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 مقدمة



 مقدمة

 حيث  شهدت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال تطورا كبريا يف العقود األخرية من القرن العشرين
اخرتقت حياة الفرد اليومية، إذ أصبح ال ميكن االستغناء عنها بفضل ما تقدمه من معارف وحدها 
وما حتمله من ثورة اتصاالت ومعلومات مستخدمة شىت األشكال والقوالب الفنية، واليت نالت بذلك 

عية أكرب جناح رب األقمار الصناعرب البث التلفزيوين ور مبختلف فئاته وشرائحه، كما يعتاهتمام اجلمه
لتفكري العلمي يف جمال تطوير وسائل االتصال اجلماهريي، وقد ساعد هذا التطور على ظهور حققه ا

 عشرات القنوات التلفزيونية الفضائية، فال يكاد مير يوم إال ونشهد فيه ظهور قنوات فضائية جديدة.

، شهد جمال البث ومع تطور وسائل تكنولوجيا االتصال وعلى رأسها األقمار الصناعية  
الفضائي العريب يف السنوات األخرية تزايد ملحوظا  يف عدد القنوات الفضائية خصوصا عرب القمر 

يف هذا ت إىل حد كبري متغريات كثرية ومتداخلة إىل جانب هذا التطور سامه الصناعي " نايل ساث" 
األقطار العربية، األمر التحول، منها ما حدث وما حيدث من حراك اجتماعي وسياسي يف عديد من 

الذي أدى هبا إىل املسارعة يف فتح قطاع السمعي البصري وإعادة النظر يف التشريعات اإلعالمية من 
 مع التحوالت والتغريات اليت حتدث داخل األنساق االجتماعية.خالل تعينها مبا يتماشى 

انتشار القنوات يف خمتلف البلدان العربية عرفت اجلزائر باملقابل قفزة نوعية من خالل فتح  ومع 
السمعي البصري أمام اخلواص وعرفت الساحة اإلعالمية العديد من القنوات اخلاصة يف كافة اجملاالت 

يف املشهد اإلعالمي اإلخبارية والرتفيهية والدينية....اخل، إذ تعد القنوات اإلخبارية أحد أهم الوسائل 
اجلزائري، إذ تكمل على الثقافة السياسية للجمهور ذلك أ�ا غري متحكم فيها، كما أ�ا تساهم يف 

أكرب عدد  جلبقنوات تتنافس فيما بينها من أجل معرفة الفرد مبختلف حقوقه، وقد أصبحت هذه ال
بعث تاول أن والربامج واليت حت لى طبيعة املوادهذه الروح التنافسية ع تانعكسمن املشاهدين، وقد 

برجمية  هبا كل حمطة إىل مجهورها املستهدف، حيث سعت إىل إجياد آليات جذب وابتكار أمناط
واستخدام أساليب عرض ومعاجلة جديدة من أجل أن تستحوذ على اجلمهور وجتعله يفضلها عن 

ذابا للتجديد والتحديث هذا اجنغريها من القنوات خاصة الشباب منهم كو�م أكثر الفئات العمرية 
توضيح الرؤى واالجتاهات و باملعلومات  هاألمر الذي زاد حاجته واعتماده على وسائل اإلعالم لتزويد
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براجميةحمسنة أو من خالل رسائلها اليت أصبحت تصل إليه يف أشكال  هله وإجابته على تساؤالت
 .-موضوع الدراسة-كان من بني تلك الربامج السياسيةجديدة، و 

باب اجلامعي حنو الربامج  دراستنا التعرف على اجتاهات الشومن هذا املنطلق حاولنا يف
 2019ديسمرب -12خلاصة خالل انتخابات السياسة بالقنوات الفضائية اجلزائرية ا

 واليت قسمناها بعد املقدمة إىل أربعة فصول:

وفيه مت التطرق ملوضوع الدراسة وإطارها املنهجي من حيث حتديد إشكالية الدراسة  الفصل األول:
وطرح التساؤل الرئيسي والتساؤالت الفرعية، وأسباب اختيارها وأمهيتها، أهدافها، وحتديد املفاهيم 
وحدود الدراسة، كما قمنا بعرض املنهجية املتبعة يف هذه الدراسة من حيث املنهج وشرح العينة 

قمنا بعرض الدراسات السابقة وحتديد نظرية الدراسة  ملختارة للدراسة وأدوات مجع البيانات، مثا
 املتمثلة يف نظرية االستخدامات واإلشباعات.

واملعنون مبدخل نظري حول االجتاهات ومجهور وسائل اإلعالم تطرقنا إىل تعريف  الفصل الثاني:
طرقنا إىل ماهية مجهور وسائل اإلعالم، خصائصه أنواعه االجتاه، وخصائصه، مكوناته، وظائفه، كما ت

باب اجلامعي، خصائصه وسيماته، أمهيته ويف األخري تطرقنا إىل تعريف الش ونظريات تكوينه
 مشكالته.

 : واملعنون بالقنوات الفضائية والربامج السياسية .الفصل الثالث   

تطرقنا فيه إىل مدخل عام للقنوات الفضائية واليت ذكرنا فيه نشأة القنوات الفضائية، أمهيتها 
حيث خصائصها، وإجيابيتها وسلبياهتا، كما تطرقنا إىل ماهية القنوات الفضائية  اجلزائرية اخلاصة، 

، وإجيابياهتا أسباب ودوافع إنشائها، سلبياهتاذكرنا نشئة القنوات الفضائية اجلزائرية اخلاصة، 
عن هذه القنوات، كما تطرقنا إىل تعريف الربامج  مناذجوالتحديات اليت تواجهها، باإلضافة إىل 

 ب 
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 وأبرزالسياسية، خصائصها، أهدافها، أدوارها السياسية والربامج السياسية يف الفضائيات اجلزائرية 
 أدوارها السياسية.

لكيفية والكمية للبيانات امليدانية، وذلك من خالل صصه للمعاجلة اخن: كان البد أن الفصل الرابع  
ؤالت الدراسة، لكن واحلصول على النتائج النهائية من خالل تسا حتديد التكرارات  والنسب املئوية 

هلذا   وتوزيع االستمارةت يف اآلونة األخرية وبسب الوباء كورونا، مل نتمكن من إجناز للظروف اليت وقع
نقدية للدراسات السابقة " بعد القرار الذي أصدرته وزارة التعليم العايل  ةدراس"كلفنا بإجناز حملها 

 والبحث العلمي.

 بنتائج وملخص للدراسة.ختم هذا الفصل لن

 ويف األخري حنمد اهللا تعاىل ونسأله التوفيق إلجناز هذه املذكرة. 

 ج 
 



 الفصل األول: اإلطار المنهجي

 متهيد

 أوال: إشكالية الدراسة وتساؤالهتا

 ثانيا: أسباب اختيار املوضوع

 ثالثا: أمهية الدراسة

 رابعا: أهداف الدراسة

 خامسا: مفاهيم الدراسة

 سادسا: حدود الدراسة

 سابعا: نوع الدراسة ومنهجها

 ثامنا: جمتمع الدراسة والعينة

 البياناتتاسعا: أدوات مجع 

 عاشرا: املقاربة النظرية للدراسة

 إحدى عشر: الدراسات السابقة واملشاهبة
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 :تمهيد

يعترب اإلطار املنهجي للدراسة أحد أهم العناصر الرئيسية يف تصميم وجناح أي حبث علمي، حيث 

تعترب عناصره ضرورة للباحث لتحديد مشكلة حبثه، فعند دراسته ملوضوع جيب أن حيدد اإلطار العام 

أمهيته وأهدافه، مث  له، وذلك بتحديد إشكالية وتساؤالت دراسية وأسباب اختياره هلذا املوضوع وكذلك

فيما بعد حيدد مفاهيم الدراسة وحدودها واإلجراءات املنهجية وأدوات مجع البيانات وصوال لتحديد 

 .الدراسات السابقة واملتشا�ة وهو ما سوف نتطرق إليه يف هذا الفصل
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  :مشكلة الدراسة وتساؤالتها: أوال

ظاهر املؤثرة يف ا�االت املتعلقة حبياة البشر خاصة جمال اإلعالم تعترب التكنولوجيا وتغريا�ا من أهم امل

اليت وفرت له الوقت  االختياراتبكافة  االستمتاعوالتواصل اإلنساين، حيث أتاحت لإلنسان  واالتصال

عنصرا مالزما لكل مظاهر احلياة وهذا لفائد�ا الكبرية على الناس بأسعار يف حيث أصبحت  ،واجلهد

كما أ�ا عملت على تقريب الناس واختصار املسافات إضافة إىل ذلك لقيت التكنولوجيا متناوهلم،  

  .دورا أساسيا يف وسائل اإلعالم منها القنوات الفضائية

العديد من القنوات الفضائية احلكومية وغري احلكومية مما  الستقبالحيث أصبح العامل جماال مفتوحا 

 دور اإلعالم من حرية كاملة يف التعبري ومرونة إدارية ويسمح أدى بدوره إىل حدوث تغريات جوهرية يف

للمتلقي بإمكانية متابعة العديد من القنوات والشركات العاملية دون احلاجة إىل تدخل ورقابة وقد أدى 

التطور التكنولوجي أيضا إىل تزايد الوعي بأمهية الوظيفة اإلخبارية للتلفزيون خصوصا يف أوقات األزمة 

يف واقعنا ملا هلا من تأثري يف حياة القنوات الفضائية من الوسائل املهمة  تعداث الطارئة، حيث واألحد

وهو ما جعلها قوة ال يستهان  ،اجلماهري من خالل ما تقدمه من برامج متنوعة يف الشكل واملضمون

سمعي البصري يف �ا من حيث التصورات واإلدراكات اليت تقود بتشكيلها للرأي العام مع فتح ا�ال ال

ومن بني هذه القنوات  ،اجلزائر برزت عدة قنوات فضائية خاصة متنوعة يف طرحها للقضايا والربامج

ومن أسباب ظهور  ،حيث تلعب هذه القنوات دورا بارزا ،الفضائية اخلاصة جند قناة الشروق والنهار

هذه القنوات زيادة عدد املمولني كما أ�ا تقدم عدة برامج متنوعة منها الرتفيهية والتثقيفية واإلخبارية 

وذلك ملا  ،فقد جنحت هذه القنوات يف استقطاب فئات عريضة من اجلمهور اجلزائري حداثتهاورغم 

إىل بساطة ماد�ا ومضمو�ا وشكلها تتوفر عليه من معلومات واحتوائها على قيم عديدة باإلضافة 

قتصادية، ، االاالجتماعيةوظروف وسهولة التعرف إليها، حيث تشمل هذه القنوات مجيع نواحي احلياة 

حيث تشري دراسات أن هذه  ،باختالف كيا�م واجتاها�مإخل جلميع الفئات ...الثقافية، السياسية

خمتلفة ديدة متثلت يف إجياد عالقات اجتماعية القنوات انتقلت مبشاهديها إىل عادات وممارسات ج

ومن بني الربامج اليت أثارت اهتمام املشاهدين بصفة خاصة الربامج السياسية اليت تعد من أهم الربامج 
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اليت يقوم عليها البناء العام للبث التلفزيوين، إذ تشري الدراسة أن هذا النوع حيظى باهتمام ومتابعة 

إىل ما تلبيه هذه الربامج من  االهتمامشباب بصفة خاصة، حيث يعود هذا اجلماهري بصفة عامة وال

حيث تعمل على زيادة املعلومات باإلضافة إىل خلق آراء جديدة  ،االتصالحاجات بطريف عملية 

افة إىل وارات باإلضحيث تتعدد وتتنوع أشكال هذه الربامج من لقاءات وح ،وتدعيم القيم السياسية

وبصفة ، حيث تلجأ إليها اجلماهري بكثرة كاالنتخاباتالندوات واملقابالت خاصة يف بعض املناسبات  

خاصة الشباب باعتبارهم أكثر اهتماما بالسياسة من أجل احلصول على املعلومات اليت تساهم يف فهم 

 وإبرازواحلكوميينوالتعرف على الشخصيات  ،ما حييط �م وكشف حقائق ختص املوضوعات السياسية

اهتمام الشباب بالربامج السياسية أل�ا تساهم يف تشكيل احلقيقة  زز عهذا ما ي ،أفكارهم وجتار�م

حيث متنح وسائل اإلعالم حرية التعبري عن القضايا اليت تشغل  الدميقراطيةالسياسية يف ا�تمعات 

  . إىل أ�ا أحد أدوات صناعة الرأي العاماجلماهري وتعترب مرآة عاكسة ألهم القضايا اليت تشغل اجلماهري

حنو الربامج السياسية  ن آراء واجتاهات الشباب اجلامعيومنه ترتكز دراستنا حول معرفة والكشف ع

وذلك ملا توفره هذه الربامج من موضوعات سياسية تقدمها  ،بالقنوات الفضائية اجلزائرية اخلاصة

ضل يف إحداث تغيريات واجتاهات سياسية على الشباب من بأساليبها اهلامة واحلساسة واليت هلا الف

  .الرئاسية االنتخاباتحيث وجهات النظر حول األحداث اجلارية خاصة يف فرتة 

ما هي اجتاهات الشباب اجلامعي حنو الربامج السياسية : مما سبق نطرح التساؤل الرئيسي التايل

  ؟2019ديسمرب  12بالقنوات الفضائية اجلزائرية اخلاصة خالل انتخابات 

  :ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي التساؤالت التالية

ما هي عادات وأمناط استخدام الشباب اجلامعي جبامعة جيجل الربامج السياسية بالقنوات  - 1

 كمصدر للمعلومات؟  2019ديسمرب  12الفضائية اخلاصة  خالل انتخابات 

ما هي دوافع استخدام الشباب اجلامعي جبامعة جيجل الربامج السياسية بالقنوات الفضائية   - 2

 ؟2019ديسمرب  12 نتخاباتاخلاصة خالال
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ماهي اجتاهات الشباب اجلامعي حنو املواضيع والقضايا اليت تعاجلها القنوات الفضائية اخلاصة   - 3

 ؟2019ديسمرب  12خالل انتخابات 

اخلاصة  ة يف القنوات القضائية اجلزائريةب اجلامعي حنو شكل الربامج السياسيما هي اجتاهات الشبا - 4

 ؟2019ديسمرب  12 انتخاباتخالل 

  أسباب اختيار الموضوع: ثانيا

 :أسباب ذاتية  - أ

 .امليل الشخصي ملتابعة مثل هذه الربامج -

 .بتنويع املواضيع واالهتمامالشغف العلمي  -

 .اآلونة األخرية تزامنا مع األوضاع السياسية يف الوطنتزايد عدد الربامج السياسية يف  -

 أسباب موضوعية   - ب

معرفة مستوى التأثري الذي أحدثته الربامج السياسية بالقنوات الفضائية اخلاصة على طلبة املاسرت  -

 .إعالم واتصال جبامعة جيجل

 .حداثة املوضوع وتزامنه مع الوضع السياسي الراهن يف البلد -

 .جال ختصصناعالقة املوضوع مب -

  أهمية الدراسة: ثالثا

تدفعه إىل القيام بالبحث والتوصل إىل نتائج  ،إن لكل دراسة قيمة علمية جتعلها حمل اهتمام الباحث

  :معينة، إذ تكمن أمهية هذه الدراسة فيما يلي

لشباب تعترب القنوات الفضائية اجلزائرية اخلاصة ذو أمهية كبرية نظرا لتأثريها القوي على اجتاهات ا -

 .اجلامعي

 .ألمهية الربامج السياسية واالتصاللفت انتباه طلبة اإلعالم  -
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 .تشخيص واقع الربامج السياسية يف القنوات الفضائية اجلزائرية اخلاصة ومستوى أدائها -

 .تسليط الضوء على واقع الفضائيات اجلزائرية اخلاصة -

الشباب اجلامعي اجتاه الربامج السياسية كما تربز أمهية الدراسة من خالل تركيزها على اجتاهات 

فإن رأي اجلمهور فيما تقدمه هذه الفضائيات له أمهية كبرية لتطوير  ،اليت تقدمها القنوات الفضائية

ج مالربامج وتعديل اخلطط الرباجمية مبا يلي حاجات ورغبات اجلمهور وجيعلهم أكثر ارتباطا �ذه الربا

  .وحمطا�ا

  أهداف الدراسة: رابعا

ختتلف أهداف البحث العلمي وتتعدد معطياته، لذا نسمي من خالل هذه الدراسة إىل حتقيق 

  :اف وهي كاآليتألهدجمموعة من ا

التعرف على عادات وأمناط استخدام الشباب اجلامعي جبامعة جيجل الربامج السياسية بالقنوات  -

 .2019ديسمرب  12الفضائية اخلاصة خالل انتخابات 

خدام الشباب اجلامعيني جبامعة جيجل الربامج السياسية بالقنوات الفضائية اجلزائرية معرفة دوافع است -

 .2019ديسمرب  12اخلاصة خالل انتخابات 

معرفة اجتاهات الشباب اجلامعي حنو املواضيع والقضايا اليت تعاجلها القنوات الفضائية اجلزائرية  -

 .2019ديسمرب  12اخلاصة خالل انتخابات 

اجتاهات الشباب اجلامعي حنو شكل الربامج السياسية بالقنوات الفضائية اجلزائرية التعرف على  -

 .2019ديسمرب  12اخلاصة خالل انتخابات 
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  مفاهيم الدراسة: خامسا

  تجاهمفهوم اال-1

  1.سنح، عرض: قصد، أقبل، له رأي: ، إىل)وج ه(اجتاها  اجته، وجهة، قصد، اجته) مص: (لغة-أ

  :اصطالحا-ب

 االستعدادهو حالة استعداد عقلي كونته التجارب أو الظروف اليت مرت بالفرد يف املاضي، ويؤثر 

باستعداد الفرد ألن يتأثر مبثري  االجتاهتأثريا توجيهيا على استيعاب الفرد جلميع املواقف واألشياء ويرتبط 

  2.ما يف موقف من املواقف فيتصرف تصرفا معينا

والقدرة اليت تكونت بتفاعل عوامل موروثة وأخرى مكتسبة  االستعداد بأنه نوع من: ويعرف أيضا

وهذا  االجتماعييف نظام الشخصية، فأصبحت جاهزة للفعل  االستعداداتوقد انتظمت هذه 

عنصرا  االجتاهمهيأ للتفاعل مع البيئة، فهو حي ومنتبه وغري راكد أو جامد، ويتضمن  االستعداد

  3.اختياريا إراديا عقليا يتجه حنو قضايا اجتماعية، كما تؤثر فيه اجلماعة العرقية اليت ينتمي إليها الفرد

  :لالتجاهالتعريف اإلجرائي - ج

موقف أو رأي حنو برامج سياسية بالقنوات  الختاذوميول الشباب االستعدادهو حالة من 

شكال سلبيا أو  االجتاهيتخذإزاء ما حييط به وقد الفضائية اخلاصة، حيث حيدد سلوك الفرد ومشاعره 

  .اجيابيا كما يقوم على تنظيم السلوك عند تقييم املوضوعات واملضامني السياسية

  مفهوم الشباب-2

  .الفتاء وهو سن البلوغ على الثالثني تقريبا: ئبالشباب، الشبيبة ومجع شبيبة شبا: لغة-أ

                                                             
  .24، ص2003، دار العلم للماليني، لبنان، 1الرائد معجم ألف بائي يف اللغة واإلعالم، ط: مسعود جربان 1
  .6، ص 2014، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، 1معجم املصطلحات اإلعالمية، ط: حممد مجال الفار2
  .43، ص2002، دار الكتب الوطنية، بنغازي1اإلعالمي، ط العملو  االجتماعمفاهيم أساسية يف علم : عثمان عمر بن عامر3
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من كان يف سن : شابات وشوائب وشبائب: جشابة، : الشباب مجع شباب وشبان وشبيبة م

  1.الشباب

  :اصطالحا-ب

تبدأ مرحلة الشباب أو املراهقة بتخطي بلوغ احللم، وحيدث عند سن اخلامسة عشر أو قبلها 

  .اسنوات تقريبا فتنتهي يف اخلامسة والعشرين أو ما حوهل بقليل وختطي مرحلة الشباب مدة عشرة

  :ويعرف أيضا

هم األفراد الذين يرتاوح أعمارهم من الثامنة عشر والرابع والعشرين وتتميز هذه املرحلة بأ�ا مرحلة 

  2.انتقالية إىل الرجولة واألمومة

سنة وهي الفرتة ) 24. 17(الشباب اجلامعي هو مرحلة تقع بني : " تعريف الشباب الجامعي- ج

ويستطيع املشاركة الفعالة يف شىت مناحي  االجتماعيةاليت يكون فيها الشباب قادرا على القيام بأدواره 

 3.الواعي بواجبا�م وااللتزاماحلياة املختلفة، ويكون قادرا على املمارسة الناضجة حلقوق الراشدين 

  :التعرف اإلجرائي-د

باب يف هذه الدراسة هم الطلبة اجلامعيني الذين يزاولون دراستهم بالقطب اجلامعي شاملقصود بال

وهم فئة اجتماعية وصلت إىل درجة من النضج، يتميزون ببعض  - جيجل- حممد الصديق بن حيي

  .والثقافية متيزهم عن الفئات األخرى واالجتماعيةاخلصائص النفسية 

  

  

 

                                                             
  .371ص، 2003، دار املشرق، لبنان، 40ط: املنجد يف اللغة واإلعالم1
  .16، ص2001ارهومة، اجلزائر، ، دطد املفضل قاموس عريب للتالميذ والطالب، : عزة عجان2
إجتاهات الشباب اجلامعي حنو املشاركة يف انتخابات ا�الس البلدية، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم : سامي بن عبد الرمحن اجلليفي 3

  .31، ص2010للعلوم األمنية، اإلجتماعية، جامعة نايف العربية 
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  :مفهوم البرامج-3

النسخة اليت  -3فهرسة املكاتب وحنوها  - 2الورقة اجلامعة للحساب  - 1الربنامج ج برامج  :لغة-أ

، برنامج "برنامج احلفلة" املنهج  -5امليزانية  -4 هيكتب فيها احملدث أمساء رواية وأسانيد كتب

  1"الدروس

  :اصطالحا-ب

هو كل مادة سواء كانت صوتية أو مصورة تقدم من خالل اإلذاعة والتلفزيون ضمن فرتة البث 

وهو خماطبة اجلمهور املستمعني أو املشاهدين، وتتميز الربامج بعضها عن بعض من معني  هدفوهلا 

  2.حيث املقدمة والنهاية والزمن احملدد لعرضها وموعد عرضها على اجلمهور

ما بأنه بث مواد ومضامني متنوعة إىل خمتلف مجاهري املستمعني واملشاهدين ك: كما يعرف أيضا

مبعىن آخر البث اإلذاعي هو وحدة  ،ين بث برامج حمددة إىل مجهور حمدد من قبل إذاعة حمددةتع

  .األصوات والصورة، وتشمل خمتلف امليادين وخصوصا ميدان اإلعالم

يف  االصطالحويستخدم هذا  ،شر ليصف شيئابأنه ما ينشر باإلذاعة أو الن: ويعرف أيضا

ثابت ويقدم يف مواعيد حمددة  سماإلذاعة والتلفزيون لإلشارة إىل شكل فين يشغل مساحة حمددة هلا إ

ما يف ذلك كل أو ستخدموثابتة يوميا أو أسبوعيا، ليعرض مادة من املواد الفنية أو الثقافية أو العلمية، 

  3.عليق وحوار وندوات ومقابالتبعض الفنون اإلذاعية يف سرد وت

  :التعريف اإلجرائي للبرنامج- ج

هو عبارة عن مادة إعالمية تلفزيونية تبث خالل فرتة زمنية حمددة، تتناول مواضيع سياسية حتمل 

  .رسائل خمتلفة يف إطار الربنامج

  

  

                                                             
  .62،ص2001 ، دار جماين ش م ل، دب ،5ط: معجم جماين الطالب1
  .11إعداد وتقدمي الربامج اإلذاعية والتلفزيونية، دط، دار صناع اإلبداع لإلنتاج والتوزيع، دب، دس، ص: حممد اجلفريي2
  .64، ص2012ر أسامة للنشر والتوزيع، عمان، ، دا1، طاالقتصاديالقنوات الفضائية واإلعالم : حسني ديب الزويين3



المنهجي اإلطار:                                                                      الفصل األول  

13 
 

  :مفهوم السياسة-4

حيث " بوليس وبوليثا"السياسة يف معناها اللغوي ويف اللغة اإلغريقية مثال يرجع إىل املفردات  :لغة-أ

تعين األوىل البلدة أو املدينة أو املقاطعة، أو التجمع السكاين، أما الثانية فتعين شرف أو حق اإلسهام 

بأن  : د يف اللغة واإلعالميف الشؤون الدولية وترد كلمة السياسة يف لغة العرب بالتحديد قاموس املنج

: كلمة السياسة مشتقة من ساس وعندما نقول ساس الدواب أي قام عليها وراضها وساس القوم

  1.م به أو عليهاديرهم وتوىل أمرهم وساس األمر أي ق

  :هناك تعريف أيضا

نقل هنا هذه الفقرة من لسان نفهي كلمة عربية يقينا ويكفي أن  هي ساس يسوس فهو سائس

ساء وإذ الرياسة يقال ساسومهسو : السوس) سوس(منظور حيث قال رمحه اهللا يف مادة  ألبن العرب

: قام به، ورجل ساس من قوم ساسة وسوس القوم: وساس األمر سياسة سوسوه وأساسه: رأسوه قيل

ة، وسوس ست الرعية سياس: هم، قال اجلوهريجعلهم يسوسوهم، ويقال سوس فالن أي كلف سياس

  2.إذ ملك أمرهم...الناسالرجل أمور 

  :اصطالحا-ب

 االجتماعيةهي فن التعامل مع الناس، وهي طريقة ميكننا من خالهلا أن نفهم وننظم شؤوننا 

وكذلك الوسائل اليت  ،السيما فيما يتعلق بتخصيص املوارد الشحيحة واملبادئ اليت نضعها هلذا الغرض

  .على الوضع أكثر من اآلخرينيستطيع من خالهلا بعض اجلماعات واألفراد السيطرة 

هي سلوك ميارسه األفراد فرادى ومجاعات لتحقيق غايات معينة تنصب على : وتعرف أيضا

خدمة مصاحلهم املختلفة و�ذا املعىن فإن السياسة نشاط بشري ميتاز به اإلنسان عن سائر الكائنات 

حكرا على احلكام وإمنا تتعدى  احلية وايطار هذا النشاط هو ا�تمع، فهو نشاط اجتماعي وهي ليست

اإلنسان  "وقد أكد املعين املفكر اليوناين أرسطو حني قال بأن  ،هؤالء إىل فئات أخرى من الشعب

كائن سياسي بطبعه ويطرح د حممد طه بدوي بأن كل إنسان حيمل يف ذاته ما يسمى جبوهر 

                                                             
  .03، ص2009، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، 1اإلعالم الدبلوماسي والسياسي، ط: حممد اهلامشي1
  .346، ص2009، دار الكتاب احلديث، القاهرة، 1العلوم السياسية والعالقات الدولية، ط: عامر مصباح2
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تأيت تعبريا عن ذلك اجلوهر فهي سياسة  اجتماعيةفالسياسة جوهر يف اإلنسان وهي ظاهرة ،السياسة

أي ظاهرة سياسية ووضع روبرت دال مفهوم السياسية لتشمل أعمال احلكومة، ومجيع النشاطات وضع 

هي حقيقة من :" القرارات اليت حتدث يف الشركات اخلاصة واملؤسسات الدينية وغريها وبذلك يقول

يف حلظة ما يف شكل من  ،د نفسه مشرتكا بطريقة ماحقائق الوجود اإلنساين الميكن جتنبها فكل فرد جي

  1.أشكال النظم السياسية

  :مفهوم البرامج السياسية-5

  :إصطالحا-أ

تعرف الربامج السياسية على أ�ا برامج متخصصة يف الشؤون السياسية، حتتاج إىل معد خمتص 

بدوره يتمتع بنضج سياسي ووعي باملتغريات والتطورات على كافة األصعدة، والقدرة على ربط 

الفقرات  استنادا إىل الثقافة العالية واملعلومات اليت جيوزها، وال تقتصر الربامج السياسية علىاألحداث 

والنشرات اإلخبارية مبا فيها تلك املطولة، بل تتعدى إىل برامج عادة ما تنتجها أقسام األخبار تركز 

وغريهم من  ،لني واحملللني السياسينيو ا على موضوع واحد تتم مناقشته بإسهاب مع املسؤ هاهتمام

  2.الفاعلني يف الشؤون السياسية

بأ�ا من أكثر أنواع الربامج تأثريا يف وعي اجلماهري وإدراكهم لألمور السياسية : وتعرف أيضا

واألخبار املهمة واألحداث يف جمتمعهم أو منطقتهم اجلغرافية أو الدول ا�اورة هلم، كما أ�ا تشغل 

  3.عنهافيهم مواقف حمددة يقتنع �ا مث يقوم بالدفاع  ججوتؤ شرحية كبرية من املشاهدين 

ويعرف الربنامج السياسي بأنه الربنامج الذي يتناول املواضيع املتخصصة واملتعلقة بالسياسة 

وتناول مشكالت وقضايا واهتمامات قطاع مجاعي أو فئة اجتماعية أو طبقات سياسية خنبوية وغريها 

                                                             
  .10، ص2009النظم السياسية وسياسات اإلعالم، دط، مركز اإلسكندرية للكتاب،دب،: عبد الفتاح، حممود منصور هيبة إمساعيل1
أثر الربامج السياسية يف الفضائيات اجلزائرية اخلاصة على اجتاهات الطلبة اجلامعيني، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات : خملويف معمر، مسعودي نوال2

  .16، ص2017،2018مرباح، ورقلة،  قاصديشهادة املاسرت أكادميي، جامعة 
دراسة ميدانية على عينة  -ئري اخلاص ودورها يف تنمية الوعي السياسي لدى الطالب اجلامعيالربامج السياسية يف اإلعالم الفضائي اجلزا: منصوري كادي3

  .75ص 2014،2015جامعة حممد خيضر، بسكرة،  ،واالتصال، مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت يف علوم اإلعالم -طلبة جامعة بسكرة
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ية منها والعربية من أجل احلوار وطرح النقاشات وحتليل املواضيع والقضايا من خمتلف الزوايا احملل

  1.والدولية

  :التعريف اإلجرائي-ب

هي الربامج السياسية اليت تبثها القنوات اجلزائرية اخلاصة، اليت تتناول خمتلف القضايا السياسية 

جه إليها الشباب ، كما أ�ا الربامج اليت يت2019 ديسمرب 12الرئاسية  باالنتخاباتواليت تتعلق 

  .السياسية واملتغريات من حولهاجلامعي ملعرفة األزمات 

  :)القناة(مفهوم القنوات الفضائية-6

صلب " 3" اليهودطعن القنا وخفق : "وقينء وقنا الرمح ج قنوات وقنيات2واحدة القنا،  -1 :لغة-أ

: النزعة - 5ما حيفز يف األرض ليجري فيه املاء، : ج قنوات وأقنية وقين وقناء4صلب القامة، ": القناة

  2.مايصل وعاء الدموع باملنخرين" القناة الدمعية" 6، "قناة سويس

  :اصطالحا-ب

مغناطيسي لنقل برامج التلفزيون عادة يشار إليها برقم معني على جهاز  الكرتوينممر : " القناة

أو حىت تسمية القناة يف حد ذا�ا، حىت يتسىن للمشاهد معرفة قناته والربامج اليت يفضل  االستقبال

  .مشاهد�ا عليها

أن تدفق من خالل املعلومات تسمح لرموز البيانات واملعلومات بالعبور من : كما تعرف أيضا

 اإللكرتونيةخالهلا من موقع آلخر، وأ�ا القناة اليت تربط مسار املعلومات بطريق مستقيم عرب الدرات 

  3.لنقل املعلومات فيها بيسر

  القنوات الفضائية -7

  4.مبعىن املاء، يقال فالن صلب القناة أي صلب القامةهي الرمح األجوف، وهي : لغة- أ

                                                             
، مذكرة -جامعة بريزيت منوذجا -طيين يف تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينيةسالفل دور الربامج السياسية يف التلفزيون: نصر اهللا نحسصائب وليد 1

  .06، ص2014 ،نامع، جامعة البرتاء، ماجستري
  .805ق، صبامرجع س: معجم جماين الطالب2
  .229، ص2014، دط، دار النهضة العربية، لبنان، واالتصالالعجم يف املفاهيم احلديثة لإلعالم : مي عبد اهللا3
  .346، ص39الفضائيات اجلزائرية اخلاصة بني الواقع والتحديات، جملة احلقيقة، العدد: سعيد مراح، حممد قارش4
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  :اصطالحا-ب

وسائلها اإلعالمية  إيصالاحلديثة اليت اعتمدت أقمار البث وسيلة يف  االتصالهي مظاهر 

تقنيات األقمار الصناعية لبث سرعة ودقة لكو�ا تعتمد على بشكل مباشر وآين، وهي أكثر وسائل ا

  .بشكل متنوع ومستمر على مدار الساعة ،املعلومات إىل املشاهدين إيصالوالتكنولوجيا احلديثة يف 

ويشمل التعريف العلمي للقنوات الفضائية على أنه استقبال الربامج التلفزيونية اليت تصل إىل 

املشاهد عن طريق تركيب أجهزة استقبال القنوات الفضائية ومتابعة براجمها يف بيته أو عن طريق 

  1.البث أو عن طريق بث هذه القنوات بصورة غري مباشرة من اآلخريناتّ إعادة اإلشرتاك يف حمط

بأ�ا ذلك اإلرسال الذي يتم بصفة آنية يف حمطة اإلرسال مباشرة على اجلهاز : وتعرف أيضا

  2.الذي اليقيد حبدود الزمان واملكان باالتصالالتلفزيوين الفردي دون وسيط ويتماثل هذا اإلرسال 

  :القنوات الفضائية الخاصةمفهوم -8

  اصطالحا-أ

من القطاع اخلاص وتكون ملكيتها لرأس املال معظمه هي القناة اليت يأيت رأمساهلا كليا أو يف 

  3.ستقلة يف هذا املعىنالغالب، وقد يشمل البعض كلمة حرة أو م

هي قنوات ذات ملكية خاصة تتبع ألشخاص أو مؤسسات أو ألحزاب سياسية معينة يتم 

استئجارها على قمر اصطناعي يستخدم نظام البث املباشر الذي يعتمد على أن تقوم حمطة اإلرسال 

الرئيسية بإرسال الربامج املتفق عليها عن طريق مرسلة تستخدم حزم ضوئية إىل هذه القنوات يف القمر 

  4.الصناعي وتقوم بدورها بتحويل اإلشارة إىل صوت وصورة

                                                             
، 2014، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، 1والسياسية، ط االجتماعيةئية يف القيم أثر القنوات الفضا: ضر املعماريخ عبد اهللا فتحي الطاهر، علي1

  .30-29ص 
  .30، ص املرجع نفسه2
  .351سابق، صرجع م: سعيد مراح، حممد قارش3
  .37، ص2005املضامني واألشكال الفنية لربامج التلفزيون يف تلفزيون العراق، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، : مصعد مشطر عبد الصاحب 4
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اة اجلامعة أو الشمولية وهي اليت ختلت عن مشولية املضمون واملقصد ويعرف أيضا بأنه عكس القن

  1.لتخصص يف جمال براجمي منفرد أو لتوجهها إىل مجهور منفرد

  :التعريف اإلجرائي-ب

هي قنوات عامة أو خاصة تقدم خدمات إخبارية بأشكاهلا املختلفة وبرامج تناقش قضايا الساعة 

مال خاص وغري حمتكرة من قبل الدولة حيث تسعى إىل تشكيل يف كافة ا�االت، تعتمد على رأس 

  .الوعي السياسي واملشاركة أيضا يف العملية السياسية

  االنتخاباتمفهوم -9

  :منظور ألبنيف لسان العرب : التعريف اللغوي-أ

أي انتخب الشيء أختاره، والنخبة ما اختاره منه وخنبة القوم : من الفعل خنب، وخنب االنتخاب

 2.من النخبة واالنتخاباالنتزاعواالنتخاباالختيارواالنتقاءوخنبتهم خيارهم، والنخب النزع 

 اصطالحا-ب

قادرين على تعيني قاد�م وعلى حتقيق اختيارات  ،أعضاء جمموعة معينة ههو إجراء يكون مبوجب

مجاعية فيما يتعلق بقيادة شؤو�م العامة، واالنتخاب هو أحد املؤسسات املميزة لألنظمة احلديثة وهو 

  3.طبق بدرجات متنوعة من الفعالية والصدق يف كل أحناء العامل تقريبام

عتباره وسيلة للمشاركة يف تكوين يعد االنتخاب دعامة أساسية لنظام احلكم الدميقراطي با

ا�الس اليت تستمر وجودها واستمراريتها من اإلرادة الشعبية، ومن هنا يظهر االنتخاب كوسيلة 

  4.لالتصال بني احلكام واحملكومني

                                                             
  .351سابق، ص رجع م: سعيد مراح، حممد قارش1
  .66، ص2007، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، دب، 2، طجتماعاالاملعجم النقدي لعلم : سليم حداد2
  .66،ص 2008، دار املعرفة اجلامعية، دب، 1، ط-اجنليزي عريب-الم معجم مصطلحات اإلع: د أمحد اخلليفيطارق سي3
سيكولوجية املشاركة السياسية مع دراسة يف علم النفس السياسي يف البيئة العربية، دار غريب للطباعة والنشر، : طارق حممد عبد الوهاب4

  .39، ص2000القاهرة،
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عبارة عن وسائل االختيار بني بديلني أو : االنتخابات بأ�ا ويعرفه ميشيل روش وفيليسألثوف

من : أكثر من خالل إبداء األصوات وختتلف عملية االنتخاب من موقف آلخر طبقا لثالث تساؤالت

  1.الذي ينتخب، ينتخب من، كيف تتم عملية االنتخاب

  التعريف اإلجرائي- ج

ه املواطنون وأفراد الذي اختار مبوجب 2019ديسمرب  12 العام يوم االقرتاعباالنتخاباتنقصد 

  .ا�تمع البالغني سن الرشد الشخص الذي ميثلهم وينوب عنهم يف ممارسة السيادة واحلكم

  حدود الدراسة: سادسا

يعد حتديد جمال الدراسة من اخلطوات املهمة ألي حبث علمي ألنه يساعد على قياس املعارف 

ا�ال الزماين واملكاين : ة، ومن املعروف أن لكل دراسة ثالث جماالت رئيسيةالنظرية يف امليدان بدق

  .والبشري

  :المجال الزماني-1

حيث  2019/2020وهي املدة الزمانية اليت استغرقتها الدراسة خالل املوسم اجلامعي 

أواخر  استغرقت تسعة أشهر، وكانت موزعة بني مرحلة مجع املعلومات واملصادر واملراجع، وهذا من

  .إىل غاية بداية شهر سبتمرب 2020شهر جانفي 

فبعد املوافقة على موضوع الدراسة من طرف اللجنة العلمية، بدأنا باجلانب املنهجي والنظري، 

 االنتهاءوذلك من خالل مجع املعلومات والنظر يف الدراسات السابقة املشا�ة ملوضوع دراستنا، وبعد 

ن ذلك بقرار ي والذي مت إعفاءنا من إجنازه وكامن اجلانب املنهجي والنظري انتقلنا إىل اجلانب التطبيق

من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وذلك بسبب الظروف اليت وقعت يف اآلونة األخرية بسبب 

�ذا الوباء كغلق  حيث مت وضع إجراءات جديدة متعلقة ،فريوس كرونا الذي كان العائق األكرب لنا

جبامعة جيجل تكليفنا بإجناز دراسة  واالتصالهلذا قرر قسم اإلعالم  ،اجلامعات ومنع الدخول إليها

                                                             
  27، ص2005بريوت، ة،منشورات احلليب احلقوقيالنظم االنتخابية دراسة حول العالقة بني النظام السياسي والنظام االنتخايب، : عبدو سعد وآخرون1
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حىت  هلا واليت كانت يف بداية شهر جوان واستمر اجنازنا االستمارةوقراءة نقدية للدراسات السابقة حمل 

  .شهر سبتمرب

  :المجال المكاني-2

 واالتصالقسم اإلعالم  واالجتماعية،ق بن حيي كلية العلوم اإلنسانية يشمل جامعة حممد الصدي

  .جيجل، واليت تشكل احلدود املكانية هلذه الدراسة

  :المجال البشري-3

على  باالعتماديتمثل ا�ال البشري يف ا�تمع الذي يستهدفه الباحث إلجراء دراسته، وذلك 

أدوات البحث العلمي، من أجل احلصول على إجابات واضحة ودقيقة تتعلق مبوضوع الدراسة، 

  .وبالتايل ال بد من حتديد ا�تمع األصلي للدراسة حتديدا سلميا وواضحا

فيما خيص ا�ال البشري الذي أجريناه يف هذه الدراسة املتعلقة باجتاهات الشباب اجلامعي حنو 

 2019ديسمرب  12 االنتخاباتة بالقنوات الفضائية اجلزائرية اخلاصة خالل فرتة الربامج السياسي

 واإللكرتونيةكال اجلنسني والتخصصني الصحافة املطبوعة ب واتصاللتشمل طلبة املاسرت إعالم 

والسمعي البصري، وقد استهدفنا هذه الفئة وهي طلبة املاسرت، أين يعد املستوى اجلامعي مرحلة مناسبة 

مجع خمتلف البيانات واحلقائق اليت تتعلق مبوضوع  دفو�ة إلعداد وتشكل اجتاهات للفرد ومهم

  .دراستنا

  :نوع الدراسة ومنهجها: سابعا

على جمموعة من املناهج العلمية  واالتصالتعتمد الدراسات العلمية يف جمال علوم اإلعالم 

عة اخلربات واملعرفة اليت تنظم بطريقة معينة لتحاكي نتائجها العلمية القابلة للتعميم، واملنهج هو جممو 

الطريق املؤدي إىل "كما أنه 1ميكن تقومي نتائجهاحمددة باستخدام أساليب معينة  أهدافلتحقيق 

عملياته  ددمن على سري العقل وجتالكشف عن احلقيقة يف العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة، �

  2."حىت يصل إىل نتيجة معلومة

                                                             
  .217، ص2014اإلسكندرية،  ،، دار الوفاء الدنيا الطباعة والنشر1رساء تعليم عصري، طإل طرق البحث العلمي وتطبيقا�ا: ويلز  حممود أمني1
  .05،ص2012،لبنان، ، دار الفكر املعاصر1ط ،ساسياته النظرية وممارسة العلميةالبحث العلمي أ: رجاء وحيد دويدري2
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دراستنا إىل البحوث الوصفية وبالتايل هذا النوع من املناهج يتناول األحباث والدراسات تنتمي 

  .ن يف حياة اإلنسان وا�تمع من ظواهر وأحداث وقضايا معينةآلااليت تبحث عن ماهو كائن 

يرتكز منهج البحث الوصفي على بعض النقاط، حيث يظم عامة حبوث كشفية وحبوثا مسحية 

  :، ومع وجود تقسيمات أخرى كثرية هلذا املنهج منهاوحبوثا تشخيصية

املهن وحتليل حمتويات الكتب دراسات مسحية وتتضمن املسح يف جمال التعليم وحتليل الوظائف و 

 االجتاهاتريات ومسح الرأي العام ودراسات تطويرية كدراسة املتويف للمراحل املختلفة ودراسة والنظ

  1.وتغريها

حبيث �تم البحوث املسحية  ،أن املنهج املناسب يف هذه الدراسة هو منهج املسح ارتأيناوعليه 

وتغطي  بدراسة الظاهرة ووضعها الراهن لتقدمي وصفا خلصائصها وتوزيعها يف ا�تمع اإلحصائي

ميادين ومواضيع متعددة، وقد يتم تطبيقها مثال يف دراسة الظواهر السياسية، وميكن  املسحية البحوث

  2.وأنشطة املؤسسات السياسية ةدم بيانات ومعلومات من املمارسات الدميوقراطيأن تق

بأنه عبارة عن نشاط تعاوين خيضع لقواعد الطريقة العلمية :" ويعرف هارسون منهج املسح

  3."لدراسة ومعاجلة املشاكل اإلجتماعية القائمة ضمن حيز جغرايف معني

اتباعه  واهلدف منه جند أن املنهج املسحي هو الذي ميكنوبالنظر إىل موضوع دراستنا ومشكلته 

لدراسة اجتاهات الشباب اجلامعي حنو الربامج السياسية بالقنوات الفضائية اجلزائرية اخلاصة خالل 

  .2019ديسمرب  12انتخابات 

  

  

  

  

                                                             
  .08، ص2009اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، دط، دار البحث العلمي الكمي والكيفي،: ان البهراينجي، إميلعامر قندي1
للنشر والتوزيع،  إثراء، 1اإلحصائية يف حبوث العلوم الرتبوية واإلنسانية، ط واالستخداماتاألسس املنهجية : عبد اهللاعدنان حسني اجلادري، يعقوب 2

  .21،ص2009، عمان
  .77-76، ص 2004البحث العلمي مناهجه أساليبه وأدواته، دط، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان : علي حسان شوكة، فوزي عبد اخلالق فائق3



المنهجي اإلطار:                                                                      الفصل األول  

21 
 

  مجتمع الدراسة والعينة: ثامنا

قسم علوم اإلعالم  االجتماعيةو يتكون جمتمع الدراسة يف هذه العينة من طلبة العلوم اإلنسانية 

جمموع وحدات البحث، الكل الذي خنتار منه عينة البحث، :" ويعرف جمتمع الدراسة بأنه واالتصال

  1."وعادة ما يعرف ا�تمع بأنه جتمع ألفراد وأشياء تشرتك يف خصائص معينة �م الباحث

حيث يتمثل جمتمع 2ويعرف جمتمع البحث بأنه مجيع مفردات الظاهرة اليت يدرسها الباحث

 جمموعة عناصر هلا خاصية أو عدة خصائص متيزها عن العناصر األخرى واليت جيرى عليها يفالبحث 

  3.البحث أو التقصي

  .واالتصالوعليه يشمل جمتمع البحث يف دراستنا قسم اإلعالم 

  :عينة الدراسة-

تعترب مرحلة اختيار العينة من أهم اخلطوات املنهجية األساسية يف البحث العلمي وميكن تعريف 

جزء من جمتمع البحث األصلي خيتارها الباحث بأساليب خمتلفة تضم عدد من :" العينة على أ�ا

  4."األفراد من ا�تمع األصلي

قاة من جمتمع الدراسة وهي مميزة من حيث أ�ا من تجمموعة جزئية مميزة ومن" :وتعرف أيضا بأ�ا

وأساليب  إجراءاتنفس خصائص ا�تمع ومنتقاة من حيث أنه يتم انتقاءها من جمتمع الدراسة وفق 

  5.حمددة

  

                                                             
، 1999 ،، دار وائل للطباعة والنشر، عمان2ط ،منهجية البحث العلمي القواعد واملراحل والتطبيقات: وآخرون حممد عبيدات، حممد أبو نصار1

  .84ص
  .166، ص2015، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،2، طواالتصالمناهج البحث العلمي يف علوم اإلعالم : أمحد بن مرسلي2
للنشر والتوزيع،  ، إتراءواإلنسانيةالرتبوية يف حبوث العلوم  اإلحصائيةاألسس املنهجية واالستخدامات : أبو حلو عبدا هللاعدنان حسني اجلادري، يعقوب 3

  .95ص ،2009األردن، 
  .236، ص، دس، منشورات جامعة قازيوس، بنغازي3، طوتقنياته االجتماعيأسلوب البحث : عامر الشمايل عبد اهللا4
  .62، ص2006، دار قصبة، اجلزائر،2،طلبحث العلمي يف العلوم اإلنسانيةمنهجية ا: موريس أجنرس وآخرون5
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ومبا أن جمتمع الدراسة كبري ال ميكن معرفة وضبط مفرداته، فقد اخرتنا العينة املناسبة وهي العينة 

من ا�تمع الكلي، وأن  االختيارصرها له فرصة اي اليت يكون أي عنصر من عنوه" .العشوائية البسيطة

  1."اختيار أي عنصر ليست له عالقة باختيار عنصر آخر

مفردات أو عناصر من ا�تمع اإلحصائي على فرض أن  الختيارالطريقة :" وتعرف أيضا بأ�ا 

ة ألن ميثل ضمن عينة البحث، لكل مفردة أو عنصر من املفردات أو عناصر ا�تمع له فرصة متساوي

دود يعين بأن الباحث ميكن اختيار العينة العشوائية البسيطة من ا�تمعات احملدودة وا�تمع احمل وميكن

  2."رداته وتناوهلا بالدراسة بشكل مضبوطأن يصل إىل حصر مجيع مف

 وإلكرتونيةالتخصصني صحافة مطبوعة  بكلىواتصالوعليه فقد قمنا باختيار طلبة املاسرت إعالم 

  :ومسعي بصري كما يلي

  طالب  281:واملتمثل يف طلبة املاسرت إعالم واتصال والذي قدر عددهم ب : جمتمع البحث

  : وبالتايل كان حجم العينة ،%30اخرتنا عينة حبجم 

84≈ 84،3 =
��×���

���
 

 .مبحوثا 84وبالتايل 

  أدوات جمع البيانات: تاسعا

إن الشائع حول أدوات البحث العلمي هو أ�ا تلك الوسائل املستخدمة اليت يستخدمها 

اإلستبيان  الباحث يف مجع املعلومات والبيانات املستهدفة يف البحث، وعلى هذا األساس قمنا باختيار 

  .كأداة رئيسية أل�ا تساعدنا يف مجع املعلومات والبيانات املطلوبة ملعاجلة البحث

  :اإلستبيان

يعرف اإلستبيان بأنه أداة منهجية تسمح لنا جبمع البيانات حول املوضوع املراد دراسته كما أ�ا 

داف املسطرة من طرف عبارة عن جمموعة من األسئلة املوزعة حسب احملاور اخلاصة بالفروض واأله

                                                             
  .176،ص2006دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان،  ،أساسيات البحث العلمي، دط: منذر عبد احلميد الضامن1
  .95سابق، صجع ر م: حلو أبوعبد اهللا  أبوعدنان حسني اجلادري، يعقوب  2
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دون زيادة أو  االستمارةتضمنة يف ثنايا الباحث واملبحوث يكتفي بالرد املباشر على األسئلة املكتوبة وامل

  1.نقصان

عبارة عن جمموعة أسئلة تدور حول موضوع معني تقدم لعينة من األفراد " ويعرف أيضا بأنه

ال حتتاج إىل شرح إضايف وجتمع يف شكل لإلجابة عليها وتعد هذه األسئلة يف شكل واضح حبيث 

  2."استمارة

بأنه وسيلة من وسائل مجع البيانات، وتعتمد أساسا على استمارة تتكون من : ويعرف االستبيان

 اختيارهم ملوضوع الدراسة أو تسلم إىل األشخاص الذين مت ،جمموعة من األسئلة ترسل بواسطة الربيد

ة الواردة ويتم ذلك بدون مساعدة الباحث لألفراد سواء يف فهم بتسجيل إجابا�م عن األسئل ليقوموا

  3.األسئلة أو تسجيل إجابات عنها

وهي إحدى طرق مجع املعلومات من املبحوثني بواسطة أسئلة مكتوبة على استمارة يقدمها 

ه أي العام واخلاص ومواقفحيث تكون أسئلة منصبة حول معرفة الر  ،الباحث بنفسه، أو بواسطة الربيد

 4.أو الدوافع واحملفزات االجتماعية، أو حول احلقائق والظواهر وأحكامه

نظرا للمستجدات اليت وقعت على املستوى الوطين وبسبب تفشي وباء كورونا مل نستطع اجناز 

االستبيان، وضبط حماوره، كما مل نتمكن من توزيع االستمارات على عينة الطلبة املتمثلة يف طلبة 

م، املاسرت إعالم واتصال وذلك بسبب غلق اجلامعات وتوقف الدراسة وعدم وجود وسيلة لالتصال �

  .لذا كلفنا باجناز حملها دراسة نقدية للدراسات السابقة

حبثعلمييستعني  يمن أهم اخلطوات يف إعداد أتعترب الدراسات السابقة  :الدراسات السابقة: عاشرا

لتدعيم دراسته من خالل الضبط والتزويد باملفاهيم واملصطلحات اليت حيتاجها وهنا يف  حثابال�ا

                                                             
  .179، ص2013دار الكتاب احلديث، اجلزائر،  ،، دطاالجتماعيوالبحث  االجتماعيمنهجية العلوم : مجال معتوق1
  .147، ص،2011، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر2منهجية البحث يف العلوم السياسية واإلعالم، ط: عامر مصباح 2
  .193، ص2008مؤسسة الثقافة اجلامعية، اإلسكندرية،  ،مناهج البحث العلمي، دط: عبد اهللا حممد الشريف 3
  .342، ص1997دار الشروق للنشر والتوزيع عمان،  ،، دطاالجتماعمناهج البحث يف علم : مرحمسن خليل ع 4
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الدراسات اليت ميكن أن تكون قريبة من موضوع حبثنا حيث قمنا بعرضها  دراستنا نستعني ببعض 

  :كاآليت

  :األولىالدراسة -1

دور الفضائيات العراقية يف تشكيل اجتاهات الشباب اجلامعي حنو : حمسن حيي حممد بعنوان

اإلعالم، رسالة ماجستري يف اإلعالم، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، كلية : القضايا السياسية

  .2016األردن 

حاول الباحث من خالل دراسته البحث عن دور الفضائيات العراقية يف تشكيل اجتاهات 

اليت تسعى  االجتاهاتما : الشباب اجلامعي حنو القضايا السياسية حيث طرح التساؤل الرئيسي

  الفضائيات العراقية تشكيلها لدى الشباب اجلامعي حنو القضايا السياسية؟

  :إىل أسئلة منها تفرعتو 

 ما نسبة مشاهدة الشباب اجلامعي للفضائيات العراقية اإلخبارية؟ -

 ما القضايا السياسية اليت حتظى مبتابعة الشباب اجلامعي العراقي؟ -

 ما اإلشباعات املتحققة من متابعة الفضائيات العراقية اإلخبارية؟ -

يف تشكيل اجتاهات ويهدف الباحث من خالل هذه الدراسة إىل معرفة دور الفضائيات العراقية 

، ألن مجهور الشباب اجلامعي صورة مصغرة عن ا�تمع وعن توزيع القوى والسلطة الشباب اجلامعيني

  .فيه

غداد ي املسحي، أما جمتمع الدراسة فيتمثل يف طلبة جامعة بصفاعتمد الباحث على املنهج الو 

  .بالنسبة للعينة فقد اعتمدت الدراسة العينة العشوائية البسيطة وأداة جلمع البيانات متمثلة يف اإلستبانة

  :وقد توصلت هذه الدراسة إىل مجلة من النتائج أمهها
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املعلومات اليت ميكن أن يستغين  أن غالبية عينة الدراسة يعد الفضائيات العراقية واحدة من مصادر -

 ثل املصدر الوحيد ملعلوماته عنها، وال مت

تبني أن غالبية عينة الدراسة يفضلون متابعة القضايا السياسية على الفضائيات العربية، مقارنة  -

  .بالفضائيات العراقية والفضائيات األجنبية الناطقة باللغة العربية

أل�ا متحيزة حلزب أو تبني أن جمموعة من عينة الدراسة ال يشاهدون الفضائيات اإلخبارية العراقية  -

  .طائفة ولعدم مصداقيتها من وجهة نظرهم

  :عقيبالت

بالنسبة هلذه الدراسة توافقت مع دراستنا يف متغري القنوات الفضائية واجتاهات الشباب اجلامعي 

والعينة املعتمدة بينما اختلفت مع دراستنا احلالية،  املسحي وأداة اإلستبيان صفيباإلضافة إىل املنهج الو 

كو�ا تركز على دور الفضائيات العراقية يف تشكيل اجتاهات الشباب اجلامعي حنو القضايا السياسية 

بينما يف دراستنا ركزنا على اجتاهات الشباب اجلامعي حنو الربامج السياسية بالقنوات الفضائية اجلزائرية 

  .2019ديسمرب  12خابات اخلاصة خالل انت

  :الثانيةالدراسة -2

دور الربامج السياسية يف التلفزيون الفلسطيين يف تعزيز : صائب وليد حسن نصر اهللا بعنوان

حبث : منوذجا تزيبري الوحدة الوطنية الفلسطينية من وجهة نظر طلبة اجلامعات الفلسطينية جامعة 

والعلوم،  اآلداب، كلية البرتامقدم استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف اإلعالم جامعة 

  .2014ن اقسم الصحافة، عم

تندرج هذه الدراسة حول معاجلة مشكلة حمورية أساسية وهي تدور حول اإلجابة عن التساؤل 

الفلسطيين يف تعزيز الوحدة اليت يقدمها التلفزيون  إىل أي مدى استطاعت الربامج السياسية: التايل

  الوطنية الفلسطينية؟
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  :األسئلة الفرعية

 مامدى اهتمام طلبة اجلامعات الفلسطينية بالربامج السياسية اليت يبثها التلفزيون الفلسطيين؟ - 1

زيون ما أنسب األوقات اليت يشاهد فيها طلبة اجلامعات الفلسطينية الربامج السياسية يف التلف - 2

 الفلسطيين؟

كيف يقيم طلبة اجلامعات الفلسطينية الربامج السياسية اليت يقدمها التلفزيون الفلسطيين يف تعزيز  - 3

 الوحدة الوطنية؟

يهدف الباحث من خالل هذه الدراسة إىل التعرف على دور الربامج السياسية يف التلفزيون 

الفلسطيين، والتعرف على  االنقسامنية إزاء حالة الفلسطيين يف التأثري على آراء طلبة اجلامعات الفلسطي

مدى ثقة املبحوثني بالربامج السياسية يف التلفزيون الفلسطيين كمصدر للمعلومات حول قضية تعزيز 

  .الوحدة الوطنية مقارنة بوسائل اإلعالم الفلسطينية األخرى

وخصائص جمتمع معني  تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية، تركز على وصف طبيعة ومسات

أو موقف أو مجاعة أو فرد معني، وتسعى هذه الدراسة إىل وصف الدور الذي تقوم به الربامج 

هة نظر طلبة اجلامعات السياسية يف التلفزيون الفلسطيين يف تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية من وج

ى العينة من طلبة جامعة بريزيت ، كما اعتمد الباحث يف هذه الدراسة على منهج املسح علالفلسطينية

�دف التعرف على اخلصائص األساسية هلم ومدى اعتمادهم على املعلومات اليت تتضمنها الربامج 

  .يف الصفة والقطاع االنقسامالسياسية اليت يبثها التلفزيون الفلسطيين حول موضوع 

أكثر الطرق شيوعا يف بالنسبة للعينة فقد استخدم الباحث العينة الطبقية واليت تعترب من 

من  باملئة 5الدراسات اإلعالمية وبصفة خاصة مجهور اإلعالم والرأي العام، ومت سحب عينة بنسبة 

إمجالية كل فئة، ويعود اختيار هذه العينة إىل افرتاض أن جمتمع طلبة اجلامعات على درجة عالية من 

هذا ا�تمع ميثل شرحية كبرية من شرائح التعليم واإلطالع على القضايا السياسية املختلفة، كما أن 
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ا�تمع الفلسطيين، إضافة إىل كون الباحث أحد أفراده، كما استخدم الباحث يف هذه الدراسة أداة 

  .اإلستبانة جلمع املعلومات

  :وقد توصلت هذه الدراسة إىل مجلة من النتائج أمهها

 التلفزيون الفلسطيين ومقدار التأثري يف املتلقيوجود عالقة اجيابية بني الربامج السياسية اليت يبثها  -

عدم وجود عالقة بني مشاهدة اجلمهور الربامج السياسية وزيادة وعي اجلمهور بأمهية الوحدة  -

لدى الشباب حنو  اإلنتماءالوطنية، كذلك وجود عالقة بني تعرض اجلمهور للربامج السياسية وزيادة 

 .الوحدة الوطنية

 اجلمهور للربامج السياسية وزيادة اإلنتماء لدى الشباب حنو الوحدة الوطنية وجود عالقة بني تعرض  -

  :التعقيب

تتفق هذه الدراسة مع دراستنا احلالية من خالل متغري الربامج السياسية واألداة املستخدمة يف 

ني يف مجع املعلومات وهي اإلستبيان، إال أ�ا ختتلف مع دراستنا يف كو�ا ركزت مع مدى ثقة املبحوث

الربامج السياسية، كما اختلفت يف العينة املستخدمة حيث استخدم الباحث العينة الطبقية بينما يف 

  .دراستنا استخدمنا العينة العشوائية البسيطة

  :الثالثةالدراسة -3

رسالة : اجتاهات طلبة اجلامعات األردنية حنو احملطات الفضائية العربية: ندمي رحبي حممد احلسن بعنوان

كملة للحصول على درجة املاجيسرتيف اإلعالم، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، كلية العلوم م

  2008اإلنسانية ، حزيران

  :تنطلق هذه الدراسة من التساؤل الرئيسي التايل

  ما هي اجتاهات طلبة اجلامعات األردنية حنو احملطات الفضائية العربية؟
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  :يف ما يليبالنسبة لألسئلة الفرعية فتمثلت 

يف اجتاهات طلبة اجلامعات األردنية حنو احملطات  إحصائيةهل توجد فروق فردية ذات داللة  - 1

 الفضائية العربية تعزى ملتغري اجلنس؟

يف اجتاهات طلبة اجلامعات األردنية حنو احملطات  إحصائيةهل توجد فروق فردية ذات داللة  - 2

 الفضائية العربية تعزى ملتغري مستوى دخل الطالب؟

يف اجتاهات طلبة اجلامعات األردنية حنو احملطات  إحصائيةهل توجد فروق فردية ذات داللة  - 3

 الفضائية العربية تعزى ملتغري مكان دراسة الطالب؟

إىل معرفة اجتاهات طلبة اجلامعات األردنية حنو احملطات  يهدف الباحث من خالل هذه الدراسة

وأمناط املشاهدة إضافة إىل حجم تعرضهم هلذه  االتصاليةالفضائية العربية، وإىل معرفة العادالت 

احملطات واحملطات الفضائية املفضلة عند الطالب والربامج املفضلة ووجهة نظر الطالب إىل شكل 

  .على احملطات الفضائية العربيةومستوى الربامج اليت تقدم 

وذلك اعتمادا على مصدرين للمعلومات مها املصدر  ،مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي

  .النظري وذلك بالرجوع إىل الكتب واملقاالت والبحوث السابقة ذات العالقة باملوضوع

جيمع من خالهلا اجتاهات طلبة اجلامعات األردنية  استبانةقام الباحث بتوزيع  :المسحيةالدراسات 

حنو احملطات الفضائية العربية مث القيام بتحليل هذه البيانات لإلجابة عن أسئلة الدراسة والوصول إىل 

النتائج، فالدراسات املسحية تتجه إىل توضيح الطبيعة احلقيقية لألشياء أو املشكالت أو األوضاع 

  .األوضاع للوقوف على الظروف احمليطة �ا وأسباب ظهورها، وحتليل تلك االجتماعية

، أما )احلكومية اخلاصة( تكون جمتمع الدراسة من طلبة وطالبات امللتحقني باجلامعات األردنية 

 العينة فقد مشلت مخس جامعات ومت انتقاء العينة بالطريقة العشوائية البسيطة، وبلغ عدد اإلستبانات

) 572(استبانة وما مت اسرتجاعه كان صاحلا للتحليل اإلحصائي فقد بلغ ) 650(اليت مت توزيعها 

 .وهي نسبة مقبولة لغاية البحث العلمي  88استبانة وبلغت نسبة االستجابة 
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  :وقد توصلت هذه الدراسة إىل مجلة من النتائج

 .القنوات الفضائية العربية األكثر مشاهدة من قبل الطلبة من بني مجيع) mbc(جاءت حمطات  -

 .اآلداباتفق معظم الطلبة أن القنوات الغنائية العربية خادشة للحياء العام وال تراعي  -

 .جاء نوع املسلسالت والدراما األكثر تفضيال من قبل الطلبة -

 .فرتة السهرة هي األكثر مشاهدة لدى الطلبة -

 .لفراغ واملللاهلدف األبرز للطلبة هو الرتفيه والتسلية ليتم قتل ا -

  التعقيب

تتفق هذه الدراسة مع دراستنا احلالية من خالل متغري القنوات الفضائية باإلضافة إىل استخدام 

اهات طلبة الباحث أداة اإلستبيان والعينة العشوائية البسيطة، لكنها ختتلف مع دراستنا من خالل اجت

أما دراستنا فتمثل يف اجتاهات الشباب اجلامعي اجلامعات األردنية جلميع الربامج يف احملطات الفضائية 

  .حنو الربامج السياسية فقط

  :الرابعةالدراسة -4

دور القنوات الفضائية الكويتية اخلاصة يف تشكيل الرأي : حممد سلطان سامل الفضلي بعنوان

كلية ا،  رسالة ماجستري يف اإلعالم، جامعة الشرق األوسط للدراسات العلي: السياسي للمواطن الكوييت

  .2010 ،اإلعالم يف جامعة الريموك، عمان، أفريل

حاول الباحث من خالل دراسته البحث عن دور القنوات الفضائية الكويتية اخلاصة يف تشكيل 

ما الدور الذي تقوم به : الرأي السياسي بالنسبة للمواطن الكوييت حيث طرح الباحث التساؤل الرئيسي

  ،اخلاصة يف تشكيل الرأي السياسي للمواطن الكوييت حنو القضايا احملليةالقنوات الفضائية الكويتية 

  واملشكالت الرياضية؟ ،وضعف التنمية ،واإلستجوابات،كتعليق الدستور والدوائر اإلنتخابية
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يهدف الباحث من خالل هذه الدراسة إىل التعرف على دور القنوات الفضائية الكويتية اخلاصة 

لدى املواطن الكوييت حنو القضايا احمللية السياسية، ومعرفة مدى استخدام يف تشكيل الرأي السياسي 

السياسي  اجلمهور الكوييت على هذه القنوات يف احلصول على املعلومات إلشباع حاجاته وبناء رأيه

  .اجتاه القضايا احمللية

أما جمتمع الدراسة فيشمل  .اعتمد الباحث على املنهج الوصفي واستخدم طريقة املسح بالعينة

املواطنون الكويتيون الذين يبلغون عشرين سنة فأكثر، أما بالنسبة للعينة  مالكويتية كافة، وه احملافظات

  .كما استخدم الباحث أداة االستبيان جلمع البيانات يف هذا البحث  ،فقد اعتمد العينة احلصصية

  :وقد توصلت هذه الدراسة إىل مجلة من النتائج أمهها

على قنوا�م الفضائية املفضلة إلشباع رغبا�م والوصول إىل  الكويتينييعتمد أغلب املواطنني  -

 .أهدافهم

الكويتية اخلاصة وأولويات مجاهريها من أن هناك ارتباط كبري بني أولويات القنوات الفضائية  -

 .املواطنني

  :التعقيب

بالنسبة هلذه الدراسة اختلفت عن دراستنا احلالية يف عينة الدراسة كما اختلفت مع دراستنا يف 

صياغة ا�ال الزماين واملكاين إلجراء الدراسة، حيث ركزت على دور القنوات الفضائية الكويتية اخلاصة 

السياسي للمواطن الكوييت حنو القضايا احمللية، بينما يف الدراسة احلالية ركزنا على يف تشكيل الرأي 

اجتاهات الشباب اجلامعي حنو الربامج السياسية بالقنوات الفضائية اجلزائرية اخلاصة خالل انتخابات 

األداة ، بينما تتشابه هذه الدراسة مع دراستنا يف متغري وهو القنوات الفضائية و 2019ديسمرب  12

  .املعتمدة يف مجع البيانات
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يتبني لنا مما سبق يف هذا الفصل مدى أمهية اإلطار املنهجي للدراسات العلمية كونه يعطي حملة 

أو فكرة أساسية عن املوضوع حمل الدراسة، وأنه يساهم بشكل كبري يف توجيه الباحث للمسار 

  .يف الفصول النظرية والتطبيقية الصحيح الذي ينبغي أن يتبعه يف دراسته وينبغي أن يرتجم

    المقاربة النظرية للدراسة: إحدى عشر

تلعب النظريات اإلعالمية دورا مهما يف تفسري وقياس العالقة بني املرسل واملتمثلة يف الوسيلة 

اإلعالمية واملستقبل أو ما يعرف بالفرد املتلقي، ومن أهم النظريات وأكثرها دراسة يف ا�تمع نظرية 

يا بل عنصرا االستخدامات واإلشباعات اليت تقوم حول فكرة أن مجهور الوسيلة ليس عنصرا سلب

  .اجيابيا

  :اللغة -أ

  .من استخدم استخداما أي اختذ الشخص خادما ومنه خيدمه خدمة فهو خادم

مثل عنب )) بكسر الشني( بفتح الشني وفتح الباء والشبع ( مأخوذة من الشبع : يف اللغة اإلشباعات

ضد اجلوع وتدل على امتالء يف أكل وغريه وامرأة شبعى الذراع من النساء هي ضخمته، وثوب شبيع 

  .الغزل أي كثرية، وشبيع العقل أي وفره، والشبع من يرى أنه شبعان وليس كذلك

  :اصطالحا-ب

نفرض اجلمهور ملواد إعالمية إلشباع رغبات  : اختالف بني الباحثني وتعين النظرية باختصار

كامنة معينة استجابة لدوافع احلاجات الفردية وأورد مساعد احمليا تعريفا اصطالحيا ملفهوم النظرية على 

ملتطلبات حاجات،  أنه ما حتققه املادة املقدمة عرب وسيلة إعالمية معينة من استجابة جزئية أو كلية

  .ودوافع الفرد الذي يستخدم هذه الوسيلة ويتعرض لذلك املادة

( وذكر حممد عبد احلميد أستاذ اإلعالم جبامعة حلوان أن احلاجة حالة من الرضا واإلشباع وهي 

وذكر ) افتقار الفرد أو شعوره بنقص يف شيء ما حيقق تواجده واحلاجة قد تكون فيسيولوجية أو نفسية
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حالة فيسيولوجية أو نفسية توجه الفرد إىل اإلتزان النفسي الذي يساعد على استمرار ( لدافع هو أن ا

  1)التواصل مع الغري والتكيف مع البيئة

  :النظرية جذور

خالل األربعينات من القرن العشرين أدى إدراك الفروق الفردية والتباين االجتماعي على إدراك 

إىل بداية منظور جديد للعالقة بني اجلماهري ووسائل اإلعالم، وكان  السلوك املرتبط بوسائل اإلعالم

ذلك حتوال من رؤية اجلماهري على أ�ا عنصر سليب غري فعال إىل رؤيتها على أ�ا فعالة يف انتقاء 

  .أفرادها لوسائل ومضمون مفضل من وسائل اإلعالم

اصة السحرية ترى اجلماهري عبارة عن  نظرية اآلثار املوحدة أو الرص: وكانت النظريات املبكرة مثل

كائنات سلبية ومنفصلة وتتصرف بناء على نسق واحد، أما وقد اتضح الدور القوي للمتغريات يف 

  2.املعرفة واإلدراك والثقافات الفرعية فلم يعد ميكننا فهم اجلماهري �ذه الطريقة

لبحث يف أنواع االحتياجات أشار إىل أن ا) ويرنروتانكرد( وذكر حسن مكاوي وليلى السيد أن 

اليت حيققها استخدام وسائل اإلعالم قد بدأ يف الثالثينات من القرن امليالدي املاضي، عندما أجريت 

دراسات عديدة من هذا املنظور للتعرف على أسباب استخدام اجلمهور لوسيلة معينة وبدأت أحباث 

( استهدفت الكشف عن إشباع ممتع  اليت) هريزج( و) هريت( يف دراسة  1944النظرية منذ عام 

جاءت دراسة  1945وتوصلت إىل أ�ا �تم بإشباع احلاجات العاطفية، ويف عام ) املسلسالت اليومية

اليت أجراها عندما توقفت مثاين صحف عن الصدور ملدة أسبوعني بسبب إضراب عمال ) بريلسون(

خالل هذه املدة، وتوصل إىل أن الصحف  شركة التوزيع يف نيويورك فكان سؤاله عما افتقده اجلمهور

تقوم بعدة أدوار تعد السبب يف ارتباط اجلمهور �ا مثل دور نقل املعلومات واإلخبار واهلروب من 

العامل اليومي، وكان أول ظهور هلذه النظرية بصورة كاملة يف كتاب استخدام وسائل االتصال اجلماهريي 

                                                             
  .141، ص2008عمان،  ،، دار أسامة للنشر والتوزيع1اإلعالم السياسي واإلخباري يف الفضائيات، ط: اهليثم اهلييت1
  . 239، ص1998، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، 1االتصال ونظرياته املعاصرة، ط: السيد حسن مكاوي، ليلى2
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هذا الكتاب حول تصور الوظائف اليت تقوم �ا وسائل ودار ) 1974إليهوكاتز عام ( من تأليف 

  1.اإلعالم من جانب، ودوافع استخدام الفرد من جانب آخر

وتعد هذه النظرية مبثابة نقلة فكرية يف جمال دراسات تأثري وسائل االتصال حيث يزعم املنظرون 

تار، واستمر االهتمام �ذه هلذه الطريقة أن للجمهور إرادة من خالهلا حيدد أي الوسائل واملضامني خي

يف القرن العشرين، ولكنها مل تكن ) ديليورشرام( و) ريفيز( و) الزرسفليد( النظرية عند الباحثني أمثال 

وسائل اإلعالم للفرد بقدر ما هي استهداف للعالقة بني متغريات اجتماعية معينة  إشباع�دف لدراسة 

  .واستخدام وسائل االتصال

م باإلشباعات اليت تزود �ا وسائل اإلعالم مجهورها، وأصبح واضحا أن هذه ومع تزايد االهتما

الدراسات مل تستطيع الوصول إىل حتديد لإلشباعات اليت توضح عناصر هذه النظرية، وذلك أن 

أصحا�ا مل حياولوا الكشف عن مدى االرتباط بني ما انتهوا إليه من إشباعات، وبني األصول 

للحاجات اليت يتم إشباعها، إضافة إىل عجزهم يف البحث عن العالقة بني االجتماعية والنفسية 

  .وظائف االتصال اجلماهريي املتنوعة اليت تعود إىل حتديد البناء الكامل إلشباعات وسائل االتصال

أنه البد من دراسة العالقة بني الدوافع النفسية اليت حترك الفرد لتلبية ) دينيس ماكويل( ويرى 

وقت معني والتعرض لوسائل اإلعالم، وهو �ذا قدم املدخل الرئيسي لدراسة العالقة بني  حاجاته يف

املتلقني ووسائل اإلعالم ذلك ألن هذا املدخل يقوم أساسا على تصور الوظائف اليت تقوم �ا الوسائل 

  .وحمتواها من جهة ودوافع الفرد املستخدم من جهة أخرى

ويف السبعينات امليالدية بدأ الباحثون يستهدفون عرب البحوث املنظمة بناء األسس النظرية ملدخل 

االستخدام واإلشباع، وذلك عرب طرح وصياغة الكثري من التساؤالت العديدة اليت ظهرت يف الدراسات 

ن البحوث التطبيقية التقليدية املقدمة من األربعينات من القرن نفسه، وأدى ذلك بدوره إىل قيام عدد م

يف جمال االستخدام واإلشباع وكانت كل دراسة تسعى إىل اإلسهام يف بلورة ما انتهت إليه الدراسات 

                                                             
  .142سابق، صرجع م: هيثم اهلييت 1
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السابقة يف هذا ا�ال فجعلوا كثريا من اخلطوات املنطقية اليت كانت غري ظاهرة يف تلك الدراسات 

  1.السابقة خطوة عملية

  :فروض النظرية

داخل الرئيسية للنظرية عند الباحثني قاموا مبحاولة وضع األسس العلمية بعد أن بدأت تتضح امل

" إليهوكاتر" والفرضيات اليت تنطلق النظرية منها، حيث تقوم هذه النظرية على مخسة فروض حسب 

  :وزمالئه وهي

اجلمهور هو مجهور مشارك فاعل يف عملية االتصال اجلماهريي ويستخدم الوسيلة اليت حتقق  - 1

 .حاجاته

: استخدام الوسائل يعرب عن احلاجات اليت يرغب اجلمهور حتقيقها، وتتحكم يف ذلك أمور منها - 2

 .الفروق الفردية والتفاعل االجتماعي

 .اجلمهور هو الذي خيتار الوسيلة واملضمون الذي يشبعان حاجاته - 3

 2.ع حاجاتهيستطيع اجلمهور حتديد حاجاته ودوافعه ومن مث يلجأ إىل الوسائل واملضامني اليت تشب - 4

ميكن االستدالل على املعايري الثقافية السائدة يف ا�تمع من خالل استخدام اجلمهور لوسائل  - 5

 3اإليصال وليس من خالل الرسائل اإلعالمية فقط

  :وحيقق منظور االستخدامات اإلشباعات ثالثة أهداف رئيسية هي

لنظر إىل اجلمهور النشط السعي إىل اكتشاف كيف يستخدم األفراد وسائل االتصال وذلك با - 1

 .الذي يستطيع أن خيتار ويستخدم الوسائل اليت تشبع حاجاته وتوقعاته

 شرح دوافع التعرض لوسيلة معينة من وسائل االتصال والتفاعل الذي حيدث نتيجة هذا التعرض - 2

 4.التأكيد على نتائج استخدام وسائل االتصال �دف فهم عملية االتصال اجلماهريي - 3

                                                             
  .143ص السابق،املرجع : هيثم اهلييت 1
  .73-72ص ،  2011اإلعالم الرياضي، دط، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان،: ياسني فوضيل ياسني 2
  .73- 71فسه، ص املرجع ن3
  . 241سابق، صرجع م: د مكاوي، ليلى السيدحسن عما 4
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  :وجهت لنظرية االستخدامات واالشباعات مجلة من االنتقادات

إ�ا تشا�ت يف استخدام نفس املنهج الذي يعتمد على األسئلة املفتوحة للباحثني حول  - 1

 .اإلشباعات اليت تقدمها وسائل اإلعالم

اشرتكت يف استخدام املنهج الكيفي يف حماولتها جلمع بيانات اإلشباع من اجلمهور يف فئات  - 2

 .نفة يتأجل توزيعها تكراريا وتدرجييا تبعا لكثافتهامص

مل حتاول هذه الدراسات أن تكتشف الروابط بني اإلشباعات اليت يتم إقرارها وبني األصول  - 3

 .االجتماعية والنفسية للحاجات اليت يتم إشباعها

مها وسائل فشلت هذه الدراسات يف حبث العالقات املتداخلة فيما بني الوظائف املتنوعة اليت تقد - 4

 .اإلعالم أيضا كميا أو مفامهيا

إن هذه الدراسات مل تعط صورة مفصلة وأكثر تصاعديا إلشباع وسائل اإلعالم وال تؤدي إىل  - 5

 1.صيغة �ائية لتعميمات نظرية

  :إسقاط النظرية

من املداخل اليت تساعد الباحثني للتعرف على الدوافع  تعد نظرية االستخدامات واالشباعات

واحلاجات واالشباعات احملققة من استخدام القنوات الفضائية اخلاصة من طرف الشباب اجلامعي 

املستخدم هلذه القنوات، وقد مت االعتماد على هذه النظرية من أجل التعرف على اجتاهات وآراء 

وهذا تبعا للظروف  2019ديسمرب  12ية خالل فرتة االنتخابات الشباب اجلامعي حنو الربامج السياس

احمليطة واخلربات السابقة لطلبة املاسرت إعالم واتصال جبامعة جيجل وأن نظام الربامج السياسية يف 

، وهلذا النظام االجتماعي عالقة جزء من النسق االجتماعي للمجتمع القنوات الفضائية اخلاصة

ام هذا األخري للربامج السياسية يف القنوات الفضائية اخلاصة ال حيدث مبعزل بالشباب اجلامعي واستخد

عن تأثريات النظام االجتماعي، الذي يكون فيه الشباب اجلامعي، حيث يتأثر الطالب ملا حيدث نتيجة 

  .تعرضه للربامج السياسية يف القنوات الفضائية اخلاصة
                                                             

  .86-85، ص 2011، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، 1نظريات اإلعالم، ط: بسام عبد الرمحان املشاقبة 1
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  :تمهيد

تعترب االجتاهات من العناصر املهمة واملؤثرة يف سلوك الفرد وا�تمع، فاالجتاهات هي احملرك 

لدوافع األفراد، ومما سبق تظهر األمهية البالغة لالجتاهات يف كشف احلياة املعرفية واالنفعالية لألفراد، 

الذين هم أكثر الفئات تعرضا وهذا ما ينسحب على مجهور وسائل اإلعالم، وخاصة فئة الشباب 

  .هلذه الوسائل

وهذا ما سنحاول احلديث عنه يف هذا الفصل حيث قمنا ببيان مفهوم االجتاه وخصائصه 

ومكوناته ووظائفه وماهية مجهور وسائل اإلعالم، خصائصه، أنواعه ونظريات تكوينه مث انتقلنا إىل 

شكالت اليت يتعرض هلا وأخريا قمنا ببيان التعريف بالشباب اجلامعي وبيان خصائصه، أمهيته، وامل

  .عالقة الشباب اجلامعي بوسائل اإلعالم
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  .االتجاه: أوال

  :تعريف االتجاه-1-1

اختلف العلماء والباحثني يف تعريف االجتاه، وذلك الرتباطه بعلمي النفس واالجتماع، فإذا أردنا أن 

مصطلح االجتاه، فسوف جند أنه ال يوجد تعريف نستعرض التعريفات املختلفة للعلماء يف حتديد 

واحد مقننا يعرتف به مجيع املنشغلني يف جمال علم النفس لالجتاهات النفسية، وبالتايل فلالجتاه عدة 

  :تعاريف نذكر منها

  .تعرف االجتاهات بأ�ا مشاعر الفرد جتاه األشياء، أو احلوادث أو األشخاص اآلخرين أو األنشطة-

هو إحدى حاالت التهيؤ والتأهب العقلي العصيب اليت تنظمها  )Allport(ت تعريف البور -

اخلربة، وتكون ذات تأثري توجيهي دينامي على استجابة الفرد، يف مجيع املوضوعات واملواقف اليت 

  1.ترتبط �ذا االجتاه

  : تعريف العديلي-

ك اإلنسان ومشاعره إزاء هو استعدادات وجدانية مكتسبة، وهي ثابتة وتلعب دورا كبريا يف سلو 

  2.األشياء اليت ميارسها، وقد تكون إجيابية أو سلبية، سرية أو علنية

مضمرة غري صرحية تتميز بأ�ا استباقية ومتوسطة بالنسبة  استجابةاالجتاه هو  :وهناك تعريف آخر-

ألمناط املثريات الواضحة الصرحية املختلفة وبأنه يستثريها عدد متباين من أمناط التأثريات وبأ�ا ذات 

 3.داللة اجتماعية يف بيئة الفرد االجتماعية

  

                                                             
  .190، صنلنشر والتوزيع والطباعة، عمادار املسرية لدط، سيكولوجية التنشئة االجتماعية، : صاحل حممد علي أبو جادو 1

.111، ص2003الوراق للنشر والتوزيع، عمان مؤسسة دط، ، علم النفس االجتماعي : الزبيديكامل علوان    2 
  .52، ص2002للنشر والتوزيع، عمان، ، دار اليازوري العلمية 1نفس االجتماعي، طعلم ال: عبد احلافظ سالمة مسيح أبو مغلي، 3
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  1.واألفكار بشكل عامهو أسلوب منظم ومنسق يف التفكري والشعور ورد الفعل اجتاه الناس -

  :خصائص االتجاه-1-2

  :تتميز االجتاهات مبجموعة من اخلصائص منها

  .أن االجتاهات عبارة عن عالقة بني الفرد وموضوع أو شيء-

  .أن يكون إجيابيا أو سلبيا أو حمايدا ميكن االجتاه-

) اخل...احلب، الكراهية(تتميز االجتاهات خبصائص انفعالية من خالل املوقف التفضيلي عند الفرد -

  2.حنو موضوع ما

  .أن االجتاهات مكتسبة أو متعلمة، ومن مث فإنه يفرتض أ�ا ميكن أن تدعم أو تعزز أو تنطفئ-

  .أن االجتاهات قابلة للقياس وميكن التنبؤ �ا-

  .أن االجتاه دينامي، أي حيرك سلوك املرء حنو املوضوعات اليت انتظم حوهلا-

ت يف وضوحها وجالءها، فمنها ما هو واضح املعامل ومنها ما هو غامض ويغلب تتفاوت االجتاها-

  3.على حمتوى االجتاهات الذاتية أكثر من املوضوعية

  .االجتاهات تعترب نتاجا للخربة السابقة، وترتبط بالسلوك احلاضر وتسري إىل السلوك يف املستقبل-

 4.وجدانية، وسلوكية حركيةاالجتاهات ثالثية األبعاد أي هلا أبعاد معرفية، و -

  

                                                             
  30، ص2006عنابة، منشورات جامعة باجي خمتار، دط، ساسية يف علم النفس االجتماعي،املفاهيم والعمليات األ: بوخريسةبوبكر  1

.113-112، ص سابقرجع م: كامل علوان الزبيدي   2 

192-191سابق، صرجع م: ي أبو جادوصاحل حممد عل  3 
  .111، ص2000املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، دط، دخل إىل علم النفس االجتماعي،امل: حممود فتحي عكاشة4
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االجتاهات من  اكتسابى كما أن كثر استقرار من أي استجابة على حدفهي أ: اإلثبات النسيب-

  1.السنوات األوىل من حياة الفرد يعين أن بعض هذه االجتاهات يكون على مستوى ال شعوري

  :مكونات االتجاه-1-3

فيما بينها وتتمثل يف املكون املعريف واملكون يتكون االجتاه من ثالثة مكونات أساسية، تتفاعل 

  .الوجداين والسلوكي، حبيث تتأثر بالسياق االجتماعي والثقايف الذي يعيش فيه الفرد

  :Congnitive composant: المكون المعرفي-1

جتاه عليها اهو كل ما يشري إىل املعتقدات واألفكار اليت يعتقدها الفرد حول موضوع معني، ويرتكز و

واملعرفة ملوضوع االجتاه، وتتوقف  الفرد ويدافع عنها ويتطلب هذا املكون حد أدىن من اإلدراك

االجتاهات من حيث قو�ا أو ضعفها ويف ثبا�ا أو تذبذ�ا على املكون املعريف، فكلما كانت 

ن املعريف كما ينطوي املكو   ،2املعلومات واألفكار واضحة وثابتة كان االجتاه ثابتا قويا والعكس صحيح

على املعلومات واحلقائق املوضوعية املتوفرة لدى الفرد عن موضوع االجتاه، ولذلك تتضمن اجتاهات 

الفرد حنو بعض املشكالت االجتماعية جانبا عقليا خيتلف مستواه باختالف تعقيد املشكلة ميكنه من 

  3.اختاذ االجتاه املناسب

  :Effective Composant) الوجداني(المكون العاطفي -2

ويتضمن هذا األخري جمموعة املشاعر واالنفعاالت وكل ما يتعلق باحلب والكره أو القبول والرفض، 

ويرتبط بتكوينه العاطفي فقد حيب موضوعا عاما فيندفع حنوه ويستجيب له على 4حنو موضوع االجتاه

ملكون االنفعايل وا5حنو إجيايب، وقد يكره موضوعا آخر فينفر منه ويستجيب له على حنو سليب

                                                             
  .115، ص2009املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، دط، علم االجتماع،�تمع مقدمة يف اإلنسان وا: حممد شفيق 1
  .23، ص2013، دار رهان للنشر والتوزيع، عمان، 1مقدمة يف علم النفس، ط: عثمان علي أمني نبيهة صاحل السمرائي، 2

.195سابق، صرجع م: علي أبو جادو صاحل حممد  3 

.155، ص2009، دار إثراء للنشر والتوزيع، األردن، 1علم النفس االجتماعي، ط: العتوم عدنان يوسف  4 

.63-62سابق،  ص رجع م: د احلافظ سالمةمسيح أبو مغلي، عب  5 
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الوجداين هو الصفة املميزة لالجتاه والذي تفرقه عن الرأي العام، كما أن الشحنة االنفعالية هي اليت 

  1.حتدد ما إذا كان اجتاه قريبا أو ضعيفا

  2.كما أن املكون االنفعايل يشري إىل حاالت شعورية ذاتية واستجابات فينولوجية حتدد طبيعة االجتاه

  :Behavioral Composant: وكيالمكون السل-3

وجيب التمييز هنا بني امليل السلوكي والسلوك الفعلي، فامليل للسلوك يعرب عن الرغبة يف سلوك ما، أما 

السلوك الفعلي، فإنه يرمز إىل الفعل احلقيقي، فإذا توافر لدى فرد معرفة مبوضوع ما، مث تالها شعور 

أو سليب حيال هذا املوضوع، فإنه يصبح أكثر ميال إىل أن يسلك سلوكا حمدد اجتاه هذا  احمددا إجيابي

  3.السلوكي هو الذي جيعل للفرد سلوكا معينا واضحا وصرحيااملوضوع، أي أن امليل 

  :وظائف االتجاه-1-4

تؤدي االجتاهات االجتماعية العديد من الوظائف واملهام اليت تيسر لإلنسان التعامل مع 

ملواقف واألوضاع االجتماعية وغري االجتماعية، ومعرفة وظائف االجتاهات تساعد يف توضيح دورها ا

يف احلياة، وأن الطرق املناسبة لتغيري االجتاهات تعتمد على الوظائف اليت تؤديها هذه االجتاهات 

  :حيث تتمثل يف

  :الوظيفة المنفعية أو التكيفية-أ

تحقيق قيمه وأهدافه باعتباره عضوا يف مجاعة ينتمي إليها، واليت يسعى اإلنسان من خالهلا ل 

لذا تعترب االجتاهات موجهات سلوكيةمتكنه من  4وأن اإلنسان بطبيعته مدين حيب املعيشة يف مجاعات

                                                             
  .88، ص2003مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية،  دط،ديدة يف علم النفس االجتماعي، أفاق ج: سلوى عبد الباقي حممد1

.90، صهنفساملرجع  2 

.195سابق، صمرجع : صاحل حممد علي أبو جادو  3 
، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، 1وأساليب االتصال اجلماهريية واالجتاهات االجتماعية حتليل نظري، ط وسائل: الدسوقي عبده إبراهيم4

  .155ص
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حتقيق أهدافه وإشباع دوافعه، يف ضوء احملكات أو املعايري االجتماعية السائدة يف جمتمعه، كما متكنه 

  1.تكيفية سوية مع هذا ا�تمعمن إنشاء عالقات 

  :الوظيفية الدفاعية-ب

إن العديد من اجتاهات الفرد ترتبط  حباجاته الشخصية ودوافعه الفردية أكثر من ارتباطه باخلصائص  

املوضوعية ملوضوع االجتاه  لذا يقوم الفرد أحيانا بتكوين بعض االجتاهات لتربير فشله أو عدم قدرته 

النظام التعليمي مبجمله على حتقيق أهدافه، فقد يكون الطالب اجتاها سلبيا حنو املناهج واملدرس أو 

عندما يفشل يف اجناز املستوى التحصيلي الذي يرغب فيها فيساعده هذا االجتاه على تربير فشله 

  2.وعلى االحتفاظ  بكرامته واعتزازه بنفسه

  : وظيفة التعبير عن الذات- ج

ة اهلام منها هذه الوظيفة تعين أن هناك بعض االجتاهات تقوم بوظيفة التعبري عن القيم الفردية خاص

أي التعبري عن الذات، وعليه فإن التعبري عن القيم الفردية وعن ذاتية الفردية ، يعترب مصدر الشعور 

بالرضا، حىت وإن أدى ذلك إىل خلق بعض الصراعات مع اآلخرين فالتعبري عنها يعترب إثبات لذاتية 

  3.الفرد

  :الوظيفة الدفاعية التنظيمية-د

طريق االجتاهات نزعة لتحسني اإلدراك واملعتقدات، لقد أكدت هذه الفكرة تتكون لدى الفرد عن 

على أن تغيري االجتاهات يتطلب أسلوبا يتجانس مع نوع من " كاتر"املدرسة اجلشطالتية، يركز 

  4.الوظيفة اليت يؤديها االجتاه

                                                             

.193سابق، صمرجع صاحل حممد أبو جادو،   1 
  .256،ص1987، دد، دب، 2امليسر يف علم النفس الرتبوي، ط: بلقيس أمحد مرعي وتوفيق2
  .89-88، ص 2011، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 1سلوك التنظيمي، السلوك اإلنساين، طال: زاهد حممد ديري3
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  :على النحو التايليف حني يرى حامد زهران أن وظائف االجتاهات النفسية االجتماعية ميكن إمجاهلا  

  .االجتاه حيدد طريق السلوك ويفسره- 1

ض النواحي املوجودة يف االجتاه ينظم العمليات الدفاعية واالنفعالية واإلدراكية واملعرفية حول بع- 2

  .الفرد ا يعيش فيهيتا�ال ال

ت املختلفة االجتاهات تنعكس يف سلوك الفرد ويف أقواله وأفعاله وتفاعله مع اآلخرين يف اجلماعا- 3

  .ايف الثقافة اليت يعيش فيه

  .االجتاهات تبلور وتوضح صورة العالقة بني الفرد وبني عامله االجتماعي- 4

  .االجتاهات املعلنة تعرب عن مسايرة الفرد ملا يسود جمتمعه من معايري وقيم ومعتقدات- 5

  1.موضوعات البيئة اخلارجيةحيمل االجتاه الفرد على أن حيس ويدرك ويفكر بطريقة حمددة، إزاء - 6

  :جمهور وسائل اإلعالم: ثانيا

مهور وسائل اإلعالم مل يتكون هكذا طفرة جلاملفهوم احلايل : ماهية جمهور وسائل اإلعالم-2-1

  :واحدة، وإمنا مر بالعديد من املراحل وهي كما يلي

 المرحلة األولى: 

م على  15أول وأهم مرحلة يف تاريخ وسائل اإلعالم احلديثة كانت اخرتاع حروف الطباعة يف القرن 

حيث ظهر مجهور القراء بفضل التمكن من إصدار النشريات واملطبوعات مبا فيها " غومتبورغ"يد 

التطور الصحف الحقا وتوزيعها على نطاق واسع مما كان عليه احلال سابقا، وقد أوجد هذا الكم من 

ء، واحلضر والبدو قسيما اجتماعيا واقتصاديا كان معروفا يف السابق بني األغنياء والفقراالنوعي ت

لى تكوين مفهوم أويل كما يعرف حاليا اجلمهور العام كفكرة أو رأي يرتبط بني عدد وساعد التطور ع
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تماما�م ومستوى غري حمدود من أناس يوجدون ضمن السكان، وخيتلفون عن عامة الناس تبعا اله

  .تربيتهم وتطلعا�م الدينية والسياسية أو الفكرية

 المرحلة الثانية: 

إن التطور التارخيي الثاين الذي كان له تأثري بالغ يف تشكيل مفهوم مجهور وسائل اإلعالم، وهو 

 قوية للطباعة مما أسهم يف تنمية وتسويقللثورة الصناعية اليت أعطت دفعة االجتماعي  اإلفراز

الصحافة وخاصة الصحافة التبعية أو املوجهة لألفراد ا�تمعات اجلماهريية اجلديدة اليت متت حول 

املهاجرين انتقلوا من األرياف اليت تسودها  تاتشاملدن الصناعية الكربى واملكونات خاصة من 

لتباين بني أفرادها الراوبط العائلية والصالت االجتماعية إىل املدن وا�تمعات اجلديدة اليت تتميز با

ة وأعراف اجتماعية مشرتكة، يف هذه املرحلة بدأت الصحافة تتخذ شكلها الذي ال يثقاف قيم لغياب

  1.يالزم وسائل اإلعالم إىل الوقت الراهن مع بعض التعديالت الشكلية

 المرحلة الثالثة: 

احلديثة ظهور إن العامل الثالث الذي يساهم يف الصياغة احلالية للجمهور ورسم معامله   

وسائل اإلعالم اإللكرتونية من إذاعة عشرينات القرن املاضي والتلفزيون يف مخسينات من نفس القرن، 

فقد أصبح اجلمهور غري حمدد يف املكان حيث تباعد البث اإلذاعي والتلفزيون بني املراحل من جهة 

الذين مل تعد األمية ومن جهة ثابتة ظهر شكالن من أشكال مجهورها املستمعني واملشاهدين 

  .ما كان بالنسبة للصحافة املكتوبةواحلواجز الطبيعية حتوالن دون تعرضهم للرسائل اإلعالمية، ك
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 المرحلة الرابعة: 

ويتمثل العنصر التارخيي الرابع الذي أثر يف مفهوم اجلمهور يف اعتناق نظريات الدميقراطية السياسية 

أحد مظاهرها، فقد انعكس تطبيق األفكار الدميقراطية يف أنظمة اليت تعترب وسائل اإلعالم وحريتها 

احلكم على مهام ووظائف وسائل اإلعالم، وعلى الرقابة السياسية واالجتماعية ومبادئ الوصول إليها 

واملشاركة فيها، كما انعكس على وعي ا�تمع ككل بأمهية اإلعالم ودوره يف احلياة السياسية 

نه يف نفس الوقت  كول جمرد  قراء ومستمعني ومشاهدين،   اجلمهور فقطواالقتصادية، فلم يعد 

مصطلحات هلا عالقة مباشرة باجلمهور يتضمن ناخبني ومستهلكني  لسلع وخدمات، حيث ظهرت 

  .مثل مجهور الناخبني

وأخريا يف استعراض املراحل التارخيية اليت مر �ا مفهوم مجهور وسائل اإلعالم جتدر اإلشارة 

أثري البث التلفزيوين املباشر عرب األقمار االصطناعية والتوسع املتزايد يف استخدام االنرتنت، هذه إىل ت

املرحلة اليت ميكن أن تسمى ثورة  تكنولوجيا االتصال احلديثة، مل تكتمل بعد ومل تظهر بوضوح 

يم يف شىت ا�االت تأثريا�ا على مفهوم اجلمهور، غري أن التغيريات اليت تشمل مجيع منظومات املفاه

تطال أيضا الدراسات اإلعالمية الشاملة، وبالنتيجة طبيعة مجهور وسائل اإلعالم وبروز مصطلحات 

مثل مستخدمي االنرتنت، ومجهور الويب واجلمهور على اخلط واجلمهور اإللكرتوين هذه املصطلحات 

لثقافية للشعوب واألمم وبدأت أعطت اجلمهور أبعادا جديدة تتجاوز احلدود السياسية واجلغرافية وا

  1.تغزو بكثافة الدراسات اليت تتناول اجلمهور

  :خصائص جمهور وسائل اإلعالم-2-2

مع االستعمال الواسع ملبتكرات تكنولوجيا االتصال احلديثة حيث تزداد ظاهرة اجلمهور تعقيدا 

اليت جتاوزت احلدود " االنرتنت"تتداخل وسائل اإلعالم التقليدية يف وسيلة واحدة هي الشبكة الدولية 
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إجياز أهم  انية مما يدخل بعض التغريات على مفهوم مجهور وسائل اإلعالم، ومما سبق ميكنكالزم

  :منية فيما يليوالضاخلصائص الشكلية 

  :الخصائص الظاهرة للجمهور-أ

حيث يتخذ شكل اجلمهور أو اجلماهري حجما أكثر من أشكال التجمعات : الحجم الواسع

  .األخرى

يتواجد أفراده يف أوضاع وأماكن متباعدة خاصة مع االستعمال الكثيف لتكنولوجيات  :التباعد

  .االتصال احلديثة كالبث الفضائي واالنرتنت والذي يعطي بعدا كونيا للجمهور

حيث يتمايز أفراد اجلمهور يف ميزا�ا واحتياجا�ا ومصاحلها واهتماما�ا وبالتايل يف  :عدم التجانس

  .السلوك االتصايل

حيث أن األفراد غري معروفني بذوا�م وجمهولني عن بعضهم البعض وعند القائم  :عدم التعارف

  1.باالتصال

قدرة على تشكيل لنظرا لتباعد وعدم تعارف أفراد اجلمهور يفقدوا ا:غياب التنظيم االجتماعي

  .تنظيمات اجتماعية �ذه الصفات

  .ار يف الزمان واملكانحيث ميتاز أفراد اجلمهور بعدم االستقر  :التغيير

  :الخصائص الضمنية الديمقراطية للجمهور-ب

مع تنوع وسائل اإلعالم واتساع حجم اجلمهور واحتياجاته واهتماماته يف إطار البعد الدعائي  

أضحت دراسات تعتمد على حتديد حجمه ووضعه  ،والتجاري التسويقي لوسائل اإلعالم واالتصال

                                                             
،  2014،2015اجتاهات اجلمهور والربامج اإلخبارية لقناة اجلزيرة، رسالة ماجستري يف علم اجتماع االتصال، جامعة ورقلة، : احلاج سعد زواوي 1
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وتصنف ) السن، اجلنس والوظيفة(فرعية على أساس مسات دميغرافية مثل وتركيبته وجتزئته إىل فئات 

  :هذه السمات إىل نوعني

  .وهي مسات غري قابلة للتغيري، السن، اجلنس :أولية أو أساسية-أ

وهي قابلة للتغيري مثل الوظيفة، املستوى التعليمي، مكان اإلقامة وتستخدم  :مكتسبة أو ثانوية-ب

ه السمات أو البنيات العامة تبعا لطبيعة البحث، حيث جند أغلب السمات الدراسات اإلعالمية هذ

استعماال فئة العمر واجلنس واملستوى التعليمي واملهنة والدخل، نظرا لدورها يف تشكيل خربات الفرد 

وتوجهاته وموقعه يف سياق احلياة اخلاصة واالجتماعية، وبالتايل السلوك االتصايل وهلذا سنتطرق 

  :لفئات األهم يف ما يليلتوضيح ا

ويتم تقييم اجلمهور واجلماعات اعتمادا على وسائل اإلعالم، العوامل البيولوجية  :النوع أو الجنس-أ

  .والنفسية، نظرا لتطور تباين يف استجابة كل نوع للرسالة اإلعالمية وتباين االهتمامات

فئات العمرية العشرية حسب استخدمت البحوث املبكرة على وسائل اإلعالم ال :العمر والسن-ب

، )40-49(، )39- 30(، )29-21(فئات ) دسفيلالزار (الدراسة حيث استخدم  طبيعة وأهداف

الهتمامه بالسلوك االنتخايب لقراء الصحافة، ويعترب توزيع الفئات العمرية ) 69-60(، )59-50(

م علماء إحصاء حيث يستخدالعشرية واخلماسية أكثر استعماال يف البحوث االجتماعية عامة،

السكان هذه الفئات لبيان اهلرم السكاين يف دراسة الرتكيب العمري لسهولة تصنيفها وتبويبها 

أثري أفالم العنف التلفزيوين على الربيطانية يف دراسة استكشاف ت) bbc(واستخدامات مؤسسة 

) 14- 10( ،)9- 5(األطفال واملراهقني يف سبعينات القرن املاضي الفئات العمرية الرباعية من 

  .1وهذا أمر طبيعي يف دراسة تستهدف جمتمع ذات فئات عمرية ليست بالطويلة) 15-19(،

متكن دراسة هذه السمة من حتديد مستوى املعارف واخلربات اليت قد  :المستوى التعليمي- ج

يتحصل عليها الفرد من خالل أسلوب التعليم، واليت توجه سلوك الفرد حنو الرسائل اإلعالمية ويعترب 
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إدماج فئة األميني وضعفي التعليم ضرورة موضوعية يف الدراسة االجتماعية واإلعالمية بالنسبة 

املسموعة  ترتفع فيها هذه النسبة من األفراد خاصة إذا تعلق األمر بوسائل اإلعالمللمجتمعات اليت 

أمي، ال يقرأ وال يكتب، يقرأ أو يكتب، املرحلة : (فئات هذه السمة على النحو التايل واملرئية وتتوزع

وقد تدمج فئة ) جاالبتدائية، املرحلة املتوسطة، املرحلة الثانوية، املرحلة اجلامعية، مرحلة ما بعد التخر 

مع أخرى حسب طبيعة البحث وإشكالية وعينة الدراسة امليدانية ويفيد هذا التوزيع يف عملية طرح 

أسئلة اإلثباتات يف دراسة الرأي العام وغريها ويعرب عن دالالت سلوكية يف التعامل مع الرسالة 

  .اإلعالمية

راد مستوى املعيشة وبالتايل االهتمامات حيدد االختالف يف الدخل بني األف: الحالة االقتصادية-د

بالنسبة لوسائل االتصال حتدد القدرة على اقتناء الوسيلة اإلعالمية وتعكس الوقت املتاح فواحلاجات، 

للقراءة أو االستماع أو املشاهدة، للتفرقة بني مستويات الدخل يلجأ الباحثون عادة إىل أخذ اخليارين 

عالية، متوسطة، منخفضة أو : تعرب عن احلالة االقتصادية مثلوضع مستويات ثالثية أو مخاسية 

  .عالية، فوق املتوسط، متوسط، دون املتوسط منخفضة

آالف دج إىل  10أقل من (ومن املؤشرات الدالة على احلالة االقتصادية مثل معدالت الدخل مثل 

حي ( كان اإلقامة أو م) شقة، فيال، مستأجر( أو نوع السكن  ...)ألف وهكذا 20آالف إىل  10

التلفزيون ونوعية الكمبيوتر، (أو ملكية أجهزة تكنولوجية حديثة مثل ) شعيب، حي راقي، ريف، مدينة

وف وختتلف هذه املؤثرات من جمتمع إىل آخر تبعا للظر  )يف شبكة االنرتنت االشرتاكخط اهلاتف، 

  1.مجتمعاالجتماعية واالقتصادية لل

  :اإلعالمأنواع جمهور وسائل -2-3

هو أكثر حجما من التجمعات األخرى أعضاؤه أكثر تبعثرا، متباعدين يف : الجمهور العام-1

املكان وأحيانا يف الزمان، ولكنه ذو دميومة أكثر، يتشكل حول قضية مشرتكة يف احلياة العامة، هدفه 
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ه بالبورجوازية الرئيسي تكوين اهتمام أو رأي حول قضية أو ظاهرة اجتماعية، ارتبط ظهوره وتطور 

ىل تغيري سياسي، وهو والصحافة حىت أصبح خاصية من خصائص جمموعة من القضايا للوصول إ

لمشاركة يف املؤسسات الدميقراطية، ويعترب اجلمهور الدميقراطية، فهو يتميز بوجود لعنصر أساسي 

  .خالهلامن مل ها على الوسيلة اإلعالمية اليت تعمتفاعلة ومستقلة يف وجود مجاعة نشطة 

على أنه جتمع سياسي �موعة من األفراد يشكلون وحدة اجتماعية من " ديوي"وقد عرفه   

  .خالل االعرتاف املتبادل بوجود مشاكل مشرتكة ينبغي إجياد حلول مشرتكة هلا

و احلاجات أو االجتاهات أفراده بعض االهتمامات أهو اجلمهور الذي جيمع : الجمهور الخاص-2

اليت متيز عضويتهم يف هذا اجلمهور مثل األفراد املشرتكني يف صحيفة ما ويصبح  من بعد  املشرتكة

حبيث ميكن أن  ،ذلك، من واجب وسائل اإلعالم استشارة هذا االهتمام وتدعيمهوتلبية حاجاته

بذلك االتصال الذي يرتبط اجلمعي، ويشريون  الرتكيز ذا اجلمهور الذي يندمج أعضاؤه يفحتتفظ �

ا الرتكيز وهذا ما يربر اختيار وسائل اإلعالم للموضوع الشائع بني هذا اجلمهور الذي تتخذه �ذ

  1.مدخال لتنظيم االهتمامات وتكييفها

هو جمموع السكان املستعدين الستقبال عرض وحدة اتصال أي الذين :الجمهور المفترض-3

الرسائل اإلعالمية لوسيلة معينة، ومن هنا فإن  ميلكون الوسائل املادية والتقنية اليت متكنهم من استقبال 

فرتض كل من ميتلكون أجهزة استقبال تلفزيون أو إذاعة يشكلون اجلمهور املفرتض هلما، واجلمهور امل

ما مجهور الواب املفرتض حسب هذا املنظور فهو أكثر تعقيدا للصحيفة يقاس بعد نسخ السحب أ

  .ي ومودم إىل جانب االشرتاك يف االنرتنتألنه يتطلب توفري جهاز كمبيوتر وخط هاتف

هو جمموع األشخاص الذين استقبلوا فعال العرض اإلعالمي مثل املواظبني  :الجمهور الفعلي-4

على الربنامج تليفزيوين أو املستمعني املداومني على حصة إذاعية معينة وقراء الصحيفة أو زوار موقع 

  .رابطةإلكرتوين يسجل حضورهم مبجرد النقر على ال

                                                             
  .41سابق، ص مرجع: خلدون عبد اهللا 1
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هو جزء من اجلمهور الفعلي الذي يتلقى الرسالة اإلعالمية بصرف النظر عن :الجمهور المتعرض-5

إدراكها وعن املوقف الذي يتخذه منها فهناك من اجلمهور من يستجيب الرسالة اإلعالمية وهناك من 

  .ثقافيةيتجاهلها تبعا لتطابقها مع احتياجاته ومصاحله املادية واهتماماته الفكرية وال

هي األكثر شيوعا واستعماال يف األدبيات املتداولة يف الدراسات اإلعالمية والثقافية :الجماهير-6

ريض الذي تستهدفه غالبا وسائل اإلعالم، غري أن املصطلح العامية لإلشارة إىل اجلمهور الع الشعبية

ما زال االعتقاد سائدا أنه االجتماعية والثقافية حيث  اتحيمل دالالت معقدة ومتناقضة تبعا للقياس

  .حيمل معاين سلبية وأخرى إجيابية

اجلانب السليب يف املصطلح فهو ناجم عن االستعماالت العامية يعين جمموع األشخاص أما 

  .الذكاء والعقالنية من الذي يفتقدون قيم الثقافة السائدة وهلم مستويات دين

عندما ينتظمون ة والتضامن بني الطبقة الشغيل ين القوةأما اجلانب اإلجيايب يف املصطلح فإنه يع

  1.معا من أجل حتقيق أهداف سياسية والوصول إىل غايات إيديولوجية

 ن بعضويتهم املشرتكة يف اجلماعة،كل أعضائها يعرفون بعضهم بعضا وهم واعو :الجماعة-7

يتقسمون نفس القيم وهلم بنية عالقا�م مستمرة يف الزمن يعملون من خالهلا على حتقيق أهداف 

  .مشرتكة وخمططة

حمدود يف الزمن واملكان، مؤقت وناذر، يعاد تكوينه بنفس الشكل،  :الحشد أوسع من الجماعة-8

م بنية وال تنظيم قد يكون أعضاءه حمددي اهلوية يتقامسون نفس االهتمامات ولكن ال توجد بينه

مؤقتا، أماله احلدث  اجتماعي أو معنوي يربط بينهم، أعضاؤه متساوون ومدركون أن جتمعهم

  2.العارض وميكن أن حيقق هدفا ما ولكنه يتصف غالبا بالعاطفة واالفتعال وأحيانا عفويا

                                                             
  .56، ص2015دار أسامة للنشر والتوزيع ، األردن،  دط،وسيولوجيا اإلعالم اجلماهريي،س: فواز احلكيم 1
  .57، ص هنفساملرجع 2
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سواء  فئة هلات هو اجلزء الذي يتفاعل مع الرسالة بعد أن يكون قد تعرض :الجمهور الفعال-9

  1.باإلجياب أو الرفض

  :نظريات تكوين جمهور وسائل اإلعالم-2-4

  :ساكسونية هيلة يف األدبيات اإلعالمية األجنلو ومن أهم النظريات املتداو 

 حيث يتضمن عنصرين هامني األول يتعلق بتاريخ وسيلة اإلعالم :نظرية الحدث التاريخي

لتدرج يف توجيهها جلماعات اجتماعية معينة قبل أن نفسها، حيث أن هذه الوسائل تطورت تارخييا با

تتوسع جلامعات أخرى، أما العنصر الثاين فيشمل جناحات بعض وسائل اإلعالم يف تكوين هوية أو 

شخصية إعالمية مميزة تتجه لنوع معني من اجلمهور، حيث تعين هذه النظرية بتفسري نوعية مجهور 

ن العرض الذي تقدمه، وهو مرتبط �رى الزمن، ألن التاريخ الوسيلة اإلعالمية من خالل حتليل مضمو 

  2.دورا مهما يف تكوين حجم ونوعية مجهور الوسيلة اإلعالمية

 تم هذه النظرية بالعرض الذي تقدمه وسائل اإلعالم أل�ا تعتين  :نظرية إدارة السوق�

 السوق أو كناقل لوسائل بشكل مباشر بالسوق سواء تعلق األمر بالوسيلة اإلعالمية كسلعة تطرح يف

 .حول سلع مادية وخدمات موجهة للزبائن إشهارية

كما تشري إىل تأثري اإلشهار على السياسة اإلعالمية للمؤسسات ومضامني الرسائل اإلعالمية اليت 

تنقلها إىل مجهور معني يستهدفه املعلن، حيث يتعني على املؤسسة اإلعالمية التجارية أن تكيف 

  .اإلعالمي مع نوع اجلمهور الذي توجه إليه الرسائل اإلشهارية هاجو منت

  الفكرة األساسية هلذه النظرية تقوم على أن مجهور وسائل اإلعالم :الفردية قاتالفرو نظرية

إمنا يأيت نتاجا لعمليات عديدة من االختيار الشخصي املبين على اختالف األفراد يف أذواقهم 

                                                             
  .30، ص2006،2007تأثري التلفزيون على حتديد السلوك االنتخايب، رسالة ماجستري إعالم واتصال، جامعة وهران، : احلاج يصرف 1
تاريخ الزيارة  اجلزائرwww worldحماضرات مقياس دراسات اجلمهور السنة الثالثة، اتصال وعالقات عامة، جامعة اجلزائر، شبكة : علي قسايسة 2

12-05-2020 .  
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احة أمامهم، ومن هذا املنطلق فقوانني العرض والطلب تستعمل على واهتماما�م وحىت الفرص املت

تأكيد حصول اجلمهور على ما يريده من وسائل اإلعالم،  وتزداد وجهة املنظور  يف ظل املنافسة 

اجتذاب أكرب عدد من اجلمهور وتفرتض  الشديدة بني وسائل اإلعالم املختلفة يف صراعها  من أجل 

املضامني اإلعالمية  املنتجة بناء على اخلربة  والدراسات امليدانية سوف تكون النظرية أن خمتلف هذه 

  1.حمل إعجاب قطاعات متوقعة من اجلمهور

 تركز هذه النظرية على االستعدادات والفائدة من استقبال :نظرية اختالف مصادر الترفيه

للمحتوى من قبل اجلماعات الرسائل اإلعالمية أكثر من تركيزها على احملتوى أو االختيار النشيط 

االجتماعية، حيث يتوقف ذلك على ثالث عناصر وقت الفراغ املتوفر، املستوى التعليمي، وفرة 

 2.املال

 الفكرية الرئيسية هلذا النظرية تنطلق من أن اجلمهور سيطلب ما حيتاج إليه  :النظرية الوظيفية

والرغبات من مواد إعالمية إلشباع رغباته أول مشكالته ومن مث فإذا كانت هذه احلاجات 

، فإن اجلمهور سيعرب عن االرتباط بني ةاجتماعية أو أحوال معيشية معين واملشكالت انعكاس لظروف

 3.ملضامني اإلعالمية واحلاجات النوعية جلماعات اجتماعية معينةأنواع معينة من ا

 تنطلق فكرة هذه النظرية من أن اجلمهور احملايب ملواد أو : نظرية التفكير السوسيوثقافي

متعددة، فاألفراد  حملية ثقافية واجتماعية أكرب قواعد وعوامل امني إعالمية معينة يأيت جزء منمض

االهتمام  باحملتوى اإلعالمي املتعلق باحمليط القريب واملألوف لديهم وباألشياء إىل واجلماعات مييلون 

 4.اإلجيابية بالنسبة إليهم

  

                                                             
، جامعة اجلزائر، اإلعالمة ألحباث اجلمهور باجلزائر، أطروحة دكتوراه يف علوم ياملنطلقات النظرية لدراسة التلقى، دراسة نقدية حتليل: علي قسايسية1

  37، ص2006
  .19-18، ص 2009عربية للنشر والتوزيع، ، دار النهضة ال1اإلذاعات أو القنوات املتخصصة، ط: سامي الشريف 2
  .98سابق، ص رجع م: علي قسايسة 3
  .20-19سابق، ص مرجع : شريفسامي ال4
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  :الشباب الجامعي: ثالثا

  :تعريف الشباب الجامعي-3-1

ختتلف وجهة النظر العلمية للعلماء يف التوصل إىل تعريف حمدد للشباب نظرا الختالف وجهات 

وال يوجد تعريف حمدد وهناك صعوبة يف إجياد حتديد واضح . ني الباحثني عليهالنظر اإليديولوجية ب

هلذا املفهوم وعدم االتفاق على تعريف موحد شامل، يعود ألسباب كثرية أمهها اختالف األهداف 

املنشودة من وضع التعريف وتباين املفاهيم واألفكار العلمية اليت يقوم عليها التحليل السيكولوجي 

، حيث أن هناك من الباحثني من حيدد هذا املفهوم انطالقا 1ي الذي خيدم تلك األهدافاالجتماع

من الزاوية الزمنية أو البيولوجية أو النفسية، لذلك فإن مفهوم الشباب يتسع للعديد من االجتاهات 

  :نذكر منها

، )سنة 30-15(هو الذي يعترب الشباب مرحلة عمرية ترتاوح ما بني  ):العمري(لزمني ااالتجاه -

اليت يكتمل فيها النمو اجلسمي والعقلي على حنو جيعل املرء قادرا على أداء وظائفه املرحلة وهي 

  .املختلفة

مييل أصحاب هذا االجتاه إىل حتديد مرحلة الشباب على أساس اكتمال منو  :االتجاه البيولوجي-

  2.عضوي والوظيفي ملكونات األساسية جلسم اإلنسانالبناء ال

يعترب الشباب عبارة عن حالة نفسية تصاحب فرتة عمرية معينة، يتميز فيها الفرد  :االتجاه النفسي-

وارا اجتماعية معينة متكنه من دباحليوية والقدرة على التعلم واملرونة يف البناء االجتماعي ويؤدي أ

  3.يف بناء ا�تمع املسامهة بإجيابية وفاعلية

  

                                                             
  .25-24 ، ص2015، دار اجلوهرة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1الشباب واستثمار وقت الفراغ، ط: طارق عبد الرؤوف 1
  .36، ص2006، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، 1الشباب والقيم يف عامل متغري، ط: ماجد الزيود 2
  .27سابق، صرجع م: طارق عبد الرؤوف عامر 3
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  :خصائص وسمات الشباب الجامعي-3-2

تعد مرحلة الشباب من أهم مراحل احلياة فخالهلا يكتسب الفرد مهاراته اإلنسانية البدنية 

والعقلية والنفسية واالجتماعية الالزمة لتدبري شؤون حياته وتنظيم عالقاته مع اآلخرين ومن أهم 

  :الشباب نذكر منهااخلصائص والسمات اليت يتميز �ا 

لشباب هم أكثر أن الشباب هو أسرع الفئات تقبال للجديد وأكثرها تأثرا وتأثريا من اآلخرين، لذا فا-

واستخداما لشبكة االنرتنت وخمتلف التطبيقات املختلفة للتكنولوجيات اجلديدة  فئات ا�تمع تلقي

تشبع حاجا�م النفسية  اتصالية لإلعالم واالتصال، ألن شبكة االنرتنت توفر إمكانات وخدمات

  1.واالجتماعية ومتكنهم من بناء عالقات اتصالية مع من يرغبون

يتميز الشباب بالفضول وحب االستطالع فهم حمبون للسؤال واالستفسار �دف اإلدراك ملا يدور -

  .جمتمعيامن حوهلم من قضايا ومواقف على مجيع املسؤوليات لإلملام أكرب قدر من املعرفة املكتسبة 

  2.قدر�م على االستجابة للمتغريات من حوهلم والسرعة يف االستيعاب-

حبيث يتوقف الشباب عن تقبل األفكار واملبادئ والقيم اليت يقدمها له  :ج العقلي والبدنيو النض-

تها، ويفكر فيها ويناقشها مناقشة منطقية، كما يكون الفرد يف هذه املرحلة على أقصى قالكبار يف عال

قدر له من النضوج البدين، فيسلك الشباب سبيله يف احلياة، فيمكن البعض من القيام بأعمال 

  .النشاط اليت متثل احلياة بتجار�ا وممتعة خبربا�ا

املسؤوليات  قلرتة ليت يلقي فيها كاهل الفرد أثهذه الفرتة هامة أيضا، أل�ا الف :تحمل المسؤولية-

  3.عن ا�تمع الذي يعيش فيه ومسئولعمله  عن ومسئولعن استكمال دراساته، 

  

                                                             
  .11، ص2014، دار جمدوالي للنشر والتوزيع، عمان، 1ب واالنرتنت، طاالشب: نني بودهايام 1
  .45-43سابق، صمرجع : طارق عبد الرؤوف عامر 2

141-145، ص 2012إدارة األزمة مع الشباب، دط، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، : حممد سيد فهمي  3 
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  1.التطرف يف الفكر والسلوك واالجتاهات-

  .يتميزون بالديناميكية واحليوية واملرونة املتسمة باالندفاع واالنطالق والتحرر والتضحية-

  2.والدفاع عنه تبنيهيزون بقبل اجلديد املستحدث و يتم-

بسمات متيزهم عن باقي فئات ا�تمع األخرى وأ�م وعليه نستنتج أن الشباب اجلامعي ميتازون 

  .ميثلون احملور األساسي والرئيسي لألمم، وأ�م مصدرا مهما من مصادر التغيري

  :أهمية الشباب الجامعي-3-3

من سنوات العمر فقليال ما الشيخوخة ويعاود احلنني على ما مر يدلف إىل  إن اإلنسان حني

راهقة أو يتمىن العودة إليها، ولكنه دائما حين إىل مرحلة الشباب هذا يفكر يف مرحلة الطفولة أو امل

األخري الذي ميثل عماد احلاضر وقوة املستقبل كون هلم أمهية كبرية ملا ميتلكون من كفاءات ومهارات، 

  .فهم أساس أية أمة و�ضتها وتقدمها

مع خاصة وأ�م يتمتعون باملرونة تأيت أمهية مرحلة الشباب يف كو�م الفئة األكثر تأثريا يف ا�ت-

  .ويستطيعون القيام مبسؤوليات مهمة وكبرية المتالكهم روح احلماس واالندفاع حنو العمل

من أمهية مرحلة الشباب أ�ا متثل أيام النشاط واحليوية والقوة والصحة يف حياة اإلنسان، فالشباب -

ون يف ذروة قدراته على العمل واإلنتاج يكون يف أوج نشاطه وعطائه وحيويته أيام الشباب كما يك

والعطاء، فالشباب هم الذين يديرون عجلة احلياة يف خمتلف وجوهها يف أي جمتمع من ا�تمعات 

  3.اإلنسانية

                                                             
  .11، ص2006املكتب اجلامعي احلديث، أسوان،  دط،  ية يف رعاية الشباب وقضاياهم،ممارسة اخلدمة االجتماع: عبد املنصف حسن رشوان 1

43سابق، صمرجع : طارق عبد الرؤوف عامر  2 
  .23، ص2012السعودية، دط، دد، ، خصائص الشباب: اهللا يوسف عبد 3
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ىل كو�م أكثر فئة اجتماعية رغبة يف التجديد يف إالشباب اجتماعيا يف جوانب أخرى  ترجع أمهية-

كيفية استيعاب هذه الرغبة من قبل النظام االجتماعي بعيدا عن ا�تمع، مع األخذ بعني االعتبار  

  1.التناقض والصراع احلاد والسليب

تعد مرحلة الشباب من أفضل وأقوى املراحل يف حياة اإلنسان لتحمل املسؤوليات، سواء كانت -

  .على الصعيد الشخصي أو على الصعيد االجتماعي أو على أي صعيد آخر

وهو اهلدف األول للتنمية، وهو أيضا احملرك األول هلا، فإذا ما وجد الشباب  الشباب طاقة وإرادة،-

وأصبح يف مقدمة القوى الدافعة ه بذل الكثري من اجلهد والعطاء الرعاية املناسبة واخلطط املالئمة لبنائ

واحملققة ألضعاف التنمية ويعترب الطالب بصفة عامة وطالب  اجلامعات بصفة خاصة من أهم 

واالهتمام، ويكمن جوهر هذا االهتمام يف أن القطاع الشباب اليت توجه إليها الدولة مزيدا  قطاعات

ميثل الطاقات اخلالقة والقوى املبدعة اليت يستند إليها بناء ا�تمع سياسيا واجتماعيا واقتصاديا خاصة 

  2.يف ا�تمعات النامية

  :مشكالت الشباب الجامعي-3-4

على الرغم من أمهية فئة الشباب إال أن هناك العديد من التحديات اليت تواجه هذه الفئة نتيجة 

التغريات البنائية الكربى اليت شهدها جمتمعنا احلايل، واليت سامهت يف حدوث العديد من املشكالت، 

ورعايتهم  جهود املؤسسات واألجهزة املختلفة إلشباع احتياجات الشباب تضافرويتطلب مواجهتها 

واملشكالت اليت يعاين منها باقي أفراد ا�تمع من حيث عموميتها، حيث يوجد قصور يف إشباع 

  3.اخل...االحتياجات البيولوجية، االقتصادية، واالجتماعية والنفسية

  

                                                             
التنمية، جامعة حممد  عمشكالت الشباب االجتماعية يف ضوء التغريات االجتماعية الراهنة يف اجلزائر، أطروحة دكتوراه يف علم االجتما : يزيد عباسي 1

  .108، ص2015،2016خيضر، بسكرة، 
  .204، ص2007سكندرية، ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإل1العوملة والشباب من منظور اجتماعي، ط: حممد سيد فهمي 2
  .256، ص1999املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، دط، من منظور اخلدمة االجتماعية، القيم الدينية للشباب : نورهان منري، حسن فهمي 3
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 المشكالت الصحية:  

غداء تشغل اللياقة البدنية أذهان الشباب وما يرتبط �ا فهو يريد أن يعرف مقدار ونوع ال 

الصحي له، ومعرفة العوامل اليت تؤثر يف نشاطه، وما يؤدي إىل زيادة الوزن أو نقصه، وعلى عدم 

  1.حصوله على رعاية صحية كاملة

 المشكالت التعليمية:  

ما يرتبط بالشباب دة ترتبط مبجال دراسته سواء فييواجه الشباب اجلامعي مشكالت عدي

  .العلمية التعليمية، فكلها معوقات حنو حتقيق األهداف املنشودةأنفسهم أو باملقررات الدراسية أو 

ومات دون أن تقوم من املعل" كم"م له أكثر من جمرد والشباب اجلامعي ال يشعر بأن اجلامعة تقد

ت التعليمية اليت ومن املشكال. بوظيفتها اإلرشادية والتثقيفية اليت تزوده مبا حيتاجه من ثقافة عامة

  .اجلامعيني واليت يرتتب عليها سوء التوافق الدراسي والشخصي واالجتماعييواجهها الطالب 

عامل مهم لضمان جناحه وتفوقه  تهفإن حرية اختيار الطالب لدراس: اختيار الكلية المالئمة-1

  .وذلك يف ضوء إمكانيته واستعداداته العقلية وميوله املهنية

وجيب أن تكون املناهج متنوعة ووظيفية، حبيث يكون ما درسه الطالب : المنهج الدراسي-2

  .مرتبط بكيفية إعدادهم للمواطنة الصاحلة وحتقيق أهدافهم بدال من املناهج اليت ترهق ذهن الطالب

ب وتشمل تنظيم أوقات املذاكرة ومكان املذاكرة وطريقة املذاكرة وفهم الكت العادات الدراسية-3

  .اجلامعية

ويلعب عضو هيئة التدريس دورا هاما يف توجيه الطالب داخل : عالقة المدرس بطالبه-4

يادة الطالبية، فيستطيع أن فهو ال يقل عنه شيئا من خالل الز  احملاضرات، أما دوره خارج احملاضرة

اليت توجه  يساعدهم يف التغلب على بعض املشكالت الدراسية والشخصية ويغرس بعض القيم الدينية
                                                             

  .35-34، ص 1996ة اجلامعية، مصر، دار املعرفدط، مهوم الشباب، : عبد الرمحان بدوي 1
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سلوك الشباب اجلامعي توجها سليما بعيدا عن التيارات والثقافات الوافدة اليت قد تؤدي بالشباب إىل 

  1.االحنرافات والتطور

 المشكالت االجتماعية:  

عدم اإلملام باملعايري والقيم السائدة يف ا�تمع حىت يعمل على االلتصاق �ا وعدم اخلروج من -

  .مسري�ا

  2.الشباب بعدم أمهيته يف مجاعة األصدقاء وإحساسه بعدم قبوله اجتماعياشعور -

اخنفاض مستوى الدخل، وعدم وجود املسكن املالئم، واملواصالت وغريها من األمور اليت تسبب -

املعاناة واالحنرافات بأشكاهلا املختلفة نتيجة احلرمان االقتصادي، فالشخصية الشابة خاصة اجلامعية 

ور بوطأة هذا احلرمان، نظرا لتعدد مطالبها وارتفاع مستوى طموحها، ومواجهة مستوى هي أكثر شع

امية وغري قادر حىت على الوفاء باملستويات الدنيا إلشباع تنالدخل عاجز أما االحتياجات امل من

  .احلاجات األساسية من ملبس ومسكن ومواصالت وغريها من بعض األمور

ملختلفة، فهي أساس العقد والصعاب اليت تكتنف حياة الفرد وقد شكالت اجلنسية بأنواعها اامل-

أحيطت األمور اجلنسية منذ مدى بعيد جبو من الكتمان واعتربت من املسائل اخلطرية، ونتيجة لذلك 

أدى هذا الغموض إىل اندفاع الشباب لالنتباه هلذه املسائل اخلطرية، وبالتايل أدى إىل وجود شيء من 

  3.هار شعوره، ويربهن ذلك انتشار ظاهرة الزواج العريف بني بعض الطالبالضغط عليه يف إظ

 المشكالت النفسية:  

تعد املشكالت النفسية إحدى املشاكل اليت يعاين منها الشباب اجلامعي، خاصة ملا تقرتن بالقلق 

والتوتر واالنفعال حبكم مرحلة املراهقة اليت يعيشو�ا، إضافة إىل شعورهم بإمهال اآلخرين، أيضا 

                                                             
  .266-265سابق، ص مرجع : مينورهان حممد حسن فه 1
  .78، ص2001دار الكتب للنشر والتوزيع، سوريا، دط،  ة الشباب اجتماعيا واقتصاديا،سيكولوجية تنمي: كمال طارق  2
  .263سابق، صرجع م: حسن فهمينورهان حممد  3
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وسلمية أو  صعوبة فهم ذاته وقبوهلا، وطبيعة التعامل مع األفراد الذين حييطون به بصورة صحيحة

  1.مغايرة يرفضه أمهله واملربني فهو يف رحلة القبول والرفض معا

ملرحلة املراهقة  يلاوترتكز معظم املشكالت النفسية لطالب اجلامعة حول مشكالت النمو االنفع

ب يعاين من صراعات نفسية متباينة مثل واالستعداد للرشد وحتمل املسؤولية واالستقالل، والشبا

حلاجة إىل اإلشباع اجلنسي وبني التقاليد الدينية واالجتماعية، وصراع القيم مثل الصراع الصراع بني ا

بني ما يعتنقه الشباب من مبادئ وقيم وبني ما ميارسه اآلخرون من حوله، مما يناقض هذه املبادئ 

جة لذلك والقيم، ويعاين الشباب كذلك من صراع املستقبل واختيار العمل أو الوظيفة أو املهنة، ونتي

يتسم الشباب بامليل إىل التطرف، وكثرة االندفاع املتحمس، والعمل على حتقيق القبول من مجاعات 

  .واالهتمام بعضوية اجلماعات والتجمعات واأللعاب اجلماعية األقران

 المشكالت الدينية واألخالقية:  

القلق لدى شرحية من طالب ويقصد باملشكالت الدينية األفكار أو الظواهر أو القضايا اليت تثري 

لتصور هؤالء الطالب ومن  امع الدين، أو عدم البت فيها برأي ديين، وفق اجلامعة، نظرا لتعارضها

احلاجة إىل التوجيه الديين واحلرية خبصوص احلياة واملوت وما بعدمها واخلوف من : املشكالت الدينية

، وعدم إقامة الشعائر الدينية وعدم التمسك املوت واحلرية خبصوص املعتقدات والشك الديين والظالل

بالتعاليم الدينية وعدم احرتام القيم األخالقية وعدم معرفة املعايري اليت حتدد احلالل واحلرام والصواب 

واخلطأ والصراع بني احملافظة والتحرر والشعور بالذنب وتأنيب الضمري والقلق خبصوص التعصب 

  .الديين

اإلميان باهللا والعقيدة، وضعف الوازع الديين واخللقي، الشعور  كذلك الفراغ الروحي وضعف

بالظلم واالستغالل وعدم تكافئ الفرص وكبت احلريات الفردية، واالعتداء على احلقوق األساسية، 

                                                             
، جامعة أطروحة دكتوراه يف علم االجتماع ، حممد خيضر منوذجاجامعة -دور الثقافة اجلماهريية يف تشكيل هوية الشباب اجلامعي: اخلنساء التومي 1

  .161، ص2017حممد خيضر، بسكرة، 
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عدم مسايرة املناهج الدراسية وطرق التدريس خلصائص منوهم وحاجا�م وميوهلم، وبعدها عن معاجلة 

  1.مشاكل جمتمعهم

 الت اقتصاديةمشك:  

وتتمثل يف مشكلة السكن وصعوبة املواصالت واخنفاض املستوى االقتصادي لألسرة، ونتيجة 

لتدين الدخل يشعر الشباب اجلامعي خبيبة األمل لعدم احلصول على مصروف ثابت يتصرف به كما 

تلبية يشاء باإلضافة قلة فرص العمل  اليت تساعد على توافر دخل ثابت يستطيع من خالله 

 2.احتياجاته

  : عالقة الشباب الجامعي بوسائل اإلعالم-3-5

شهدت وسائل االتصال يف السنوات األخرية تطورا تكنولوجيا، فأصبحت وسائل اإلعالم 

متارس دورا جوهريا يف إثارة اهتمام اجلمهور بالقضايا واملشكالت، حيث تعد وسائل اإلعالم مصدرا 

رئيسيا يلجأ إليه اجلمهور ويف السنوات األخرية اكتسبت وسائل اإلعالم باختالفها أبعاد جديدة 

دت من قوة تأثريها على األفراد خاصة الشباب اجلامعي حيث يعد من أكثر الفئات تعرضا ومتابعة زا

للمضامني والربامج اليت تبث عرب الفضائيات، إذ متثل متغريا اجتماعيا، وثقافيا، مهما يف حياة 

ي الشباب، فهي املصدر الرئيسي للمعلومات والتعلم وهي أحد عمليات تشكيل الوعي االجتماع

والسياسي يف عصر العوملة، حيث �دف وسائل اإلعالم إىل معرفة أهم املواد واملوضوعات اليت حيرص 

الشباب اجلامعي على مشاهد�ا ونوعية هذه املواد واملوضوعات باإلضافة إىل نقل الرتاث 

العوملة ميكن االجتماعي، وأثرها على القيم واملعايري والتقاليد االجتماعية، ويف ظل سياسة االنتفاح و 

متابعة ما جيري بسهولة حيث أصبح الشباب اجلامعي عرضة للتيارات املتالطمة واألفكار واملعلومات 

املتجددة اليت أصابت قدر�م على حتديد خيارا�م وأولويات جمتمعهم واحتياجا�م مما جيعلهم 

                                                             
  .269-257سابق، ص رجع م: نورهان منري حسن فهمي 1
الرتبية والنفسية، جامعة القدس املفتوحة لألحباث والدراسات جملة يف جامعة الطفيلة التقنية، مشكالت الشباب اجلامعي : موسى القيسيملا ماجد 2

  .371، ص2016، 6العدد
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اة ملظاهر احلياة منطا يستمدون سلوكهم ومنط تفكريهم وأسلوب حيا�م حبيث يصبح التقليد واحملاك

 .1اجتماعيا سائدا يف حيا�م اليومية، وسلوكا متحضرا يف عملية التثقيف

ويف األخري نستنتج أن االجتاه حالة استعداد عقلي أو عصيب نظمت عن طريق اخلربات 

الشخصية تعمل على توجيه استجابات الفرد لكل تلك األشياء واملواقف اليت تتعلق �ذا االستعداد، 

إذ يعترب مجهور  وسائل اإلعالم العنصر الذي يتلقى الرسالة االتصالية أو اإلعالمية، ويتفاعل معها 

ويتأثر �ا، وهو اجلهة اليت توجه إليه الرسالة وتقوم حبلة رموزها، والشك أن فهم اجلمهور وخصائصه 

ارهم الطبقة املثقفة وظروفه يلعب دورا مهما يف إدراك معىن الرسالة، خاصة الشباب اجلامعي باعتب

واألكثر فئة تفاعال وميوال واستخداما لوسائل االتصال، وخاصة القنوات الفضائية وما تبثه من برامج 

 .سياسية وهذا ما سنتناوله يف الفصل املوايل

 

  

                                                             
دور وسائل اإلعالم يف تشكيل الوعي االقتصادي لدى الشباب الفلسطيين، جملة جامعة األزهر بغزة،   : موسى عبد الرحيم حلس، ناصر علي مهدي1

 . 15، ص 2010، 2العدد 
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 :تمهيد

أدى التطور التكنولوجي إىل ظهور قنوات فضائية متعددة وانتشارها حيث اضطلعت بأدوار 

هامة يف حياتنا اليومية، ومع ظهور القنوات اجلزائرية اخلاصة على اختالف أنواعها سعت ملعرفة ما 

ملا يدور حوله يدور حوله من الربامج السياسية، ولعل من أبرز الربامج اليت جدبت اجلمهور املتعطش 

هي الربامج السياسية اليت تعد من أهم الربامج اليت يقوم عليها البث العامل لبناء التلفزيوين، وهذا 

النوع من الربامج ميكنه تلبية حاجيات اجلمهور يف قضايا جمتمعه واختاذ القرارات وإعداد الفرد حىت 

  .يصبح مؤهال ألن يشارك يف احلياة السياسية

احلديث عنه يف هذا الفصل من حيث تبيان نشأة وتطور القنوات الفضائية  وهذا ما حناول

والقنوات الفضائية اجلزائرية اخلاصة مع تبيان مناذج عن هذه القنوات، مث التعريف بالربامج السياسة 

  .وأدوارها السياسة
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  :مدخل عام للقنوات الفضائية: أوال

  :نشأة وتطور القنوات التلفزيونية-1-1

 لميعية أكرب جناح حققه التفكري العيعترب البث التلفزيوين عن طريق األقمار الصنا

والتكنولوجي يف جمال تطوير وسائل االتصال اجلماهريي، وقد ساعد هذا التطور على ظهور عشرات 

إعالن د فيه ميالد قنوات فضائية جديدة، أو هيوم إال ونشفزيونية الفضائية، فال يكاد مير القنوات التل

عن الشروع يف البث عرب األقمار الصناعية، وحتديد كيفية والتقاط البث هلذه القنوات ومشاهدة 

  .براجمها

وقد بدأت عملية التفكري يف البث التلفزيوين عن طريق األقمار الصناعية يف مطلع السبعينات، 

البث املباشر للبيوت ن شرعت يف ممركبة فضائية تزن أكثر ) سابقا( عندما صنع االحتاد السوفييت

برناجما للبث التلفزيوين يشمل ) سابقا(والقرى املعزولة يف سيبرييا، وبعدها وضع االحتاد السوفييت 

أطلق األول " إيكران"مناطق سيبرييا الشاسعة من خالل إطالق سلسلة من األقمار الصناعية تدعى 

  .م1976منها عام 

يف مشروع قمر صناعي للبث التلفزيوين املباشر أيضا االنطالقة األوىل  1976وقد شهدت سنة 

ا يف روبية، وتبعتها مبادرات انفرادية أو الثنائية على غرار االتفاقية املوقعة بني فرنسا وأملانيو بالقارة األ

األملاين يف  TVSAT و TSAT  ، واليت أجنبت فيها بعد القمر الصناعي الفرنسي1979أكتوبر 

  .1985عام 

أطلقت وكالة الفضاء األوروبية أول قمر صناعي أورويب خاص بالبث  1989ويف جوان سنة 

دول األوروبية، قمر الذي يشرتك فيه جمموعة من الاملباشر بواسطة صاروخ آريان، ويسمى هذا ال
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ذات القدرة العالية، اتية قنربيطانية استخدام ، وقررت هيئة اإلذاعة الolympusأومل بيسبالقمر 

  1.س سنواتمبوجب عقد مدته مخ

عندما شرع بعض املستثمرين  1991عام  ذانطالق البث الفضائي املباشر من وعند العرب بدأ

من لندن، واليت وفرت خدمة إخبارية ) mbc(السعوديني يف بث قنوات مركز إذاعة الشرق األوسط 

سعوديون وبرامج حوارية للمشاهدين العرب على النسق الشائع يف الغرب عموما، مث شرع مستثمرون 

، )art(راديو وتلفزيون العرب : آخرون يف إطالق شبكات فضائية عربية ذات مضامني غربية مسلية

  2.انطلقت بعد ذلك القنوات الفضائية العربية orbitوشبكة 

وقد سامهت األقمار الصناعية العربية يف الدفع بالدول العربية إىل تأسيس قنوات فضائية خاصة �م،  

مبجهود متميز يتجلى يف تقدمي خدمات البث  املباشر للربامج التلفزيونية العربية كما تقوم عربسات 

، باإلضافة إىل تقدمي خدمات )مصر وديب واألردن ومركز تلفزيون الشرق  األوسط والسعودية( منها 

  ).الفرنسية FCIاألمريكية  CNN(يف هذا اإلطار إىل الفضائيني األجنبيتني 

) االنفتاح اإلعالمي(العربية قدمت للمشاهد العريب ما يعرف بظاهرة وعموما فإن الفضائيات 

مبعىن االطالع والتعرف على ثقافات وأمناط تفكري ودرجة تقدم ورقي شعوب أخرى يف خمتلف 

ا�االت السياسية واالقتصادية واالجتماعية التقنية للشعوب املتقدمة فكريا وحضاريا، األمر الذي 

  3.تمع بوجه عام وحياد املشاهد بوجه خاصيز لتطوير ا�ىل زيادة التحفيؤدي إ

  :القنوات الفضائيةأهمية -1-2

تنبع أمهية القنوات الفضائية من قدر�ا على حمتوى أفراد ا�تمع جبميع طبقاته وأطيافه فهي تقدم 

ما يريده الصغري وما يرغبه الكبري من اجلنسني، يف أي مكان وزمان، وهي تليب أهداف النسق 

                                                             
- 08، ص 2011مؤسسة كنوز احلكمة للنشر والتوزيع، اجلزائر،  دط،لى القيم األسرية لدى الشباب، القنوات الفضائية وأثرها ع: نسيمة طبشوش1

09. 
  .12، ص2014، املكتب العريب للمعارف، القاهرة، 1الربامج احلوارية بالقنوات الفضائية، ط: فايزة طه عبد احلميد2
  .8-7سابق، صمرجع : لطاهر، علي أمحد خضر املعامريعبد اهللا فتحي ا 3
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االجتماعي السياسية واالجتماعية والرتبوية والتعليمية والصحية وأمهية القنوات الفضائية ميكن 

  :تلخيصها يف النقاط التالية

  .هاري إن القنوات الفضائية جتمع بني الكلمة املسموعة والصورة املرئية مما يزيد من قوة تأث-

اصة املراهقني وحتقيق درجة عالية من أن القنوات الفضائية تتميز بقدر�ا على جذب املشاهد وخ-

  .املشاركة خالل ما تقدمه من مواد تعليمية وترفيهية إضافة إىل التأثري االجتماعي الذي تقوم به

تتعامل مع املشاهد مباشرة، فاملرسل يف هذه الوسيلة خياطب املستقبل وجها لوجه، حيث خيزن -

  1.عرضها على املشاهدين مباشرة أو بعد حنيالوقائع والصور وخيتصر الزمن بني وقوع األحداث و 

إمكانية نقل األحداث االجتماعية على اهلواء ساعة وقوعها ونقل الكثري من اجلوانب الثقافية -

واملعنوية واملادية للمشاهد ونقل خربات األشخاص ذوي املواهب والتخصصات الناذرة، وإلقاء 

العلمية والوثائقية والتارخيية ونقل حياة الشعوب وأساليب احملاضرات وعرض الربامج والندوات واألفالم 

  .حيا�ا

الصورة املتحركة الناطقة اليت تقدمها القنوات الفضائية جتعل املشاهد يتابع األحداث يف مكانه دون -

  .أن يكلف نفسه عناء السفر أو اخلروج من منزله للبحث عنها، ما يوفر الوقت واجلهد واملال

الفضائية بقدر�ا على حتويل ا�ردات إىل حمسوسات، وتعد وسيلة جذابة للكبار تتميز القنوات -

والصغار، فهي متتلك القدرة الفنية اليت متكنه من حتويل اخليال إىل صورة واقعية والواقع غلى خيال 

  2.فهو وسيلة ناجحة للدعاية واإلعالن

                                                             
  .83-82، ص 2015، جمد للنشر والتوزيع، عمانأدار دط، اإلعالم وا�تمع،: علي مسلماين جواد1
  .107-106، ص 2015دار األيام للنشر والتوزيع، عمان، دط، إلعالم والتنشئة االجتماعية، ا: علي عبد الفتاح علي2
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أصبحت دعامة مهمة لنشر  احلديثة كثرية إذ يف ا�تمعاتباتت القنوات الفضائية التلفزيونية املتاحة -

والتأثري األكثر عمق بني أفراد نه باالنتشار األكرب أو بث اإلعالنات، ويطمح املعلن أن حيقق إعال

  1.اجلمهور، وتعد الفضائيات أهم الوسائل اإلعالنية يف الوقت احلاضر

  :خصائص القنوات الفضائية-1-3

  .احلدث وعرضه للناساختصار املكان والزمان بني حصول -

القدرة على خماطبة الرأي العام والتأثري فيه ملا يعرضه من حقائق ثابتة وأخبار صحيحة، وقدرة هذه -

  .القنوات على االنتشار

الشمولية واالشرتاك من خالل ما يتناوله، من جوانب عديدة يف حياة الشعوب وا�تمعات من -

ما يسمى باإلعالم التلفزيوين اخلاص الذي يهتم بقطاع  قضايا اقتصادية وسياسية واجتماعية وظهور

  2.حمدد

أدى ظهور القنوات الفضائية التلفزيونية إىل خلق املنافسة اإلعالمية اليت كانت أحد العوامل اليت -

  .ىل ما تشهده اليوم من حرية يف اإلعالمه إأدت عموما إىل جتويد التلفزيون ووصول

ن وتعامله مع األدوات والسلع طزيونية يف رفع مستوى معيشة املواتساهم القنوات الفضائية التلف-

  3.اجلديدة وتكيفه مع منجزات ومتغريات العصر احلضارية بكل مستويا�ا وأنواعها

فاملؤشرات املرئية تستعمل جذب ة لعرض الصورة املرافقة أيضا  بالصوت يعتمد على احلركة املرافق-

 4.املرئية وتؤثر �ا يف أعماق الالشعور وكثريا ختتز�ا مدة طويلة االنتباه، فالذاكرة حتتفظ بالصورة

  

                                                             
  .112، ص2015دار الكتاب اجلامعي، اإلمارات العربية، دط، اعية والتلفزيونية الفضائية،اإلعالن يف القنوات اإلذ: حممد حسن احلامري 1
  .200ص  احلديث للنشر والتوزيع، مصر، دار الكتابدط، جنبية يف اإلعالم التلفزيوين،دراسات عربية وأ: طاحشحممد  2
  .26، ص2012والتوزيع، األردن، دار النفائس للنشر دط، القنوات يف ا�تمع وفئاته،  دراسات يف تأثري: طه أمحد الزيدي وآخرون 3
  .26، ص2009الدار العربية للنشر والتوزيع، مصر،  دط، ن اإلذاعية والسمعية البصرية،مقدمة يف الفنو : علي حممد حسن 4
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  :إيجابيات القنوات الفضائية-1-4

 إيجابياتها:  

للحديث عن الفضائيات البد من التطرق إىل وجهني متناقضني هلا، الوجه املتعلق بالسلبيات 

فة اإلنسانية الواسعة واآلخر املتعلق باإلجيابيات، فقد فتحت أفاقا رحبة زادت من رصيد املعر 

واالطالع على كتب على العامل ملن جتاوزوا الوقوع يف خماطرها وفهم كيفية التعامل معها جلين األرباح 

  :منها دون تكبد اخلسائر، ومن هذه اإلجيابيات

املساعدة يف حتقيق التنمية والتعليم وسرعة إيصال املعلومات إىل املناطق النائية واملزولة، عن طريق - 1

التلقي املباشر من األقمار الصناعية اليت تسبح يف فلك السماء، واليت جتاوزت مجيع احلدود، ودخلت 

  .املنازل بدون استئذان ناقلة العامل بني يدي املستخدم بكل ما فيه واالطالع املباشر عليه

وفر حصصا أ�ا حتمل مواد إعالمية ذات فائدة كبرية للمشاهد، منها القنوات التعليمية اليت ت- 2

جمانية يف خمتلف العلوم، والقنوات الثقافية اليت تعرض الندوات واحللقات والنقاشات املثمرة، إضافة إىل 

مواقع نقل األخبار اهلامة من سياسية، اجتماعية وثقافية، واقتصادية ومن قلب احلدث، وبأقصى 

  هم يف متاسك األسرة العربيةسرعة، وما تعرضه بعض القنوات من دراما هادفة للمواطن املستخدم تسا

سامهت الفضائيات يف ربط املغرتبني العرب عموما بوطنهم الكبري، وأسهمت يف رأب الصدع - 3

الذي أصيبت به مؤسسات العمل العريب املشرتك، وحتسني الصورة اليت رمستها الصهيونية للعرب يف 

الرتاث العريب عند توجيه مثل هذه دول أوروبا وأمريكا، وما ميكن أن يؤدي ذلك إىل احملافظة على 

  1.هالقنوات خلدمة املستقبل العريب وازدهار 

                                                             
، 25سانية، العدد اجتاهات طلبة جامعة العلوم التطبيقية حنو الفضائيات، جملة جامعة النجاح لألحباث العلوم اإلن: عبد اهللا الديويب، علي أعمر 1

  .584ص
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وجود الفضائيات الدينية الرتاثية اهلادفة اليت تركز اهتمامها على الرتاث العريب وتطرح له املقومات - 4

  1.يوتقف ضد ما تطرحه القنوات العادية لتشويه الرتاث العريب واإلسالم. األساسية للمحافظة عليه

القدرة على تقدمي الصورة احلية ملا حيدث حولنا يف العامل مثلما حدث يف حرب اخلليج وجلب - 5

الصور من هذا الصراع املباشر إىل شاشات التلفزيون يف العامل بطريقة كانت من املستحيل أن حتدث 

  .يف السابق

اإلمكانيات الكبرية املادية ها هذه القنوات ممتعة وغري مملة وتتضح من خالهلا ثاملواد اليت تب- 6

  .والبشرية اليت تتوفر هلا كي تنتج بشكل ممتع للمشاهد

  .هذا البث يتميز باحلرية واملصداقية بينما خيضع البث احمللي للرقابة والتوجيه- 7

الربامج اليت تقدمها هذه الشبكات تراعي يف تقدميها ذوق املشاهدين وأ�ا توفر الرتفيه الكايف - 8

  2.للمشاهدين

تطوير وسائل االتصال احمللية وبالذات وسائل وأجهزة استقبال البث الفضائي، حيث تفرض - 9

  .واإلقليميةالقنوات العاملية منافسة مما يستدعي ضرورة حتديث أساليب القنوات الفضائية احمللية 

ت األنباء التقليل من السيادة اإلعالمية الكونية اليت تسيطر عليه الدول الكربى من خالل وكاال- 10

اليت تتحكم وتسيطر عليها فضال عن إنتاج األفالم والربامج، األمر الذي يتضمن مزيدا من الدعوة إىل 

التحرر واالنطالق، لتزويد ا�تمعات والشباب بالربامج واملعلومات اليت تساعدهم على حرية 

 3.االختيار

 

  
                                                             

.584صاملرجع نفسه،  1 

.16-15سابق، ص مرجع : فايزة طه عبد احلميد  2 

.96، ص2015دار األيام للنشر والتوزيع، عمان، دط، مدخل على الصحافة واإلعالم،: نعلي عبد الفتاح كنعا  3 
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 سلبياتها:  

العديد من السلبيات اليت ال ميكن أن تتغاضى عنها مقابل اإلجيابيات اليت يلعبها البث الفضائي مثة 

  :نذكر منها

إىل إسقاط االرتباطات  إيديولوجيتهاالرئيسية للعوملة لدى تسعى  األذرعمن أن الفضائيات تعد -

العائلية والوطنية والقومية والثقافية والطبقية لإلنسان بغية ربطه بالتكنولوجيا واحلياة اجلديدة اليت 

  .ال املتعاقبة يف تطورا�ا املختلفةتصنعها األجي

ا، مما على اجللوس ساعات طويلة ملشاهد� أن كثرة الربامج الوافدة من الفضاء سرتغم أفراد األسرة-

  .يؤدي إىل تقليل التفاعل االجتماعي بني أفراد األسرة

املشاهد، خاصة نشر ثقافة العنف بني املواد املعروضة يف الفضائيات اليت تؤثر بشكل كبري على -

  .األفراد املنهمكني يف مشاهدة أفالم العنف

الفضائية وبالقنوات التلفزيونية ذا�ا املوجودة يف كل أحناء  بالصحون ارتباط مجيع سكان األرض -

  1.وليس للجمهور احمللي معوملالعام، واملوجهة جلمهور عاملي 

  .سالميةوالتنصري يف ا�تمعات اإل التشبريوجود قنوات تعمل على -

استخدام الفضائيات يف جمال احلرب النفسية على اإلسالم واملسلمني وكان ذلك جليا يف حريب -

  .ان والعراق يف تروجيها لألكاذيبانسثافغ

 2.هلابصناعة واخلالعة  ياجنة والفنية اليت جتعل من العر وجود القنوات امل-

  

                                                             

.585-584سابق، ص مرجع : عبد اهللا الديويب، علي أعمر 1 

.37سابق، صرجع م: طه أمحد الزيدي وآخرون 2 
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  :القنوات الفضائية الجزائرية الخاصة ماهية: ثانيا

  :نشأة القنوات الفضائية الجزائرية الخاصة-2-1

هوائي  33000حيث قامت اجلزائر باسترياد  1985ظهرت القنوات الفضائية يف اجلزائر ابتداء من سنة 

مقعر، وقد انتشر فقط يف أوساط الطبقات االجتماعية من طرف ذوي الدخل العايل كالتجار الكبار 

 الفرتة األخرية إقباال واسعا على اهلوائيات املقعرة خصوصا وأصحاب املناصب العالية، وما يالحظ يف

ية والقصديرية، مع االنفتاح الذي شهده العامل يف الفرتة األخرية وهي اآلن ترى يف مجيع األحياء الراق

  1.ال يتوقف على املستوى االقتصادي لألسرةوأصبح امتالكها 

املقعرة فإن الدولة هي احملتكر األول لإلعالم، وإذا أخذنا بعني االعتبار القانون إىل اهلوائيات 

  .وذلك بامتالكها ملؤسسة التلفزة الوطنية والقناة الفضائية اجلزائرية

ولكن امتدت هذه العملية ليتبناها اخلواص وليس هناك رقابة قانونية متثل هذه العمليات، حيث 

  .عملية االسترياد مث حلت توصلت جلنة حول ظاهرة استرياد اهلوائيات املقعرة، فخرجت بقرار

ألغى القرار األول  1988صدر قرار مينع استريادها ليصدر قرار سنة  1987ويف سنة 

وبالتايل ال يوجد أي قانون مينع دخوهلا إىل اجلزائر، ومنذ ذلك الوقت اتسعت شبكة االسترياد حيث 

العدد إىل أن بلغ حجم  إىل البالد وازداد هذا 1990- 1989هوائي بني سنيت  600مت إدخال حوايل 

  2.مليون 13امتالك اهلوائيات إىل نصف سكان اجلزائر أي ما يعادل 

، )نوميديا نيوز(، قناة )الشروق(، قناة )اجلزائرية(ومن بعض القنوات اجلزائرية اخلاصة جند قناة 

 .)مسرية(، قناة )النهار(قناة 

 

                                                             

.85ص،1998، جامعة منتوري قسنطينة، علم االجتماع يف عادات وأمناط مشاهدة األولياء لربامج التلفزيون، رسالة ماجستري: جناة بويدي 1 
  .14-11، ص 412، العدد2000أوت 6جريدة الشروق العريب،  2
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  :أسباب ودوافع القنوات الجزائرية الخاصة-2-2

لواقع اإلعالم يف اجلزائر يالحظ مدى أمهية القطاع احلكومي على املشهد اإلعالمي  إن املتتبع

بصفة عامة وعلى القطاع السمعي البصري بصفة خاصة، مما أدى باملشاهد اجلزائري بالبحث على 

رى يمتطلباته اإلعالمية ليسمع صوته و متنفس آخر  يف قنوات أخرى تغدي احتياجات األفراد وتليب 

نة السلطة وفتح ا�ال السمعي البصري، ومن أهم ملكسر هي لإلعالمينيرأيه، وهذا ما هيأ األرضية 

  :1املتدخلة يف إنشاء القنوات اجلزائرية اخلاصة ما يلي باباألس

جتسيد قانون السمعي البصري بعد انتظار املوافقة عليه ليضمن حرية التعبري وليفتح ألول مرة ا�ال -

  .البصري للقطاع اخلاص يف اجلزائرالسمعي 

  .كسر حاجز احتكار السلطة العمومية للتلفزة والقطاع اإلعالمي بأكمله-

  .جتسيد مبدأ احلرية الصحفية للبحث ومجع املعلومات لتجسيد دميقراطية العمل-

  .ممواكبة التطورات احلاصلة يف ا�ال اإلعالمي التساع دارئة التعبري وعدم تقييدها يف اإلعال-

  .محاية القطاع اإلعالمي من الغزو اإلعالمي األجنيب الذي ال خيدم الشعب وال الدولة-

  .زيادة رأس املال املستثمر بشكل عام وزيادة عدد املمولني يف جمال اإلعالم بشكل خاص-

  .ظهور مسات التخصص كأحد مسات ا�تمع اإلعالمي العصري-

فيني متمكنني يف ا�ال اإلعالمي باإلضافة إىل فتح إظهار الكفاءات والقدرات اإلعالمية لصح-

  .مناصب شغل �م املواطن

                                                             
 .http//el-hourria.com/index-phl 10:00، س 8/03/2020موقع إلكرتوين متت الزيارة يوم 1



القنوات الفضائية والبرامج السياسية:                                            الفصل الثالث  

73 
 

نشأة اهتمامات خاصة وحمددة لدى مجهور املشاهدين وأصبح مطلوبا من القائمني على املنتج 

املرتبة عن ذلك واالستجابة  اإلشباعاتاإلعالمي الفضائي، حماولة التعبري عن هذه االهتمامات وتلبية 

  1.ملتطلبات اجلماهري

  :إيجابيات وسلبيات القنوات الفضائية الخاصة-2-3

 إيجابيات القنوات الخاصة: 

ة والبشرية بتغطية يهذه القنوات اخلاصة ورغم قلة إمكانيا�ا املاد سامهت :تغطية األحداث المحلية

شاهد اجلزائري يطلع على ما يدور حوله من أحداث األحداث احمللية واإلقليمية والدولية، وأصبح امل

خاصة احمللية منها، وهو بسبب تركيز القنوات اخلاصة على كل ما هو حملي بتجنيد مراسليها يف 

خمتلف الواليات اجلزائرية، وفتح قطاع السمعي البصري يف اجلزائر، يعد ظاهرة إعالمية صحية قبل كل 

  .شيء

أصبحت القنوات اخلاصة متتلك قاعدة مجاهريية ال بأس �ا بفضل :الحضور في الساحة اإلعالمية

حضورها الدائم يف الساحة اإلعالمية، على الصعيد الداخلي واخلارجي، ما جعلها ختص باهتمام 

املشاهد من خالل تركيزه على أخبار املواطن اجلزائري، فهي تلعب دور مهم يف تزويد املواطن 

  2.باملستجدات يف وقت حدوثها

  .إتاحة فرص غري حمددة جلميع الفئات ويف خمتلف األوقات-

  .احلصول على معلومات مفيدة من دول العامل يف خمتلف القارات-

                                                             
دوافع تعرض اجلمهور للقنوات التلفزيونية املتخصصة، مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف اإلعالم، جامعة حممد بن مسعود : حممد بن عبد اهللا الكبش 1

  . 48، ص2009،2010اإلسالمية، السعودية، 
، 1945ماي  8قناة النهار منوذجا، دراسة مكملة لنيل شهادة املاسرت، جامعة –لدى مجهورها  صورة القنوات الفضائية: الدين قاسي واخرون عالء1

  .82، ص2016،2017قاملة، 
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  1.اإلسهام يف تطوير التبادل العلمي الثقايف-

 سلبيات القنوات الفضائية الخاصة: 

  :تنحصر سلبيات القنوات الفضائية اخلاصة يف ما يلي

الهتمامات اجلمهور، فقد ولدت ة مميزة تستجيب للخصوص احمللية و شخصيافتقارها غلى امتالك -

وتبدل جهدها يف ) بعض القنوات الفضائية األجنبية( القنوات يف ذهنها صورة النموذج األصل هذه 

  .تقليدها

 املبالغة يف الرتكيز على الرتفيه والتسلية وابتعادها عن القضايا اليت �م املواطن، حبجة أن وظائفها-

  .للرتفيه والتسلية وبدرجة أوىل

املبالغة يف الرتكيز على اللوائح والقوانني والبريوقراطية وعدم املرونة وتلك األمور هي األسباب -

  2.مجاهرييتهااحلقيقية يف ختلف القنوات وعدم 

للقنوات الفضائية اخلاصة دور يف نشر العنف والرعب واإلباحية من خالل برامج املرأة وعروض -

  .زياء، فهي تعمل على حماربة الدين اإلسالمي وزعزعة العادات والتقاليد ونشر اخلمول والكسلاأل

  3.الناس على اختالط اجلنس بال حدود وشرعيةالتعود على رؤية املنكرات وعدم إنكارها وتعويد -

  :التحديات التي تواجه الفضائيات الجزائرية الخاصة-2-4

من التحديات اليت تعوق مسريته، وتنعكس سلبا بشكل أو بآخر أصبح اإلعالم على مواجهة العديد 

على مضمون ما يقدم خاصة يف الفضائيات اخلاصة حيث تواجه هذه األخرية العديد من التحديات 

  :من أمهها

                                                             
  191-189، ص2007،2008، جامعة عبد احلميد بن باديس، القيم اإلخبارية يف القنوات الفضائية اخلاصة، أطروحة دكتوراه: موسى بن عودة 1
  .37، ص2015،2016الربجمة التلفزيونية يف القنوات اخلاصة اجلزائرية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت، جامعة العريب التبسي، : اكية اهللا فتحىف2
  .74، ص2008، اجلزائر، 74الفضائيات العربية اإلجيابيات والسلبيات، جملة دراسات، العدد: رحيمة الطيب عيساين 3
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 التحديات المهنية:  

تدين األداء املهين لإلعالم العريب بصفة عامة واجلزائري بصفة خاصة حيث يركز على األخبار - 1

رمسية واملعاجلة اجلزئية لألحداث من خالل خطاب إعالمي إيديولوجي ال يصلح يف عصر التدفق ال

  .السريع للمعلومات

أزمة اإلعالميني الذين يتعرضون لشىت أنواع الضغوط والرقابة والتصفية اجلسدية واألدبية فضال عن - 2

يعة واضطراب عالقتهم مبصادر قصور برامج التأهيل والتدريب يف مواكبة التطورات اإلعالمية السر 

  .املعلومات، بسبب عدم توفر ضمانات ممارسة املهنة

أزمة املصداقية بسبب سيطرت احلكومة على اإلعالم وهو األمر الذي أكده إغالق قناة األطلس - 3

  .مؤخرا �رد قيامها بتغطية االحتياجات املعارضة وكذا غلق قناة الوطن

  .معطيات العصر، وال تليب االحتياجات اإلعالمية للجماهريسيطرت قيم إعالمية ال تواكب - 4

سيطرة النظرة الرمسية على اإلعالم مما افقده الكثري من حيويته وجاذبيته وبالتايل حد من مقدرته - 5

  1.على الوصول والتأثري وجعله موضعا للمسائلة، ما الوعي الذي يثريه؟

 التحديات التكنولوجية:  

ويتمثل أبرزها يف ظهور شبكة االنرتنت  كمصدر عاملي للمعلومات مما طرح العديد من 

كون ميل بني من واملعلومايتالتحديات التكنولوجية واملهنية والثقافية من أمهها تكريس اخللل اإلعالمي 

التقين  فضال عن اخللل) األجهزة(ة يهذه التكنولوجيا واحملرومني منها وكذا نقص اإلمكانيات املاد

هها زيادة على هذا املتكرر سواء انقطاع الصوت أو الصورة وغريها من املشاكل التقنية اليت تواج

                                                             

.358- 357سابق، ص مرجع : سعيد مراح، حممد قارس  1 
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والبث وتكاليف الصناعة اإلعالمية وعدم وجود االستوديوهات، خاصة وأن الكثري مشاكل التمويل ،

  1.من القنوات تبث انطالقا من شقق متواضعة

 التحديات السياسية:  

وقراطية والسياسية أجربت وسائل اإلعالم والصحفيني على تبين اإليديولوجية الضغوطات البري 

السياسية للنظام مث القيام بالدفاع عنها أمام الرأي العام، أسوأ من ذلك أن وسائل اإلعالم أصبحت 

  2.القائمة على الرسالة السياسية للسلطة

ط السمعي والبصري من الصحفيني هيمنة السلطة السياسية على القطاع وخلو تشكيلة سلطة الضب-

وكذا من خالل احتكارها ملؤسسة البث اإلذاعي والتلفزيوين، إضافة إىل االحتفاظ بصالحية منح 

الرخص للقنوات أو رفضها وهو األمر الذي يعيدنا لنقطة البداية وهو احتكار الدولة للقطاع من جهة  

  3.كما أنه يعد انتهاكا للحرية من جهة ثانية

 المادية واالقتصادية التحديات:  

املال عصب احلياة وهو أمر ضروري الستمرار أي مؤسسة إعالمية يف نشاطها من هذا املنظور 

مشاكل مادية تتمثل يف تدين الرواتب وغياب احلماية االجتماعية  من تعاين القنوات اجلزائرية اخلاصة

لذي حيدد تفوق الصحفي ويف بعض األحيان العمل دون احلصول على نسخة من العقد املهين ا

وواجباته جتاه مؤسسته اإلعالمية واملنصب الذي سيوكل له داخلها وهو ما جعل بعض الصحفيني 

 4.اجلزائريني يطلقون مبادرة تدعو إىل ضرورة إدراج مهنة الصحافة ضمن املهام الشاقة

  

                                                             

.358صاملرجع نفسه،  1 

.18، ص2003، 3حرية الصحافة يف ظل التعدديات السياسية يف اجلزائر، جملة جامعية، العدد: حممد قرياط  2 
  .67، ص2015، 23، جملة العلوم اإلنسانية، العدد 1990اإلعالمية يف اجلزائر يف ظل التعددية احلزبية  تطور السياسة: صبيحة خبوش3
، 2015، العدد األخري،L’Anné du Maghrebصحفيو القنوات اجلزائرية اخلاصة، وجوه وممارسات جديدة، جملة : نبيلة علجيةبوشعالة 4

  .30ص
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  :نماذج عن القنوات الفضائية الجزائرية الخاصة-2-5

من دون رخصة مسبقة  2002يف باريس " قناة خليفة"اصة كانت أول القنوات اجلزائرية اخل

اليت " جمموع اخلليفة"خليفة، صاحب  قيرنمن املصاحل الفرنسية املختصة، وقد أسسها عبد املؤمن 

، وقد أغلقت بعد مثانية أشهر فقط من افتتاحها " اخلليفة بنك"و" اخلليفة"تنظم اخلطوط اجلوية 

  .ومتابعة مالكها من قبل القضاء اجلزائري بسبب اإلفالس وحل ا�موعة

  :وبعد تلك التجربة بعشر سنوات ظهرت يف اجلزائر القنوات اخلاصة، وهي على النحو التايل

يديرها أنيس رمحاين انطلقت القناة ببثها " النهار اجلديد"قناة تابعة لصحيفة : النهار تي في-1

ة األردنية عمان، و�تم بالشأن ميف العاص واختذت مقرها الرئيسي، 2012مارس  6التجرييب يف 

بىن خطاب السلطة تاإلخباري والسياسي يف اجلزائر، وهي صورة مصغرة ملضامني وحمتوى اجلريدة اليت ت

  .بشكل كامل يف براجمها

وثبت يف األردن يف حني مقرها " الشروق"وهي أيضا امتداد للجريدة الورقية : الشروق تي في-2

جلزائر، كانت انطالقتها يف الذكرى السابعة واخلمسني الندالع الثورة التحريرية الرئيسي موجود يف ا

  2012.1مارس  15احلادية عشر لتأسيس يومية الشروق فيما بدأ بثها الرمسي يف  ىوالذكر 

، تتناول 2012هي قناة جزائرية إخبارية دولية انطلق بثها يف أكتوبر عام ": نوميديا نيوز"قناة -3

ف القضايا الراهنة يف العامل، وتتمتع بقدر من االحرتافية واملوضوعية، هلا مراسلني ومكاتب القناة خمتل

  2.يف خمتلف دول العامل

مملوكة لرجل املال  2013ماي  8هي قناة جزائرية مستقلة انطلق بثها يف ": دزاير تي في"قناة -4

  .اجلزائري علي حداد

                                                             
1https://dan.com/fr-fr/buy-domain/alarabia.com .20:00: على الساعة 8/03/2020ريخ الزيارة ات   

دور القنوات اجلزائرية اخلاصة يف تقدمي اخلدمة العمومية حسب رأي أساتذة اإلعالم واالتصال جبامعة أم البواقي، : غراف، نور اهلدى  حربيعة قرا  2

  .78، ص2015،2015العريب بن مهيدي، أم البواقي، سرت، جامعة ذكرة لنيل شهادة املم
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  .، يوجد مقرها يف لندن2012يف شهر ماي  افتتاحهامت ": الهقار"قناة -5

  .2013موجهة للمرأة انطلق بثها يف شهر أوت ": سميرة"قناة -6

  .2013يف أفريل " الساتل"خاصة بربامج األطفال انطلق بثها التجرييب على ": جرجرة"قناة -7

التجرييب أواخر هي قناة تلفزيونية جزائرية تابعة ملؤسسة اخلرب انطلق بثها ": كاي بي سي"قناة -8

  2013.1شهر ديسمرب 

  :البرامج السياسية: ثالثا

  :تعريف البرامج السياسية-3-1

هي الربامج اليت يستضاف فيها شخص كمتخصص أو جمموعة أشخاص يتحدث إىل مشاهدين -

مباشرة يف موضوع معني ومن ذلك األحداث السياسية واالقتصادية، ويتوقف جناح الربنامج على 

دث وحسن عرض املوضوع وطرحه ومناقشته وطرق التحدث للمشاهدين واللغة شخصية املتح

  .املستخدمة

هي برامج متخصصة لقضايا كاألحداث السياسية يف وسائل اإلعالم السمعية واملرئية وتتناول هذه -

ها الربامج خمتلف الشؤون املتعلقة باملواضيع السياسية احمللية واإلقليمية والدولية ومناقشتها وحتليل

استمرارية من احليز اإلعالمي  والتوصل أو اخلروج بنتائج ختص هذه القضايا وقد تأخذ هذه الربامج

للوسيلة وقد يكون هلا توقيت خاص يوميا أو أسبوعيا أو شهريا أو تكون ظرفية وضعت حلادثة 

 2.معينة

 

  

                                                             
1
https://dan.com/fr-fr/buy-domain/alarabia.com .21:00الساعة  8/03/2020: تاريخ الزيارة   

  439، ص1989املذيع وفن  تقدمي الربامج يف الراديو والتلفزيون، دط، دار الشروق للنشر والتوزيع، جدة، : كرم شليب 2
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  :خصائص البرامج السياسية-3-2

  :تتسم الربامج السياسية ببعض السمات تتمثل يف

  .تعد واحدة من أهم ركائز البث التلفزيوين يف العامل-

  .شغل مساحة كبرية يف خريطة البث التلفزيوين يوميا-

  .تثري اجلدل والنقاشات احلادة من خالل املواضيع والقضايا اليت تتناوهلا بالتحليل-

  .اآلخرين مؤيد ومعارضرأي رأي الحرية الرأي والتعبري واالستماع إىل -

  .املشاهد إىل هذه الربامج وتعلقه �ا بل حىت اإلدمان عليهاجذب -

  .اإلثارة والشغف-

  .التعريف باألزمات السياسية والقضايا السياسية-

  .تناول املواضيع جبرأة كبرية-

  .اختالف شكل الربامج السياسية من بلد إىل آخر ومن قناة تلفزيونية إىل أخرى ومن صحفي آلخر-

  .يونية وتنوعهاكثرة الربامج التلفز -

  .نشر الثقافة والوعي السياسي للجماهري-

  .التعريف باحلياة السياسية-

 1.احتالل مراكز ومرتبة جد متقدمة لدى املشاهد-

  

                                                             
الربيطانية وإذاعة صوت أمريكا، رسالة ماجستري غري  اإلذاعةدراسة حتليلية مقارنة للربامج السياسية املوجهة باللغة العربية من هيئة : سامي الشريف 1

  .101، ص1971منشورة، جامعة القاهرة، 



القنوات الفضائية والبرامج السياسية:                                            الفصل الثالث  

80 
 

  :أهداف البرامج السياسية-3-3

�دف الربامج السياسية إىل تغطية مجيع مستويات املشاهدين وتأخذ أشكال اإلنتاج 

ن يف شكل برنامج حواري أو برنامج مجاهريي أو يف شكل جملة أو حىت التلفزيوين املختلفة، فقد تكو 

ىل حتقيق وظيفة اإلعالم واألخبار عن طريق الشرح والتفسري إيف شكل حديث، ويهدف مضمو�ا 

حىت يستطيع املشاهد أن يستوعبها ويكون وجهة نظر جتاه األحداث، وهكذا فإن عملية تغطية 

خبار والربامج اإلخبارية والسياسية يف التلفزيون تعترب عمال مجاعيا وإعداد وإنتاج وتنفيذ نشرات األ

املقام األول إىل تقدمي خربة إخبارية حتظى باهتمام املشاهدين ليقبلوا عليها من أجل يف يهدف 

تزويدهم باملعلومات، وترتبط درجة تأثري الربنامج السياسي التلفزيوين بشخصية القائم باالتصال، إذ 

ة التأثري كما زادت درجة ثقة اجلمهور به، فضال عما ميتلكه من مقومات الشخصية تزداد درج

  1.التلفزيونية الناجحة

  :و�دف الربامج احلوارية السياسية إىل حتقيق األمور التالية

إيصال احلقائق واملعلومات إىل اجلماهري بطريقة سلسة وسهلة قريبة إىل نفوسهم، وتعرض اجلوانب -

  .للموضوع بطريقة قريبة من مهومهم وآماهلماملتعددة 

حماولة الوصول إىل تقدمي حل للموضوع املختلف عليه وذلك بعرض وجهات نظر خمتلفة فعن طريق -

التحاور يظهر لنا أن وجهات نظر قد فازت على غريها فتقدم هي بعدها احلل الصحيح للمشكلة 

  .املطروحة

                                                             
، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف علوم اإلعالم "أثر متابعة الربامج السياسية وتشكيلها للوعي السياسي بالقنوات اجلزائرية اخلاصة: سعيد مراح 1

  .140-139، ص 2016،2017جامعة باتنة، واالتصال، 
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يد من التفكري يف املوضوع الذي عاجلته، فهي إن اكتفت حتث الربامج احلوارية لآلخرين على املز -

بالتنبيه إىل أمهية ومناقشة جوانبه املتعددة وما حييط به من وجهات نظر خمتلفة ولكنها مل تنتهي إىل 

  1.حقائق معينة بل تركت الباب مفتوحا أمام املتلقي

ي واالجتماعي واحملافظة كما �دف الربامج السياسية إىل التثقيف إذ يعد نقل الرتاث احلضار 

عليه أحد املهام األساسية تسعى إليها وسائل اإلعالم، وتأيت مهمة التثقيف يف تقدمي القيم واألفكار 

  2.واملعلومات اليت حتافظ على التنشئة السياسية واملسامهة فيها والعمل على نشر الوعي السياسي

  :البرامج السياسية التلفزيونية وأدوارها السياسية-3-4

تعد الربامج السياسية واحدة من أهم الربامج اليت يقوم عليها البناء العام للبث التلفزيوين يف  

غالبية احملطات والقنوات التلفزيونية يف العامل، إذ تشري الكثري من الدراسات إىل أن هذه الربامج 

هذه الربامج إىل شغلت مساحة كبرية يف خريطة البث اليومي، ففي التلفزيون األمريكي متثل نسبة 

يف املئة، ويف األقطار  40عشرين يف املئة من ا�موع العام لساعات البث، ويف إيطاليا تصل إىل 

يف املئة، وهي يف مجيع األحوال متثل املواقع األوىل من بني  22و 16العربية يصل معدهلا إىل ما بني 

  3.أنواع الربامج التلفزيونية األخرى

واحدة من أهم اليت يقوم عليها البناء العام للبث التلفزيوين يف غالبية تعد الربامج السياسية 

احملطات فالقنوات التلفزيونية يف العامل، إذ تشري أيضا أن هذا النوع من الربامج حيظى باهتمام ومتابعة 

  .ظاماملشاهدين، وتشري إحدى الدراسات العربية إىل أن الربامج السياسية حتظى مبتابعة املشاهدين بانت

، )املستقبل- املرسل(واالهتمام بالربامج السياسية من قبل احملطات والقنوات التلفزيونية، وكذا عناصرها 

  :إذ ميكن إمجال األدوار السياسية هلذه الربامج فيما يلي

                                                             

.140ص املرجع السابق، ،سعيد مراح 1 

.78، ص1997الربامج الثقافية يف الراديو والتلفزيون، دط، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر، : سهر جاد، أمحد علي  2 
  .32، ص2007التلفزيون اجلزائري واقع وآفاق، دط، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، : حفري عبد احلميد 3
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زيادة معلومات اجلمهور �دف حتقيق التواصل معه عرب استثمار وسائل اإلعالم اليت يعد التلفزيون -

  .إذ يستطيع أن يعمل باعتباره مضاعفا ملصادر املعلومات ا،همن أمه

  .آراء جديدة لدى اجلمهور من موضوعات وقضايا يهتم �ا-

احلرية واملساواة واحرتام القانون واملشاركة يف الفعاليات : غرس وتدعيم القيم والتقاليد السياسية مثل-

  .السياسية عموما

  .اء القضايا املهمةتكوين الرأي العام واختاذ القرارات إز -

  .كبريةالحتقيق التعبئة املطلوبة اليت جتعل من املواطن قادرا على أداء فعله إزاء احلوادث السياسية -

  1التصدي لألفكار اليت تطرحها الربامج السياسية يف القنوات التلفزيونية األخرى املنافسة-

  :وإبراز أدوارها السياسيةالبرامج السياسية في الفضائيات الجزائرية الخاصة -3-5

اإلعالمية وبروز  اجلزائرية ظاهرة التعدديةنتيجة لعدة تغريات برزت على الساحة اإلعالمية 

القنوات اخلاصة اليت اهتمت من خالل الربامج اليت تقدمها سواء السياسية منها أو الثقافية أو 

يع املسكوت عنها، بوهات واملواضالرتفيهية معاجلة بعض اإلشكاالت والقضايا الراهنة، وخدش الطا

لمشاهد فرصة مساع أحداث ومواقف، بغية القيام بعملييت التأثري والتغيري يف آراء لحيث أضحت تتيح 

اجلمهور، مما يسمح ويساهم يف عملية صنع القرار السياسي بعدما أصبحت تعرب عن نشاط وأفكار 

  2.خمتلف التيارات السياسية

تكوين الثقافة السياسية للجمهور ذلك أ�ا غري متحكم فيها من وتعمل هذه القنوات على 

قبل هيئة معينة كما أ�ا تساهم يف معرفة الفرد ملختلف حقوقه كما تعد اآللة اإلعالمية يف اجلزائر من 

                                                             

.13، ص1999، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، 2اخللفيات السياسية واالجتماعية والثقافية، ط–األزمة اجلزائرية : إبراهيم الرياشي وآخرون  1 
الربامج السياسية يف اإلعالم الفضائي اجلزائري اخلاص ودورها يف تنمية الوعي السياسي لدى الطالب اجلامعي، مذكرة مكملة لنيل : منصور بن كادي 2

  .82ص،2014،2015صال، جامعة حممد خيضر، بسكرة، يف اإلعالم واالت املسرتشهادة 
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أبرز الوسائط لربط الصلة بني نظام احلكم والقاعدة الشعبية، فالنظام حباجة إىل توضيح قراراته 

  .اهري إلثبات شرعيتهالسياسية للجم

وتربز السلطة التداولية وكشف احلاجات عن احلياة السياسية مل نعرف احلياة السياسية قبل 

القنوات اخلاصة وهكذا فإن االتصال اجلماهريي وأدواته جعلته مسرحا تدور من خالله أحداث احلياة 

ذا ما شدد عليه الباحث السياسية إذ يعد اإلعالم اخلاص مؤشر وفضاء ملمارسة الدميقراطية وه

"moroeprice "1.بوجود صلة وطيدة بني الدميقراطية وظهورها وبني وسائل اإلعالم  

 ي والتعددية اإلعالمية يف احلالةأن جتربة التنوع اإلعالم" رضوان بومجعة"كما يرى الباحث 

واالجتماعية وأثرها اإلجيايب اجلزائرية قد برهنت على فعلية نفعها للمجتمع من خالل براجمها السياسية 

مبراحل  ييف وعيه ومنائه والنهوض بدور الصحافة الوطنية يف اجلزائر خصوصا بعد مرور مهنة اإلعالم

 مة املدافع عن الثورة إىل مهنة الصحفي احلرمن مهنة املوظف والناطق الرمسي بسحساسة تدرجت به 

ياسية اليت فرضتها التحوالت اإلقليمية عهد التعددية اإلعالمية أفاد تطور احلريات السففي 

مل على تغطية وحتليل األحداث املرتبطة عوالسياسات األجنبية يف دعم القنوات الفضائية اليت ت

بالعنصر املؤثر يف ا�تمع وهم الفئة اجلماهريية ويف املقابل يقول بأن جتربة اإلعالم اخلاص يف اجلزائر 

سياق  واملتوازن الذي يدخل يف باإلعالم املوضوعي احملايدتعاين من قصور حاد وخصوصا ما يعرف 

اإلعالميني أو القانون اإلعالمي الذي يوضح مدى ارتباط ( وشروط واملعايري املهنية لتلك العناصر 

  ).النشاط اإلعالمي اخلاص بالبنية السياسية واإلديولوجية

ة خمتلفة ورمبا متناقضة يف آن و�ذا أصبح املراهقون والنشء يتعرضون ملضامني سياسية إعالمي

واحد حيث ميكن للتلفزيون أن يؤثر بشكل كبري تشكيل الوعي السياسي، ورمبا يف تزييفه أحيانا 

ايري ومفاهيم سياسية حمددة قد تتوافق عوذلك من خالل ما ينقله من تعبريات رمزية خاصة بقيم وم

سائل اليت يبثها ف يف األهداف بني الر يؤدي االختال مع ثقافة ا�تمع أو تتعارض معها ومن مث قد

                                                             

.82ص ،قباسلا عجر ملا، منصور بن كادي 1 
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وبني أهداف مؤسسات التنشئة السياسية السليمة وعلى هذا ميكن القول أن دراسة هذا التلفزيون 

دث نتيجة االتصال وهناك مستويات التأثري صعبة ألنه ليس يف اإلمكان دائما دراسة السلوك الذي حي

دعيم داخلي لالجتاهات إىل حدوث تغيري على تلك عديدة للتأثري ابتداء من االهتمام إىل حدوث ت

االجتاهات مث يف النهاية إقدام الفرد على سلوك علين ويف كل مستوى من هذه املستويات األربعة 

  1.ختتلف درجة التأثري

ويف األخري نستنتج أن القنوات الفضائية من أهم وسائل االتصال اجلماهريي، واليت حتظى 

باهتمام كبري من طرف املشاهدين باإلضافة إىل القنوات اجلزائرية اخلاصة اليت جاءت استجابة 

للتعطش الذي كان من قبل اجلزائرين، حيث كانت من أبرز القنوات اليت تنشط يف الساحة اإلعالمية 

اجلزائرية، ومن خالل هذا يتضح لنا أمهية البث الفضائي يف تقدمي خدمات متنوعة تليب حاجيات 

مجهورها، خاصة الربامج السياسية اليت تعترب الوسيط يف عملية االتصال السياسي وتساهم يف تشكيل 

  .احلقيقة السياسية، فهي أحد أهم أدوات صناعة الرأي العام واحمللي

                                                             
1

اإلعالم العربي والوعي السیاسي للمراھقین، مذكرة ماجستیر منشورة، دط، مركز اإلسكندریة للكتاب، : نشكري إبراھیم أحمد القطا مامإ 
   .125، ص2009القاھرة، 



  دراسة نقدية للدراسات السابقة: الفصل الرابع

  تمهيد 

دور الفضائيات العراقية يف تشكيل اجتاهات الشباب اجلامعي حنو القضايا السياسية، رسالة  -1- 4

  ماجستري يف اإلعالم 

الربامج السياسية يف التلفزيون الفلسطيين يف تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية من جهة  دور -2- 4

  نظر طلبة اجلامعات الفلسطينية، رسالة ماجستري يف اإلعالم

  اجتاهات طلبة اجلامعات األردنية حنو احملطات الفضائية العربية، رسالة ماجستري يف اإلعالم -3- 4

لكويتية اخلاصة يف تشكيل الرأي السياسي للمواطن الكوييت، رسالة دور القنوات الفضائية ا -4- 4

  ماجستري يف اإلعالم
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  :تمهيد

بعد التطرق للجانب النظري ملوضوع الدراسة يف الفصل السابق، سنتناول يف هذا الفصل 

الدراسة النقدية للدراسات السابقة والذي قمنا فيه بعرضها ونقدها من مجيع جوانبها العلمية 

  .واملنهجية مع بيان آرائنا وتقييمنا هلذه الدراسات
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دور الفضائيات العراقية في تشكيل اتجاهات الشباب " بعنوان : الدراسة األولى -4-1

رسالة ماجستير في اإلعالم، جامعة الشرق األوسط  ،"الجامعي نحو القضايا السياسية

  2016للدراسات العليا، كلية اإلعالم، األردن، 

  .حمسنحيىي حممد : اسم الباحث

  الجانب الشكلي للدراسة : أوال

الحظنا أ�ا متطابقة مع النموذج املطلوب يف اجلامعة اليت ينتمي إليها الباحث  :الرسالةصفحة  - 1

  .واليت متيزت باستخدام اللون األسود الداكن

  .كان متوسط مع الكتابة باللغة العربية واالجنليزية:  نوع الخط - 2

 . صفحة 198حتتوي الرسالة على : عدد الصفحات - 3

فالباحث يف دراسته وفق وأصاب يف حتديده للفصول والتوازن  التوازن بين الفصولفيما خيص   - 4

 .بينهم

ومقارنة مع دراستنا الحظنا أن اجلانب الشكلي هلذه الدراسة خيتلف مع اجلانب الشكلي  

إخل، .... حيث اللغة املستخدمة وترتيب البيانات وحتديد الفصول املتبع يف جامعتنا، وذلك من 

  .ن حيث الشكلوبالتايل هناك اختالف كبري م

  الجانب المنهجي للدراسة: ثانيا

 :عنوان الدراسة - 1

واضح وحمدد وموجز ويشتمل على متغري مستقل ومتغري تابع، باإلضافة إىل حجم اخلط صغري،  

كما حدد الباحث الفئة املستهدفة يف العنوان وهم الشباب اجلامعي، كذلك  يعكس العنوان املنهج 

الوصفي، وبالتايل ومن جهة نظرنا نوافق الباحث يف اختياره هلذا العنوان املستخدم واملتمثل يف املنهج 

 .ألن هذا األخري يتميز بالدقة والوضوح وأنه قصري ومناسب وقابل للدراسة
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 : ملخص الدراسة - 2

تطرق الباحث فيه إىل اهلدف من الدراسة والعينة واألداة املستعملة باإلضافة إىل النتائج 

ترمجة  امللخص باللغة اإلجنليزية، هلذا فنحن نوافق الباحث ألن هناك تشابه مع  املتوصل إليها، كذلك

  .ملخص دراستنا احلالية، ضف إىل ذلك فهو شامل �ريات الدراسة

  :المقدمة - 3

كانت مهيئة، حيث بدأت بالكل والعموم، وتدرجت إىل اخلصوصية، حيث حتدث الباحث 

إلضافة إىل وسائل اإلعالم ودورها الرئيسي يف تكوين قيم عن التقدم العلمي والثورة التكنولوجية با

السياسية، كما حتدث عن القنوات الفضائية وتأثريها يف عملية  واقفواجتاهات الشباب ايزاء امل

  .التغطية اإلخبارية، وبالتايل كانت املقدمة ملمة باملوضوع وواضحة

  :مشكلة الدراسة - 4

ما االجتاهات اليت : تتفرع من عدة أسئلة واملطروح كما يليواليت مت حتديدها يف سؤال رئيسي 

تسعى الفضائيات العراقية تشكيلها لدى الشباب اجلامعي حنو القضايا السياسية، وبالتايل ومن جهة 

نظرنا استنتجنا أن الباحث مل يتحدث يف مشكلة الدراسة عن املوضوع بشكل مفصل، حيث أنه بدأ 

 .صغرية مشكلة الدراسة وهذا باملقارنة مع دراستنا احلالية بتمهيد طويل مث ذكر يف فقرة

 : أهمية الدراسة - 5

تطرق الباحث يف األمهية عن الدور الذي تقوم به الفضائيات العراقية يف تشكيل اجتاهات 

تنعكس فيها الكثري من خصائص ا�تمع العراقي،  الشباب اجلامعي بوصفهم شرحية اجتماعية

والكشف عن القضايا السياسية املختلفة اليت متثل ثقل اهتماما�م، هلذا ومن جهة نظرنا فقد حتدث 

  .الباحث بشكل واسع يف األمهية وعن الفائدة من هذه الدراسة

ذكرها إطالقا، وبالتايل فيما خيص أهداف الدراسة فالباحث هنا يف دراسته مل يتطرق إليها ومل ي

 .فنحن ال نتفق مع الباحث يف استغناءه عن هذا العنصر الذي نعتربه مهم عند دراسة موضوع معني
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 : مفاهيم أو مصطلحات الدراسة - 6

قام الباحث بذكر املصطلحات األساسية للدراسة، كما قام بتعريفها اعتمادا على املراجع، وأنه 

ية للمصطلحات، وبالتايل نرى أ�ا تتوافق مع دراستنا من حيث هذه مل يستغين عن التعريفات اإلجرائ

  .النقطة

 : حدود الدراسة - 7

  : مت حتديد حدود الدراسة بوضوح

 ؛)1/5/2016 – 1/11/2015( بالنسبة للحدود الزمانية فتتمثل يف الفرتة الزمنية من  -

 .العراق/ حمافظة بغداد : احلدود املكانية -

 .جامعة بغدادطلبة : احلدود البشرية -

 : منهج الدراسة - 8

يرى الباحث يف دراسته أن املنهج املالئم هو املنهج الوصفي املسحي وذلك ألنه يتضمن دراسة 

احلقائق املتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف أو جمموعة من الناس أو األحداث، حيث تضمنت الدراسة 

رفهم وتصورا�م واجتاها�م جتاه ، �دف قياس معا)عدد من طلبة جامعة بغداد( استطالعا آلراء 

  .القضايا اليت تعاجلها الفضائيات العراقية

 : مجتمع الدراسة - 9

، وهذا نتيجة )25000(مت اختيار طلبة جامعة بغداد جمتمعا للدراسة، والذين بلغت أعدادهم 

دور ملا يتمتع به هذا ا�تمع من مقدرة على تقييم األمور، ومعارف وثقافات تتيح للباحث معرفة 

  .الفضائيات من وجهة نظرهم يف تشكيل اجتاها�م حنو القضايا السياسية

فيما خيص العينة، فقد اعتمد الباحث يف دراسته على العينة العشوائية البسيطة وهم طلبة 

استبانه على عينة ) 650(طالب وطالبة، إذ مت توزيع ) 615(جامعة بغداد، وقد بلغتنا عينة الدراسة 

 قبوهلا إستبانة كانت إجابتها غري صاحلة، فكانت خالصة اإلستبانات اليت مت) 35(الدراسة واستبعاد 
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إستبانة كانت االستجابة األولية للمستجيبني بعدم مشاهدة الفضائيات ) 112(إحصائيا منها 

  ).503(العراقية، فكانت خالصة اإلستبانات اليت أجريت عليها العمليات اإلحصائية 

وبالتايل ومن وجهة نظرنا فقد وفق الباحث يف االختيار كون الطلبة على درجة عالية من 

  .والقدرة على التقييماملعارف 

 : أدوات الدراسة - 10

اعتمد الباحث على اإلستبانة جلمع البيانات املتعلقة مبوضوع حبثه عن طريق استمارة جيري 

تعبئتها من طرف املستجيب، حيث تتضمن ثالث أجزاء، اجلزء األول معلومات عامة عن املبحوثني، 

الدراسة، واجلزء الثالث الذي تستطلع فيه الدراسة واجلزء الثاين يتضمن األسئلة املغلقة املتعلقة �دف 

العراقية األكثر متابعة، هلذا فنحن نتفق مع الباحث يف اختياره  ي العينة املبحوثة حول الفضائياتأر 

كما أ�ا تتوافق مع دراستنا من حيث هذا االختيار وذلك لسهولة ) اإلستبانة( هلذه األداة 

  .استخدامها

 :مشابهةالدراسات السابقة وال - 11

ذكر الباحث يف دراسته مثانية دراسات سابقة عربية وأجنبية متصلة مبوضوع حبثه، وقد حتدث 

يف هذه الدراسات عن اهلدف منها باإلضافة إىل املنهج والعينة وأهم النتائج املتوصل إليها، كما ذكر 

التعرف على املنهج الباحث حدود اإلستفادة من الدراسات السابقة وذلك ببناء تصور عام للدراسة و 

املالئم واملصادر واملراجع اليت ميكن الوصول إليها واالستفادة منها، كذلك ساعد يف الربط بني نتائج 

الدراسة احلالية ونتائج هذه الدراسات، ضف إىل ذلك ذكر االختالف املوجود بني دراسته 

ين، فالباحث هنا مل يذكرها والدراسات السابقة، فيما خيص توظيف هذه الدراسات يف اإلطار امليدا

  .إطالقا يف حتليله للجداول والنتائج

وبالتايل نالحظ أن الباحث عند عرضه للدراسات السابقة، اكتفى بذكر بعض العناصر فقط 

ومل يذكرها كاملة حيث أنه مل يقوم بذكر التساؤل الرئيسي للدراسات والتساؤالت الفرعية، كما أنه مل 

الدراسات، هلذا فنحن خنالف الباحث يف طريقة عرضه هلذه الدراسات، مع يقوم بالتعقيب على هذه 
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أنه يوجد تشابه مع دراستنا السابقة من حيث ذكره بعض النقاط، وبالتايل كان من األحسن أن 

وهذا حسب ...) التعقيب السؤال الرئيسي، األسئلة الفرعية،(  يتطرق لتلك العناصر اليت جتاوزها 

  .وجهة نظرنا

  :الدراسة وتحليلهانتائج  - 12

مفصل، وبناءا يق عليها وحتليلها بأسلوب دقيق و فقد قام الباحث بوضع جداول إحصائية والتعل

اليت خرج �ا البحث، قام بوضع بعض التوصيات واحللول نذكر  واالستنتاجاتعلى هذه النتائج 

ضرورة حرص الفضائيات مع العراقية على شفافية ووضوح مصادر التمويل، وكشف الذمم : منها

اخل وبالتايل ومن وجهة نظرنا فقد وفق الباحث يف ..... املالية، معاجلة القضايا السياسية بشكل وطين

  .�ا قابلة للتنفيذ وليست مستحيلةوضع وصياغة هذه التوصيات أل

  :التهميش وسالمة اللغة - 13

ب والسنة والصفحة، أما اللغة أخر الفقرات وذلك بذكر اسم الكات كتب الباحث التهميش يف

  .فكانت واضحة ومفهومة، لكن وجود أخطاء بسيطة أثناء الكتابة مع مراعاته لعالمات الوقف

  :بالنسبة للمراجع - 14

بلغ ) وأطروحة دكتوراه، جمالت ماجستريكتب، رسائل ( اجع عربيةفالباحث اعتمد على مر 

مرجعا هلذا فالباحث قام بتنويع املراجع ومل يعتمد  11مرجعا و أخرى أجنبية وكانت  109عددها 

على مراجع عربية فقط، وهذا ما خيتلف مع دراستنا اليت اعتمدنا فيها على مراجع عربية وغياب 

  .مراجع أجنبية

  :النظرية للدراسةة بالمقار  - 15

اعتمد الباحث يف دراسته على نظريتني ومها نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم واليت تبحث 

اذا تكون لوسائل اإلعالم تأثريات عميقة يف بعض املواقف، وبعضها يف تأثريات وسائل اإلعالم، ومل

على  التعرف على كيفية األخر ال متتلك التأثري، ونظرية االستخدامات واإلشباعات واليت تقوم 
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استخدام األفراد لوسائل اإلعالم وذلك بالنظر إىل اجلمهور النشط الذي يستخدم الوسيلة اليت تشبع 

  .حاجاته وأهدافه

وبالتايل ومن وجهة نظرنا نوافق الباحث يف اختياره هلذه النظريتني ألن هذه األخرية تنطلق من 

وذلك بالنظر إىل اجلمهور النشط الذي خيتار ويستخدم حماولة اكتشاف اجلمهور لوسائل اإلعالم 

  .الوسائل اليت تشبع حاجاته

  :اإلطار العلمي والمعرفي للدراسة: ثالثا

وضوع حبثه، حيث تطرق يف البداية إىل تناول الباحث يف هذا اجلانب جل العناصر املتعلقة مب

مصادر تشكيل االجتاهات، كذلك القنوات املفاهيم، واملكونات واخلصائص و  االجتاهات من حيث

الفضائية و دورها يف تشكيل اجتاهات اجلمهور، اليت حتدث فيها بشكل مفصل وواسع، كما تطرق 

عنصر آخر واملتمثل يف القنوات الفضائية وقدرة التأثري السياسية، مربزا فيها دور القنوات  إىلالباحث 

دورها يف التأثري باجلمهور، ضف إىل ذلك ذكر مجهور يف الدعاية السياسية، واإلشاعة و الفضائية 

  .القنوات الفضائية وأمهية دراسة هذا اجلمهور

إىل عنصر البث الفضائي يف العراق والذي حتدث فيه بشكل واسع  ويف األخري تطرق الباحث

القنوات الفضائية بشكل  استعرض وواضح حول بداية ظهور البث الفضائي يف العراق، كما

  .متسلسل

حسب رأينا نرى بأن الباحث وفق يف عرض هذا اجلانب، حيث أنه ذكر مجيع العناصر بشكل 

  .مفصل وواضح، دون االستغناء عن عنصر هام يف حبثه

  الجانب األخالقي للدراسة : رابعا

من خالل قراءتنا هلذه الدراسة توصلنا إىل أن الباحث أضاف معلومات وأفكار قيمة متعلقة 

مية أو اإلبداعية عند أنه حتلى باألمانة العلمية، ومل ينتحل أفكار الغري سواء العل مبوضوع حبثه، كما

  .دراسة حبثه
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دور البرامج السياسية في التلفزيون الفلسطيني في تعزيز " بعنوان : الدراسة الثانية -4-2

نموذجا، أت ية الجامعات الفلسطينية، جامعة بيرز لبلوطنية الفلسطينية من وجهة نظر طالوحدة ا

  . 2014جامعة البترا، 

  .صائب وليد حسني نصر اهللا: اسم الباحث

  الجانب الشكلي للدراسة: أوال

 :صفحة الرسالة - 1

رأينا أ�ا متطابقة مع النموذج املطلوب يف اجلامعة اليت ينتمي إليها الباحث، واليت متيزت 

  .باستخدام اللون الداكن

 : نوع الخط - 2

  .العربية واإلجنليزيةكان متوسط مع الكتابة باللغة 

 :عدد الصفحات - 3

   .صفحة 146حتتوي الرسالة على 

 : فصولالتوازن بين ال - 4

  .فقد وفق الباحث يف حتديده للفصول والتوازن بينهم

ومقارنة مع دراستنا نرى أن اجلانب الشكلي هلذه الدراسة خيتلف مع اجلانب الشكلي  

لدراستنا، وهذا من خالل اللغة املستخدمة وترتيب البيانات وحتديد الفصول، وبالتايل هناك اختالف  

  .كبري من حيث الشكل

  الجانب المنهجي للدراسة: ثانيا

 : عنوان الدراسة - 1

يعترب مناسب للدراسة كما أن العنوان أشار إىل مشكلة البحث بشكل حمدد، وكذلك العبارات 

واضحة باإلضافة إىل حجم اخلط صغري، كذلك حتديد الفئة املستهدفة وهي طلبة اجلامعات يف 
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 جهة نظرنا يعكس العنوان املنهج الذيو الضفة الغربية، ومت اختيار عينة من طلبة جامعة بريزيت، ومن 

  .كلمة وهو طويل نوعا ما  20مت استخدامه وهو املنهج الوصفي، كذلك نرى أن العنوان احتوى على 

 : ملخص الدراسة - 2

من وجهة نظرنا نرى وضوح امللخص ومشوله �ريات الدراسة من خالل احلديث عن الدراسة 

ونتائجها وما توصلت إليه وكذلك اشتمل امللخص على اهلدف والعينة ومكان إجراء الدراسة 

باإلضافة إىل ترمجة امللخص إىل اللغة اإلجنليزية، هلذا فنحن نوافق الباحث ألن هناك توافق مع 

  .ملخص دراستنا احلالية، وبالتايل فهو شامل �ريات الدراسة

 : المقدمة - 3

باألمور العامة، فقد بدأ الباحث باحلديث على وسائل اإلعالم  بالبدءنالحظ أ�ا متيزت 

مث انتقل إىل احلديث  ،هم بشكل عامقفتنشئة اجلماهري والتأثري يف اجتاها�م الفكرية ومواودورها يف 

ة والصوت، حيث أشار أنه أقوى الوسائل اإلعالمية يف تشكيل رب عن التلفزيون بصورته احلية املع

االجتاهات واملواقف، مث بعد ذلك أشار الباحث إىل سبب الدراسة وهي الربامج السياسية، حيث 

ذكر بأ�ا من أهم الربامج اليت يقوم عليها البناء العام للبث التلفزيوين وأ�ا شغلت مساحة كبرية يف 

خريطة البث اليومي، ومن وجهة نظرنا فقد كانت املقدمة قصرية وملمة باملوضوع فقد جتنب الباحث 

  .اإلطالة حىت ال يصاب القارئ بامللل والتشتت

 : مشكلة الدراسة - 4

املشكلة وصياغتها يف صيغة سؤال رئيسي تتفرع منه عدة أسئلة، وهي مشكلة قابلة مت حتديد 

للدراسة، لكن من وجهة نظرنا مت صياغتها بطريقة مل تقنع القارئ بوجود مشكلة حيث حتدث 

الباحث يف حدود ال تتجاوز الصفحة ومل يتعمق يف املشكلة واإلحساس بأمهية الربامج السياسية يف 

 .لسطيين، وهذا مقارنة مع دراستنا احلاليةالتلفزيون الف
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 :أهمية الدراسة - 5

أوضح الباحث يف األمهية الفائدة اليت تقدمها الدراسة للمجتمع واحلاجة هلا، لكن رأينا أن 

  .األمهية على هذا النحو خمتصرة بشكل كبري حيث كانت يف ثالث نقاط فقط

 : أهداف الدراسة  - 6

مشتقة ومتصلة بأسئلة مشكلة الدراسة، ومت صياغة  مت حتديد األهداف يف أربعة أهداف

  .األهداف بشكل حمدد ومن وجهة نظرنا هي أهداف واقعية وليست مستحيلة

 : مفاهيم أو مصطلحات الدراسة - 7

قام الباحث بسرد املصطلحات األساسية وهي الربامج السياسية، تعزيز االجتاهات، الوحدة 

اعات، كما قام الباحث بالتعريف اإلجرائي لكل مصطلح من بنية الوطنية، طلبة اجلامعات، اإلشالوط

  .املصطلحات وبالتايل نالحظ أن الباحث وفق يف الشرح، كما أ�ا تتطابق مع دراستنا يف هذه النقطة

 : حدود الدراسة - 8

  :بشكل واضح ودقيقمت حتديد احلدود 

  .الضفة الغربيةاقتصرت الدراسة على طلبة اجلامعات الفلسطينية يف : احلدود البشرية -

  .23/6/2014إىل  24/2فرتة إجراء الدراسة وهي الفصل الثاين من :احلدود الزمانية -

  .أمنوذجااقتصرت على طلبة جامعة بريزيت يف مدينة رام اهللا : احلدود املكانية -

  : منهج الدراسة - 9

سبب حدد الباحث منهج الدراسة باملنهج الوصفي كونه مالئم لطبيعة الدراسة وذكر 

استخدامه هلذا املنهج حيث أن الدراسة تسعى إىل وصف الدور الذي تقوم به الربامج السياسية يف 

التلفزيون الفلسطيين يف تعزيز الوحدة الفلسطينية، ومن وجهة نظر طلبة اجلامعات الفلسطينية، كما 

فراد ملعلومات عن حالة األاعتمد على منهج املسح اإلعالمي الذي يعد أحد أشكال مجع ا

  .هموسلوك
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 : مجتمع الدراسة - 10

حدد الباحث جمتمع الدراسة وهم طلبة اجلامعات يف الضفة الغربية ومت اختيار جامعة بريزيت 

يف مدينة رام اهللا كعينة ممثلة لطلبة اجلامعات الفلسطينية يف الضفة الغربية، حيث بلغ العدد اإلمجايل 

  .ذكور 3358إناث، و 6119نوع إىل طالبا وطالبة موزعني حسب ال 9477كليات   9يف 

 : العينة - 11

فقد قام الباحث باستخدام العينة الطبقية واليت تعترب أكثر شيوعا يف الدراسات اإلعالمية، 

كل فئة وبالتايل   إمجايلالتمثيل النسيب خلصائص ا�تمع، ومت سحب عينة من  حيث توفر هذه الطريقة

مفردة، ومنه الحظنا أن الباحث وفق اختيار العينة وذلك كون جمتمع  474يصبح إمجايل العينة 

طلبة اجلامعات على درجة عالية من التعلم واإلطالع على القضايا السياسية، كما أن ا�تمع ميثل 

  .هشرائح كبرية من ا�تمع الفلسطيين  والباحث أحد أفراد

 : اسةأدوات الدر  - 12

ة لتقدمي ناستخدم الباحث اإلستبانة وهي أداة هدفها استشارة املبحوثني بطريقة منهجية ومقن

حقائق وآراء يف إطار البيانات املرتبطة باملوضوع املدروس، وهي أداة حتتوي على جمموعة من األسئلة 

من وجهة نظرنا فقد احملددة واملعدة مسبقا وذلك للتعرف على حقائق معينة ووجهة نظر املبحوثني، و 

  .أصاب الباحث يف اختياره هلذه األداة وذلك لسهولة استخدامها واإلمكانات املتوافرة

 :صدق األداة وثباتها - 13

اعتمد الباحث طريقة الصدق الظاهري وذلك بعرض اإلستبانة على احملكمني لتقدير 

  .صالحيتها ملوضوع البحث، ومت إجراء التعديالت املناسبة عليها

 :ت السابقة والمشابهةالدراسا - 14

عشر دراسة عربية، ذكر فيها اهلدف من  13بدأ الباحث بالدراسات العربية وتطرق إىل 

  .ومناسبة الدراسة والنتائج، وقد كانت هذه الدراسات مرتبطة باملوضوع
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دراسات ذكر فيها أيضا اهلدف والنتائج وهي  3باإلضافة إىل الدراسات األجنبية واليت كانت 

الدراسات خمتصرة، كما قام الباحث  كل  باملوضوع قيد الدراسة، ولكن حسب رأينا فقد كانتمتصلة 

بالتعليق على الدراسات السابقة، باإلضافة إىل مقارنة دراسته احلالية مع الدراسات السابقة  واستفاد 

ى هذه منها يف إعداد األدب النظري وإعداد أداة الدراسة، كما أن الباحث مل يقم بالتعقيب عل

الدراسات، هلذا فنحن خنالف الباحث يف طريقة عرضه هلذه الدراسات حيث أنه ذكر بعض النقاط 

  .فقط

 : نتائج الدراسة وتحليلها - 15

مت عرض النتائج من خالل قيام الباحث بوضع جداول إحصائية والتعليق عليها وحتليلها 

  .تائجبأسلوب دقيق، حيث برزت شخصية الباحث بوضوح أثناء مناقشته للن

بالنسبة للتوصيات فقد قدم الباحث توصيات جيدة مثل االهتمام باختيار مقدمي الربامج ذوي 

الكفاءة العالية واألداء املميز، تنظيم برامج سياسية وطنية لرتسيخ اهلوية الوطنية باإلضافة إىل عمل 

مييز هذه التوصيات تلفزيونية �دف إىل عرض آراء مجيع طوائف ا�تمع، من وجهة نظرنا ما برامج 

  .وضوحها ودقتها وارتباط أغلبيتها بالنتائج وهي قابلة للتنفيذ

 : التهميش وسالمة اللغة - 16

الكاتب والسنة والصفحة و�ذا فقد  اسمكتب الباحث التهميش يف آخر الفقرات وذلك بذكر 

يف �ميشه، أما بالنسبة للغة فقد كانت واضحة، عدم وجود أخطاء،  APAاعتمد على مدرسة 

  .سليمة من حيث الصياغة

 : المراجع - 17

) 2(قام الباحث باالعتماد على عدد متنوع من املراجع واملصادر وهي القواميس واملعاجم 

كتاب باإلضافة ) 27(موسوعات علمية واعتمد كذلك على الكتب العربية وهي ) 3(باإلضافة إىل 

رسائل، باإلضافة إىل البحوث ) 3(رسالة جامعية والرسائل األجنبية ) 14(إىل الرسائل اجلامعية 
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، )14(وعددها  االنرتنترات العلمية والبحوث والدراسات املوجودة على شبكة متنشورة يف املؤ امل

  .وكلها كانت متعلقة مبوضوع البحث ومنه الحظنا أن الباحث وفق يف اختياره للمراجع

 : المقاربة النظرية للدراسة - 18

ونظرية  عالماإل عتماد على وسائلنظرية اال: اعتمد الباحث يف دراسته على نظريتني مها

اليت تفسر استخدامات الطالب للربامج السياسية اليت شباعات كأهم النظريات االستخدامات واال

يبثها التلفزيون الفلسطيين يف تعزيز الوحدة الفلسطينية، ومن وجهة نظرنا فقد أصاب الباحث يف 

نفس النظريتني أل�ما يدرسان اجلمهور ومدى اعتماده على  الخرتنااختياره للنظريتني ولو كنا مكانه 

  .وسائل اإلعالم واستخدامه هلا

  اإلطار العلمي والمعرفي للدراسة: ثالثا

حتدث الباحث يف هذا اجلانب عن العناصر املتعلقة مبوضوع حبثه، حيث عرض نشأة التلفزيون 

ح لنا أمهيته والتطور احلاصل فيه، بعد ومن وجهة نظرنا هي نقطة إجيابية كون معرفة أي موضوع يوض

ذلك ذكر لنا أمهية التلفزيون ومزاياه، حيث يعترب نافذة يطل منها املشاهد على العامل كله، كما أنه 

على اهتماماته، وحسب رأينا كانت العبارات  ويستحوذخياطب حاسيت السمع والبصر لدى املشاهد 

  .ستعراض تاريخ التلفزيون بشكل مناسبيف اإلطار النظري واضحة ومتسلسلة حيث مت ا

  الجانب األخالقي للدراسة: رابعا

الحظنا من خالل هذه الدراسة أن الباحث حتلى باألمانة العلمية، كما أنه مل يقم باستخدام 

  .أفكار الغري سواء العلمية أو اإلبداعية
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نحو المحطات الفضائية اتجاهات طلبة الجامعات األردنية " بعنوان : الدراسة الثالثة-4-3

العربية، رسالة ماجستير في اإلعالم، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، كلية اإلعالم، 

  .2008حريزان، 

  ندمي رحبي حممد احلسن : اسم الباحث

  الجانب الشكلي للدراسة: أوال

 : صفحة الرسالة - 1

ي إليها الباحث، واليت متيزت باستخدام الحظنا أ�ا متطابقة مع النموذج املطلوب يف اجلامعة اليت ينتم

  .اللون األسود الداكن والغليظ

 : نوع الخط - 2

  .كان متوسط مع الكتابة باللغة العربية واإلجنليزية

 : عدد الصفحات - 3

  .صفحة 176وي الرسالة على حتت

   :التوازن بين الفصول  - 4

 واملتمثلة يف مخسة فصولفيما خيص التوازن بني الفصول الحظنا أن هناك توازن فيما بينها 

  .ومتسلسلة وفق املنهجية وافية وبالتايل نرى بأ�ا خطة

ومقارنة مع دراستنا ال حظنا أن اجلانب الشكلي هلذه الدراسة خيتلف مع اجلانب الشكلي 

  .املتبع يف جامعتنا سواء من حيث اللغة وترتيب البيانات أو حتديد الفصول

  الجانب المنهجي للدراسة: ثانيا

 :عنوان الدراسة - 1

جاء العنوان حمددا ودقيقا، واصفا مشكلة الدراسة بدقة، كما أنه مركب من كلمات واضحة 

وتعبري سهل يبني للقارئ من الوهلة األوىل مضمون البحث وحمتواه، وبالتايل ومن وجهة نظرنا نوافق 

  .الباحث يف اختياره هلذا العنوان ألنه عنوان واضح ومناسب وقابل للدراسة



دراسة نقدية للدراسات السابقة                                                      :الفصل الرابع  

100 
 

 :ملخص الدراسة - 2

تطرق الباحث فيه إىل أهداف الدراسة واليت تسعى إىل التعرف على اجتاهات طلبة اجلامعات 

األردنية حنو احملطات الفضائية العربية، وكذلك معرفة العادات االتصالية وأمناط املشاهدة، كما حتدث 

ضافة إىل نتائج الدراسة، الباحث عن األدوات اليت استخدمها، كذلك ذكر جمتمع البحث والعينة باإل

  .وترمجة امللخص باللغة اإلجنليزية

حسب رأينا نرى بأنه ملخص إجيايب وشامل �ريات الدراسة، كما أنه هناك تشابه مع ملخص 

  .دراستنا احلالية

 : مقدمة الدراسة - 3

ة إىل تناولت املقدمة أمهية احملطات التلفزيونية الفضائية العربية يف السنوات األخرية باإلضاف

ازدياد كبري وملحوظ يف عددها، األمر الذي أدى إىل وضع خطط لتلبية احتياجات السوق املتزايدة 

ن فئة الشباب األكثر إقباال على التقنيات احلديثة والتأثر عوالعاملة، كما حتدث الباحث يف املقدمة 

  .�ا

  تنا للمقدمة ءمن خالل قرا

العربية بصفة عامة وال يتطرق إىل اجتاهات وصلنا إىل أن الباحث حتدث عن احملطات الفضائية ت

طلبة اجلامعات األردنية، أي أنه مل يتحدث عن املوضوع بالقدر الكايف، لكن الحظنا أن هناك 

ل اهتمام بتوضيح أمهية املوضوع واعتماده على املراجع واملصادر، ضف إىل ذلك نقص املعلومات حو 

  .املوضوع املراد معاجلته أي حتدث بصفة عامة، األمر الذي جعلنا خنالفه عند عرضه للمقدمة

 : مشكلة الدراسة - 4

قام الباحث بتقدمي فقرة يستعرض فيها مشكلة الدراسة، حيث حتدث عن اجتاهات طلبة 

سابقة حديثة اجلامعات األردنية حنو احملطات الفضائية العربية، كذلك حتدث عن عدم وجود دراسات 

  .�ذا الشأن ملعرفة أكثر احملطات متابعة من قبل الطلبة ومباذا يعجبون ومن يقلدون



دراسة نقدية للدراسات السابقة                                                      :الفصل الرابع  

101 
 

من وجهة نظرنا مل يتم سرد مشكلة الدراسة بأسلوب حبثي، ألن الباحث قدم فقرة قصرية ال 

ا تتجاوز الصفحة ومل يوضح فيها املوضوع املدروس، كذلك قام بذكر أهداف الدراسة مباشرة، بعدم

قام بطرح التساؤل الرئيسي واألسئلة الفرعية، وبالتايل وحسب رأينا نرى أنه قد حيدث تشتت وخلط 

للقارئ عند قرائته للمشكلة، وباملقارنة مع دراستنا جند أن هناك اختالف كبري يف عرض مشكلة 

  .الدراسة سواء من حيث توظيف املعلومات واألفكار وترتيبها

 : أهمية الدراسة - 5

ية الدراسة وفق وصف الباحث، رصد اجتاهات طلبة اجلامعات األردنية حنو احملطات جاءت أمه

ومعرفة مدى تلبية احملطات رغبات واهتمامات الطلبة، كذلك تكمن أمهية الدراسة  الفضائية العربية،

د يف قلة الدراسات العلمية املتعلقة باملوضوع حمليا وعربيا، باإلضافة إىل االزدياد امللحوظ يف عد

  .احملطات الفضائية

  .من وجهة نظرنا فقد كان الباحث دقيقا يف وصف األمهية، حيث حتدث بشكل واسع وخاص

 : أهداف الدراسة - 6

اجتاهات طلبة اجلامعات األردنية حنو : قدم الباحث أهداف الدراسة يف عدة نقاط منها

ردنية، وحجم التعرض احملطات األردنية، باإلضافة إىل العادات االتصالية لطلبة اجلامعات األ

  .إخل...للمحطات الفضائية العربية

  .من وجهة نظرنا نرى أ�ا أهداف واضحة وكافية ومتعلقة ومتصلة مبوضوع الدراسة

 :أو مصطلحات الدراسة مفاهيم - 7

قام الباحث يف دراسته بذكر املصطلحات واملفاهيم ذات الصلة مبوضوع الدراسة، حبيث كانت 

إال أنه استغىن عن التعريفات اإلجرائية للمفاهيم واليت نعتربها مهمة يف هذا ة فيتعريفات شاملة ووا

العنصر كذلك عد اعتماده على مراجع عند تعريفه مصطلح احملطات الفضائية العربية، وبالتايل جند 

  .أنه هناك اختالف مقارنة مع دراستنا احلالية
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 : حدود الدراسة - 8

 . دراستهمل يذكرها الباحث يف: احلدود الزمانية -

الريموك، اهلامشية، احلسني بن : مشلت مخس جامعات متثل أقاليم األردن وهي: احلدود املكانية -

 .ا، جرشءرت طالل، الب

 ).احلكومية واخلاصة( كل الطلبة والطالبات امللتحقني باجلامعات األردنية : احلدود البشرية -

وعدم ذكرها ألنه نعتربها نقطة مهمة حسب رأينا ال نوافق الباحث عند إمهاله للحدود الزمانية 

  .يف جماالت الدراسة

 : منهج الدراسة - 9

املصدر النظري : استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وذلك اعتمادا على مصدرين مها

وذلك بالرجوع للكتب واملقاالت والبحوث السابقة والدراسات املسحية، وذلك من بتوزيع إستبانة 

  .ترصد اجتاهات الطلبة

من خالل وجهة نظرنا نرى بأنه منهج مناسب ومالئم للدراسة، لكن هناك بعض النقائص  

  .كعدم تعريف الباحث للمنهج، حيث كان ال بد أن يذكره ويعرفه

 : مجتمع الدراسة - 10

  ).احلكومية واخلاصة(تكون جمتمع الدراسة من كل الطلبة والطالبات امللتحقني باجلامعات األردنية 

فقد مت انتقاءها بالطريقة العشوائية البسيطة ومشلت مخس جامعات متثل أقاليم  فيما خيص العينة

إستبانة، وقد بلغت نسبة  572إستبانة مت اسرتجاع  650ستبانات حيث بلغ عدد اإل األردن

  %.88االستجابة 

طاب وطالبة، كون الطلبة  582حسب رأينا نوافق الباحث يف اختياره للعينة واملتكونة من 

  .درجة عالية من املعارف والقدرة على التقييمعلى 
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 :أدوات الدراسة - 11

اختار الباحث يف دراسته على اإلستبانة كأداة جلمع البيانات املتعلقة مبوضوع حبثه، وذلك عن 

  : طريق استمارة جيري تعبئتها من طرف املستجيب واملتكونة من ثالثة أجزاء على النحو التايل

 .لشخصيةالبيانات ا: اجلزء األول -

 .عادات وأمناط املشاهدة: اجلزء الثاين -

 .تقييم للمحطات الفضائية األردنية: اجلزء الثالث -

  .حسب وجهة نظرنا نرى بأ�ا مناسبة للموضوع وكذلك سهولة استخدامها وتوزيعها

 : الدراسات السابقة - 12

االجتاهات وكانت الدراسات يف جمال : قسم الباحث الدراسات السابقة إىل ثالثة أقسام وهي

دراسة وأهم نتائجها، كذلك الدراسات يف جمال التلفزيون  بكل ثالث دراسات حيث عرف الباحث

دراسة، حيث ذكر الباحث ماذا تناولت كل دراسة وما توصلت  15وهي دراسات عربية كان عددها 

  .إليه وأخريا الدراسات األجنبية وكانت مثانية دراسات

ه للدراسات السابقة كان موفق حيث أنه نوع بني الدراسات نالحظ أن الباحث عند عرض

  .العربية واألجنبية إال أننا خنالفه يف بعض النقاط كعدم تعقيبه هلذه الدراسات

 : نتائج الدراسة وتحليلها - 13

قام الباحث بوضع جداول إحصائية وحتليلها والتعليق عليها حسب اإلجابات املقدمة يف 

  .ملوجودةاإلستبانة وحسب التغريات ا

  .من وجهة نظرنا فقد كان التحليل واضح ومفصل ومرتبط بأسئلة الدراسة

 :توصيات الدراسة - 14

  : بعد إمتام الدراسة فإن الباحث قدم جمموعة من التوصيات نذكر منها

 .الدرامي من مسلسالت وأفالم، تتالئم مع عادات وقيم ا�تمع االهتمام باإلنتاج -

 .السهرة وأيام العطل و�اية األسبوعبث برامج الشباب يف فرتة  -
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 .، ومشاكل املواطنني بصدق وشفافية والعمل على حلهااليوميةنقل حياة الشعوب  -

وبالتايل ومن خالل قراءتنا هلذه التوصيات فقد وفق الباحث يف صياغة ووضع هذه التوصيات،  

  .نرى بأ�ا واقعية وليست مستحيلةكما 

 : التهميش وسالمة اللغة - 15

قراءتنا هلذه الدراسة الحظنا أن الباحث كتب التهميش يف آخر الفقرات وذلك  من خالل

بذكر اسم الكاتب والسنة والصفحة فقط، فيما خيص اللغة فهي سليمة وواضحة ومفهومة، كذلك 

  .مراعاة الباحث لعالمات الوقف وعدم إمهاهلا

 :المراجع المعتمدة - 16

الكتب، رسائل (إجنليزية، بالنسبة للعربية متثل يف اعتمد الباحث على مراجع عربية وأخرى 

 15مرجعا، أما املراجع اإلجنليزية فكان عددها  53، وقد بلغت )جامعية جمالت ومواقع إلكرتونية

  .مرجعا

وباملقارنة مع دراستنا فيما خيص املراجع فنجد أن هناك اختالف ألن الباحث قام بالتنويع يف املراجع 

  .ة يف حني اكتفينا يف دراستنا باملراجع العربية فقطما بني أصلية وثانوي

 :المقاربة النظرية للدراسة - 17

عند قراءتنا هلذه الدراسة ال حظنا أن الباحث مل يذكر النظريات اليت اعتمد عليها يف دراسته، 

يف هذه النقطة حيث كان البد أن يتطرق إليها ويذكرها وال يتجاوزها ألنه نعتربها  وبالتايل خنالفه

  .مهمة عند دراسة موضوع

  اإلطار العلمي والمعرفي للدراسة: ثالثا

تناول الباحث يف هذا اجلانب العناصر املتعلقة مبوضوع حبثه حيث تطرق يف البداية إىل 

االجتاهات يف علم النفس االجتماعي مربزا تعريفها وخصائصها ومكونا�ا والعوامل املؤثرة يف تكوين 

يث االجتاه، كذلك وظائفه وقياسه، كما تطرق إىل نشأة احملطات الفضائية وارتباطها بالشباب، ح

ية، ري نشأة وحاضر التلفزيون واحملطات الفضائية، املقدمة، الوسيلة االتصالية األكثر مجاهعن حتدث 
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اخرتاع التلفزيون، نشأة األقمار الصناعية، أول حمطة تلفزيونية، الغزو الثقايف اإلعالمي وأخريا تأثري 

  .التلفزيون على الشباب

اجلانب مل يتعمق أكثر يف املوضوع واكتفى ببعض هلذا حسب رأينا الحظنا أن الباحث يف هذا 

  .العناصر فقط، وأعطى أمهية أكثر للجانب املنهجي والتطبيقي

  الجانب األخالقي للدراسة: رابعا

من خالل قراءتنا هلذه الدراسة توصلنا إىل أن الباحث حتلى باألمانة العلمية واملوضوعية عند 

فكار اليت جاء �ا، حيث أنه اعتمد على مراجع متنوعة دراسة حبثه، وذلك من خالل املعلومات واأل

  .وكافية تدرس حبثه وبالتايل مل ينتحل أفكار الغري سواء العلمية أو اإلبداعية
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دور القنوات الكويتية الخاصة في تشكيل الرأي السياسي " بعنوان : الدراسة الرابعة -4-4

عمان، أبريل،  كلية اإلعالم،  األوسط للدراسات العليا،، جامعة الشرق "للمواطن الكويتي

2014.  

  حممد سلطان سامل الفضلي: اسم الباحث

  الجانب الشكلي للدراسة: أوال

 : صفحة الرسالة - 1

  .ال حظنا أ�ا متطابقة مع النموذج املطلوب يف اجلامعة اليت ينتمي إليها الباحث

 : نوع الخط - 2

  .واللغتني العربية واإلجنليزية متيزت باستخدام اللون الداكن الغليظ

 : عدد الصفحات - 3

  .صفحة 212حتتوي الرسالة على 

 : التوازن بين الفصول - 4

فقد وفق الباحث يف حتديده للفصول والتوازن بينهم، كما توفرت على نسخ إلكرتونية مما يوفر 

  .اجلهد والوقت

لدراستنا  هلذه الدراسة خيتلف مع اجلانب الشكلي ومقارنة مع دراستنا نرى أن اجلانب الشكلي

  .وهذا من خالل ترتيب البيانات وحتديد الفصول

  الجانب المنهجي للدراسة: ثانيا

 :العنوان - 1

حيث يوضح العنوان املشكلة املراد : فقد وفق الباحث يف عرض العنوان وذلك لألسباب التالية

اخلاصة يف تشكيل الرأي السياسي للمواطن  البحث عنها وهي دور القنوات الفضائية الكويتية

الكوييت، ومن هنا يستنتج للقارئ األسلوب املنهجي الذي سوف يستخدمه الباحث الذي وفق يف 
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واألوضاع القائمة، وذلك  الظواهر واألحداثاختيار املنهج الوصفي الذي يهتم بدراسة احلقائق حول 

  .جبمع البيانات واملعلومات وتفسريها

نظرنا بدا واضح من خالل العنوان أنه ميكن القيام بدراسات متشا�ة، كذلك له من وجهة 

  10قيمة علمية وإضافة جديدة، كما أن النتائج تكون واضحة للمجتمع، كما أن العنوان تكون من 

  .كلمات وهو مناسب

 : ملخص الدراسة - 2

حيث  ،وفق الباحث يف عرض ملخص الدراسة، حيث استطاع أن يتحدث عن أهم اخلطوات

حتدث عن الدراسة وعلى ماذا قامت واألدوات اليت استخدمها الباحث ومما تكونت العينة وكيف 

  .وعن النتائج اختريت وكيف قسمت

ومن وجهة نظرنا فقد كان امللخص شامل لألهداف والعينة وأداة الدراسة وأيضا النتائج، كما 

  .عليه أنه مل يذكر التوصيات يف امللخصقام بكتابة التلخيص باللغة اإلجنليزية، لكن ما يعيب 

 : المقدمة - 3

نالحظ أن الباحث أوضح يف املقدمة بالتمهيد والتوضيح لعنوان الدراسة وإظهاره لتطورات 

 الفضائية يف العامل العريب كما أوضح سبب تأخر ظهور القنوات أساسية قادت إىل ظهور القنوات

واملسموع اليت مل تسمح للقطاع بتملك قنوات فضائية،  الكويتية اخلاصة بسبب قوانني اإلعالم املرئي

كما تدرج الباحث يف عرض أفكاره من العام إىل اخلاص، حيث حتدث عن دخول التكنولوجيا مث 

  .القنوات يف العامل العريب بعدها يف الكويت، وقد كان انتقاله بني اجلمل مرتابط ومتسلسل

ة، وذلك من خالل صياغته للمقدمة اسجهة نظرنا متكن الباحث من موضوع الدر و ومن 

   .وحديثه عن املشكالت واألزمات يف الكويت

 :مشكلة الدراسة - 4

مت حتديد املشكلة واحلديث عن دور اإلعالم يف بناء الدولة لكن ومن وجهة نظرنا مل تكن 

كما أنه مل يقم   ،يف بضعة أسطر ال تتجاوز الصفحة مشكلة الدراسة مقنعة، حيث حتدث الباحث
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حيث ذكر األهداف  ،التساؤل الرئيسي واألسئلة الفرعية مباشرة بعد انتهائه من املشكلة بطرح

  .واألمهية بعدها ذكر التساؤل الرئيسي واألسئلة الفرعية فقط، وهذا حيدث خلط وتشتت للقارئ

 : أهمية الدراسة - 5

، كما وفق الباحث يف عرض أمهية الدراسة كما أنه اعتمد على مقولة بعض املشاهري ومرجع

يبني الباحث أ�ا الدراسة األوىل كو�ا �دف إىل التعرف على دور القنوات الفضائية الكويتية اخلاصة 

يف تشكيل الرأي السياسي لدى املواطن الكوييت كما يشري الباحث أن هذا النوع من الدراسات يطور 

واإلعالم، ويبني الباحث أمهية الدراسة يف أ�ا تتعرض للقضايا السياسية  االتصالخدمات وسائل 

  .احمللية وختتص بالقنوات الفضائية الكويتية اخلاصة

  .ومن وجهة نظرنا فقد كانت مطولة أكثر من املشكلة

 : أهداف الدراسة - 6

ئية مت حتديد األهداف من خالل هدف رئيسي وهو معرفة الدور الذي تلعبه القنوات الفضا

الكويتية اخلاصة يف بناء الرأي السياسي للمواطن الكوييت اجتاه القضايا السياسية احمللية، كما قام 

ذكر بعض األهداف الفرعية من هذا اهلدف الرئيسي، أمهها التعرف على القناة الكويتية بالباحث 

ت يف احلصول على املفضلة عند املواطن الكوييت، مدى اعتماد املواطن الكوييت على هذه  القنوا

املعلومات املهمة، معرفة مدى فعالية املواطن الكوييت يف عملية االتصال اجلماهريي، ومنه نالحظ أن 

  .الباحث قام بصياغة األهداف بشكل حمدد وهي واقعية

 : مفاهيم أو مصطلحات الدراسة - 7

االتصال  الدميقراطية، االتصال،: ذكر الباحث العديد من املصطلحات املتعلقة بالدراسة

اجلماهريي ا�تمع املدين، املرجعية السياسية، األحزاب السياسية، القنوات الفضائية الكويتية، قناة 

الدستور، : سكوب تيفي، كما قام بتعريف املصطلحات اخلاصة بالقضايا السياسية الرأي، قناة الوطن

لتكتل، أندية املعايري، االنتخابات جملس األمة، االستجواب الفحم املكسلن، املدينة اإلعالمية، أندية ا

  .الفرعية، الرأي السياسي، الدور كما قام الباحث بالتعريف اإلجرائي للمصطلحات
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  .بذكر الكثري من املصطلحات واإلطالة يف الشرح ومن وجهة نظرنا فقد وفق الباحث، لكن قام

 : حدود الدراسة - 8

 .يبلغون من العمر عشرين سنة فأكثرمجيع املواطنني الكويتيني الذين : احلدود البشرية -

مل يذكر الباحث احلدود الزمانية للدراسة واكتفى فقط بذكر اإلحصاء الذي أجرته : احلدود الزمانية -

 .31/12/2008اإلدارة تاريخ 

العاصمة، حويل، األمحدي، اجلهراء، : اقتصرت على حمافظات الكويت الست: احلدود املكانية -

 .الفروانية، مبارك الكبري

 : منهج الدراسة - 9

قام الباحث باستخدام املنهج الوصفي كونه مالئم لطبيعة الدراسة، حيث قام الباحث بذكر 

سبب استخدامه للمنهج الوصفي بأنه يهتم بدراسة احلقائق حول الظواهر واألحداث واألوضاع 

تعليمات  إصدار القائمة، وذلك جبمع البيانات واملعلومات وحتليلها وتفسريها، الستخالص داللتها أو

بشأ�ا، كما أنه استخدم طريقة املسح بالعينة، وذكر السبب وذلك ملعرفة الدور الذي تلعبه القنوات 

  .الفضائية الكويتية اخلاصة يف تشكيل الرأي السياسي للمواطن الكوييت حنو القضايا احمللية

رتنا نفس املنهج ألنه ومن وجهة نظرنا نالحظ أن الباحث وفق يف االختيار فلو كنا مكانه الخ

يصف لنا املوضوع والظواهر وكذلك طريقة املسح اليت تدرس أشياء موجودة بالفعل وقت إجراء 

الدراسة يف مكان معني وزمان معني، وتوضيح الطبيعة احلقيقية لألشياء واملشكالت واألوضاع 

  .االجتماعية

 : منهج الدراسة - 10

يني الراشدين البالغني عشرين سنة، وعددهم تكون جمتمع الدراسة من كل املواطنني الكويت

  .مفردة 1124نسمة، حيث مت سحب  561759حسب إحصاء اإلدارة املركزية 
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 : العينة - 11

ع، حيث قام الباحث بسحب عينة مهي عينة حصصية تقوم على افرتاض أن العينة متثل ا�ت

اإلمجايل العدد تبعا للعدد النسيب لسكان كل حمافظة من حمافظات الكويت الست، لكي تتناسب مع 

طبق عليهم الشروط، نلسكان دولة الكويت الراشدين، ومت اختيار أفراد العينة بالطريقة الصدفية ممن ت

مع بقية احملافظات األخرى فكانت العينة  ومت سحب العينة الكلية من حاصل مجع عينة كل حمافظة

  .مفردة 1124الكلية للمسح 

 : أدوات الدراسة - 12

و أداة جلمع البيانات املتعلقة مبوضوع البحث، وقام الباحث هقام الباحث باختيار االستبيان و 

اجلزء األول يتضمن معلومات عامة تصف املبحوثني مثل : جزأينبتطوير أداة الدراسة مكونة من 

واملؤهل الدراسي واإلحصاء السياسي، واجلزء الثاين يتضمن جمموعة من األسئلة املغلقة  رس والعماجلن

  .اليت حيدد فيها الباحث جمموعة من اإلجابات البديلة وأن خيتار املبحوث إجابة واحدة أو أكثر

ومن وجهة نظرنا فقد وفق الباحث يف اختيار األداة وذلك من خالل مالئمتنا للموضوع 

  .والتخطيط واإلعداد املسبق وكذلك اإلمكانيات املتوافرة والتوافق النفسي واالجتماعي

 :صدق األداة - 13

قام الباحث باعتماد طريقة الصدق الظاهري وصدق احملتوى وصدق املفهوم، كما قام بعرض 

 االستمارةا إىل بعض التعديالت، وأفادوا بأن حمكمني من األساتذة والذين أشارو  3اإلستبانة على 

  .تقيس بالفعل ما تفرتض قياسه

 : ثبات األداة - 14

اإلستبيان على عينة من طلبة قسم اإلعالم يف جامعة الكويت، حيث   بإجراءقام الباحث 

باإلجابة على األسئلة حبضور الباحث،  افردا تطوعو  50كانت العينة متشا�ة لعينة البحث وعددها 

ومل يتلقى أي استفسار على أي أسئلة مل يتم فهمها أو فهمت خطأ، ما يؤكد وضوحها واستخدامها  

  .كأداة للقياس، ما ولد لدى الباحث الثقة يف إمكانية استخدام األداة  للتحقيق من الفروض
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 : الدراسات السابقة والمشابهة - 15

الدراسات فقد وجدنا أنه مل يتم العثور على دراسات حملية سابقة تطابق من خالل قراءتنا هلذه 

هذه الدراسة حيث اقتصرت هذه الدراسات السابقة على التلفزيون الرمسي لدولة الكويت مع عدم 

صر الدراسة على تأثري القنوات الفضائية على طلبة الكويت أو فئات معينة، تأو تق إغفال الدراسات

وبالرغم من عدم تناول الدراسات السابقة موضوعا مماثال ملوضوع الدراسة حتديدا إال جهة نظرنا و ومن 

  .أ�ا أفادت الباحث يف تطوير اإلطار النظري للبحث

حيث ذكر الباحث بعض الدراسات العربية باإلضافة إىل دراسات أجنبية حيث قدمت هذه 

ليات عالجها، وأيضا منحت آطرق و الدراسات أساسا علميا ونظريا لرصد أسباب املشكلة وحتديد 

وكذلك استفاد الباحث من بعض الدراسات السابقة اليت أشارت  الباحث مساحة واسعة من األفكار

إىل أمهية القنوات الفضائية كمصدر للمعلومات اليت يعتمد عليها اجلمهور يف متابعة األحداث، ومنه 

  .وفية وكافيةنالحظ رغم عدم تطابق الدراسات للموضوع فقد كانت مست

 : نتائج الدراسة وتحليها - 16

قام الباحث بوضح جداول إحصائية والتعليق عليها وحتليلها بشكل متسلسل لفهم املتغريات 

  .التابعة واملستقلة، كما أوضح الباحث نتائج كل سؤال وعلق عليها بصورة مرتبطة بأسئلة الدراسة

للنتائج، حيث برزت شخصية ومن وجهة نظرنا متيز أسلوب الباحث بالوضوح يف عرضه 

الباحث أثناء مناقشته وحتليله للنتائج كما أن الباحث مل يستخدم الرسوم البيانية أثناء عرضه وحتليله 

  .ومناقشته للنتائج

  : فالباحث يوصي بالتوصيات التالية: بالنسبة للتوصيات

دي املواطن تأييده أو قيام القنوات الفضائية الكويتية اخلاصة بتوعية مجاهريها سياسيا لكي يب -

 .معارضته

 .القيام بإرسال رسائل إعالمية تثقيفية للجمهور  -

 .أكثر على الرأي السياسي االنفتاح  -
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 .استحداث برامج سياسية بأفكار جديدة ملواكبة التطورات  -

 .باملوضوعات السياسية االهتمام -

  :بالنسبة للتوصيات األكادميية

 مراكز تدريب حمرتفة جلميع ختصصات اإلعالم؛ إنشاء -

 .إجراء دراسات ميدانية الستكشاف آراء اجلماهري حول توافق ما تثبته القنوات من برامج -

 :التهميش وسالمة اللغة - 17

نرى من خالل املذكرة أن مجيع �ميش للباحث مكتوب يف أواخر الفقرات، حيث قام الباحث 

  .APAبذكر اسم الكاتب، السنة والصفحة فقط ومنه فقد اعتمد على مدرسة 

من حيث اللغة ومن خالل قراءتنا فهي سليمة وواضحة ومتسلسلة من حيث الصياغة وذلك 

  .وعالمات االستفهام من خالل احرتام مكان النقاط والفواصل

 :المراجع - 18

اعتمد الباحث يف دراسته على عدة مراجع متنوعة منها أصلية وثانوية، كما أ�ا مرتبة حيث 

كتاب مع الرسائل باإلضافة إىل استخدامه لوثائق وتقارير إخبارية وصحفية ومواقع   74اعتمد على 

  .مرجع 14ها مرجع، كذلك املراجع األجنبية وعدد 27إلكرتونية وكان عددها 

  .ومن وجهة نظرنا فقد كانت كافية ووفق الباحث فيها

 :المقاربات النظرية للدراسة - 19

ث يستند على ثالث نظريات ذكر الباحث النظريات اليت اعتمد عليها حيث يرى أن هذا البح

تكز على استخدامات اجلمهور لوسائل اإلعالم ومدى اعتماد الفرد على وسائل اإلعالم، اليت تر 

ز كذلك على العالقة التفاعلية بني وسائل اإلعالم وا�تمع، وهذه النظريات هي نظرية وترك

االستخدامات واإلشاعات، نظرية االعتماد على وسائل االتصال، ونظرية األجندة، ومنه نالحظ أن 

رس اجلمهور ومدى دالباحث وفق يف اختيار النظريات ولو كنا مكانه الخرتنا نفس النظريات أل�ا ت

  .اعتماده على وسائل اإلعالم
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  اإلطار العلمي والمعرفي للدراسة : ثالثا

الباحث هنا مل يعتمد يف دراسته على اجلانب النظري ملتغريات البحث، وهذا قد يكون من 

التوجيهات املنهجية والبحثية للجامعة اليت ينتمي إليها، ألن هناك بعض اجلامعات يف العامل تستغين 

وتكتفي بالدراسة التطبيقية واجلانب املنهجي فقط، وهذا ألن اجلانب النظري عن اجلانب النظري 

م هو الدراسة امليدانية وما تفسر عنه من نتائج، كما أن الباحث توسع يف هموجود يف الكتب وامل

  .اإلطار املنهجي وجعله على شكل فصول واستغىن عن اجلانب النظري

العلمية وعدم من خالل قراءتنا وجدنا حتلي الباحث باألمانة :الجانب األخالقي للدراسة : رابعا

 .انتحال أفكار الغري

تطرقنا من خالل هذا الفصل إىل الدراسة النقدية للدراسات السابقة، حيث قمنا بنقدها من 

خالل بيان اجلوانب االجيابية واحملاسن اليت تتميز �ا، وكذلك الوقوف على القصور والتقصي الذي 

حيث عملنا على رصدها والوقوف عليها من اجل تقييمها وإعطاء آرائنا حول ما ينبغي أن  اعرتاها،

  .تكون عليها من خالل وجهة نظرنا
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  : نتائج الدراسة

  : يلي فيما جانبيها النظري والنقديتتمثل أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة يف 

، كما أ�ا عبارة اإلنساناالجتاهات استعدادات وجدانية مكتسبة وتلعب دورا كبريا يف سلوك  نأ -

  . عن عالقة بني الفرد وموضوع أو شيء وهلا خصائص ووظائف متنوعة

  . مجهور واسع وفعال، له خصائص خمتلفة وغري مشرتكة اإلعالممجهور وسائل  نأ -

ومتابعة للمضامني والربامج اليت تبث عرب  اإلعالميعد الشباب اجلامعي الفئة األكثر تعرضا لوسائل  -

  . الفضائيات، وذلك لتلبية حاجا�م ورغبا�م

 إىلري يف حياته اليومية مما يؤدي الشباب اجلزائالقنوات الفضائية وسيلة اتصالية فعالة يعتمد عليها  -

  . املسامهة يف تشكيل ثقافته االجتماعية والسياسية

اخلواص، حيث تبث مواد  ميتلكهاتلفزيونية  إعالميةتعترب القنوات الفضائية اخلاصة مؤسسات  -

خالل األقمار الصناعية، تقدم خمتلف أنواع املواد التلفزيونية، وبرامج تلفزيونية عرب احليز الفضائي من 

  . تتعدد أنواعها لتشمل احملطات الشاملة وأخرى متخصصة

تعد الربامج السياسية واحدة من أهم الربامج اليت يقوم عليها البناء العام للبث التلفزيوين يف غالبية 

مجيع مستويات املشاهدين وتأخذ أشكال  احملطات والقنوات التلفزيونية، حيث �دف إىل تغطية

 . اإلنتاج التلفزيوين املختلفة
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حتمل على عاتقها وظيفة التنوير ) الفضائيات خصوصا(لقد أصبحت وسائل اإلعالم احلديثة 

، واستخدام الفضائيات أصبح إخباريونقل األخبار للناس والتأثري فيهم من أجل تكوين رأي عام 

ضرورة ملواكبة اإلعالم اإلخباري للتطورات احلاصلة يف ا�ال اإلعالمي، إذ عرف قطاع السمعي 

يف ظهور فضائيات جزائرية خاصة بعدما كانت حكرا على  أمثرتالبصري باجلزائر تغريات سريعة 

التلفزيونية والرفع  حتسني براجمهامكانتها و  برازإ، إعالميةالقطاع احلكومي، حيث حتاول كل مؤسسة 

الربامج، من بينها الربامج السياسية، إذ تعترب واحدة من أهم الربامج التلفزيونية اليت من جودة هذه 

يلجأ إليها املشاهد، كو�ا تسلط الضوء على القضايا واملوضوعات السياسية العامة واملشاكل البارزة 

وجهات نظر متعددة وخمتلفة، وكون هلا أثر هام خمصوص اليت تشغل الساحة السياسية، من خالل 

على الشباب من خالل تنمية املعارف لديه ومراعاة مشاكله وتلبية حاجاته، ولعل من أبرز النتائج 

اليت توصلنا إليها يف دراستنا، أن مجهور وسائل اإلعالم مجهور واسع وفعال له خصائص متنوعة وغري 

الذي يعترب الفئة األكثر تعرضا هلذه الوسائل، خاصة القنوات  مشرتكة، خاصة الشباب اجلامعي

الفضائية احلكومية واخلاصة، اليت تقدم برامج ومواد متعددة وخمتلفة منها الربامج السياسية اليت تقوم 

  . والسياسية االجتماعيةية احملطات اليت تساهم يف تشكيل الثقافة بعليها غال

يف جمال  إضافةاملكتبة اجلامعية  إثراء�ذا البحث املتواضع يف ويف األخري نعتقد بأننا أسهمنا 

 . حبوث معمقة حوهلا إجراءيف اجلزائر اليت ال تزال يف بدايتها وميكن  اإلعالممجهور وسائل 
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  : ملخص الدراسة

�دف هذه الدراسة إىل حماولة معرفة اجتاهات الشباب اجلامعي بكلية العلوم اإلنسانية 

جبامعة جيجل حنو الربامج السياسية بالقنوات الفضائية اجلزائرية اخلاصة خالل انتخابات  واالجتماعية

اليت تعاجلها هذه الربامج،  التعرف على شكل ومواضيع والقضايا، وكذا 2019ديسمرب  12

  . اجلامعي هلا باإلضافة إىل عادات وأمناط استخدام الشباب 

وقد متحورت إشكالية دراستنا حول اجتاهات الشباب اجلامعي حنو الربامج السياسية بالقنوات 

واليت اندرج حتتها أسئلة فرعية  2019ديسمرب  12الفضائية اجلزائرية اخلاصة خالل انتخابات 

  . أخرى

وبعد حتديد املفاهيم الرئيسية املتعلقة بالدراسة وعرض بعض الدراسات السابقة ذات الصلة 

باملوضوع، مث حتديد ا�ال البشري اعتمدنا فيه على العينة البسيطة العشوائية، واستخدام املنهج 

ة واليت تناولناها إىل الدراسة النقدية للدراسات السابق االنتقالالوصفي باعتباره األنسب لدراستنا مث 

حمل الدراسة امليدانية حيث مل نتمكن من توزيع االستمارات على الطلبة وذلك بسبب تفشي وباء  

وقد توصلت دراستنا يف شقيها النظري النقدي كورونا ما أدى إىل غلق اجلامعات وتوقف الدراسة، 

  : إىل مجلة من النتائج أمهها

�ا عبارة عن عالقة بني الفرد وموضوع أو شيء، هلا إن لالجتاهات استعدادات وجدانية، كما أ

خصائص ووظائف متنوعة، وهذا ما ينسحب على مجهور وسائل اإلعالم، حيث يعترب مجهور واسع 

وفعال، له خصائص خمتلفة وغري مشرتكة، من بينهم الشباب اجلامعي الذي يعترب الفئة األكثر تعرضا 

الفضائية احلكومية واملتخصصة، حيث تقدم برامج خمتلفة  واهتماما بوسائل اإلعالم، خاصة القنوات

تساهم يف تشغيل الثقافية  إذومتنوعة خاصة الربامج السياسية اليت تقوم عليها غالبية احملطات 

 . والسياسية االجتماعية

 



summary: 

This study aims to try to know the attitudes of university youth in the 

Faculty of Humanities and Social Sciences at the University of Jijel, towards 

political programs in the private Algerian satellite channels during the elections 

of December 12, 2019, as well as to identify the form and topic of issues 

addressed by these programs, in addition to knowing the habits and patterns of 

university youth's use of political programs In private Algerian channels. 

The problematic of our study revolved around the attitudes of university 

youth towards political programs in the private Algerian satellite channels 

during the December 2019 elections, which were included under other sub-

questions. 

After defining the main concepts related to the study and presenting some 

previous studies related to the topic, the human field was defined, in which we 

relied on the simple random sample, and we used the descriptive approach as the 

most amenable for our study and then moved to the critical study of the previous 

studies, which we dealt with the subject of the field study, where we could not 

Distributing the forms to students, due to the outbreak of the Corona epidemic, 

which led to the closure of universities and the suspension of studies, and our 

study reached in its theoretical and critical parts, a number of results, the most 

important of which are: 

Trends are sentimental preparations, as they are a relationship between an 

individual and a topic or thing, are various characteristics and functions, and this 

applies to the mass media, as it is considered a wide and effective audience, with 

different and non-common characteristics, among them the university youth who 

are considered the most vulnerable group. And interest in the media, especially 

governmental and specialized satellite channels, where different and varied 

programs are based, especially the political programs on which the majority of 

stations are based, as they contribute to the formation of the social and political 

culture. 
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