االتصالإن أهم اإلشباعات اليت تتحقق من متابعة أساتذة اإلعالم و
، واملعرفة واإلطالع على أحدث التطورات الوطنية %26.50مشاركة الرأي مع اآلخرين بنسبة 

، فيما بلغت نسبة لزيادة %21.68، أما للبحث عن اجلديد فبنسبة %19.27والدولية بنسبة 
  %.32.53الوعي مبا حيدث من حولك 

  :اخلالصة
 من أهم ما كشفت عنه نتائج الدراسة ما يلي:  
عينة ( االتصالو اإلعالمتوصلت الدراسة إىل أن القنوات الفضائية املفضلة لدى أساتذة  - 1

 %.49.19هي القنوات العربية بنسبة ) الدراسة

هي ) عينة الدراسة( االتصالاإلعالم ومج املفضلة لدى أساتذة توصلت الدراسة إىل أن الربا - 2
  %.28.97الربامج احلوارية بنسبة 

يتابعون الربامج احلوارية ) عينة الدراسة( االتصالتوصلت الدراسة إىل أن أساتذة اإلعالم و - 3
  %.50.60بنسبة 

يفضلون متابعة الربامج )عينة الدراسة( االتصالتوصلت الدراسة إىل أن أساتذة اإلعالم و - 4
  %.84.33احلوارية مباشرة بنسبة 

يفضلون الربامج احلوارية ) عينة الدراسة( االتصالتوصلت الدراسة إىل أن أساتذة اإلعالم و - 5
 %59.03املعروضة باللغة العربية بنسبة 

الربامج احلوارية ألن يتابعون ) عينة الدراسة( االتصالتوصلت الدراسة إىل أن أساتذة اإلعالم و - 6
 %.38.55املوضوع مهم بنسبة 

جتذم يف الربامج احلوارية ) عينة الدراسة( االتصالتوصلت الدراسة إىل أن أساتذة اإلعالم و - 7
 %.48.19اجلرأة واحلرية يف مناقشة املوضوعات والقضايا بنسبة 

ون الربامج احلوارية يتابع) عينة الدراسة(االتصالتوصلت الدراسة إىل أن أساتذة اإلعالم و - 8
 %.51.80إلشباع حاجام املعرفية بنسبة 
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يرون أن من األسباب ) عينة الدراسة( االتصالتوصلت الدراسة إىل أن أساتذة اإلعالم و - 9
والعوائق اليت حتول دون تطوير حمتوى الربامج احلوارية يف الدول العربية قلة كفاءة مقدمي 

 %.26.14الربامج احلوارية بنسبة 
 عة اإلضافة العلميةطبي:  

ال ميكن ألي دراسة أن تنطلق من فراغ فال بد من وجود دراسات سابقة حول املوضوع 
قامت بدراسة الربامج  االتصالناقشته من زاوية معينة، ، فأغلب الدراسات يف جمال اإلعالم و

احلوارية بتحليل حمتواها أو دراسة قضية من القضايا املطروحة فيها أو دراستها من وجهة 
نظر الطلبة اجلامعيني ودراستنا هذه تعترب إضافة علمية لدراسة الربامج احلوارية من حيث 

ن تكون هناك واإلشباعات من زاوية جديدة وهم األساتذة اجلامعيني على أمل أ االستخدامات
دراسات معمقة أخرى حول هذه الربامج ملا هلا من قدرة على التأثري يف الرأي العام وتغيري 

  .االجتاهات
 


