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 ��ر ����

 من ابراهيم7"اذ تأذن ربكم لئن شكرتم أزدنكم "قال تعالى 

 "من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 :ويقول الشاعر

 .اذا الشافع استقصى لك الجهد كله

  .وان لم تنل نجحا فقد وجب الشكر

  اشكر اهللا عز وجل الذي وفقنا إلنهاء هذا العمل المتواضع اوال وقبل كل شئ

التي اشرف على هذا "  ةبوخاري  حفيظ"لى األستاذة المشرفةكما اتقدم بالشكر الجزيل ا

  العمل،وكانت لي

  التى مهدت لي الطريق إلتمامها هذا العمل اوتوجهاته اداتهاشبخل على بإر تالسند ولم 

  .من اعاني على انجاز هذا العمل كما اتقدم بالشكر الجزيل لكل 



  داءـــــــــاه      

 عليه أفضل الصالة والسالم"محمد"بعد التحية والسالم والصالة على خير األنام سيد الخلق 

 :اهدي هذا العمل المتواضع الى

 من أحمل اسمك بكل فخر يامن أفتقدك منذ الصغر يامن يرتعش قلبي لذكرك،يامن اودعتني

  رحمه اهللا"ابي"اهديك هذا البحث 

 الى من ربتني وأنارت دربي واعانتني بالصلوات والدعوات ،الى اغلى انسان في الوجود

 الحبيبة"امي"

 "اخوتي "هو اجمل من الحياة  ولي ما الى من علموني علم الحياة الى من اظهر

 وزوجها وأبنائها عبد الملك،عبد الباسط:الى اختي العزيزة

 اللحظاتالى من تذوقت معهم اجمل 

 الى كل من جعلهم اهللا اخوتي باهللا ومن احببتهم باهللا

 .دقاء الذين شاركوني سنين الدراسةالى كل االص



  

  

  

  

  

  

  المقـدمــــــة     

  

  



  :مقــــدمة

مرت وسائل االعالم واالتصال بمجموعة من الثورات واالكتشافات اتاحت بث الصوت والصورة 

عالي من الدقة والسرعة  الى كل المستخدمين والمستنفدين ألحدث االخبار والمعلومات بمستوى 

في المعمورة مما نتج عنه انهيار وذوبان حاجز المسافات بين الدول والقارات حيث اصبح مصدر 

تنافس وصراع بين الدول والمجتمعات،فالدول المذكورة هي المتحكمة في االعالم ومازلت السلطة 

  .لها

صال بالتطور التكنولوجي االتصالي،وكانت القنوات الفضائية من تولقد تأثر وسائل االعالم واال

وهو تكنولوجيا القنوات الفضائيات اذ التطور وتأثيراته   اكثر الوسائل االعالمية استفادة من هذا

دخلت الحسابات االلكترونية وقوة البث ومواكبته مع  تطبيقات تكنولوجيا االتصال في كل مراحل 

  .البث الفضائيالعمل التلفزيوني و 

او  انتشرت الفضائيات في كافة انحاء العالم سواء مملوكة ألفراد او مؤسسات وقد

الدول،والفضائيات تعتبر من افضل انواع االتصال مع الجماهير محليا وعالميا وأوسعها انتشارا فلم 

  .يعد الجمهور يعتمد على مطت بث واحدة

وهذه الدراسة تتمحور حول قناة الشروق بين اقبال الجماهير بالنسبة للجمهور المحلي المستغانمي 

  :الى قسمت الدراسة الى ثالث اقسام ر رئيسية نموذجا

،دوافع اختيار )تساؤالت(الموضوع، اإلشكالية الجانب المنهجي ويتضمن تحديد :القسم االول

  .الدراسة،تقنيات البحث،الخلفية النظرية،تحديد المفاهيمالموضوع،اهداف الدراسة،منهج 



 الفصل االول وعالج جمهور وسائل: وهو الجانب النظري ويضم فصلين:القسم الثاني

  االعالم،الفصل الثاني عالج الفضائيات العربية

وهو الجانب التطبيقي اذ يضم بطاقة فنية لقناة الشروق،تفريغ وتحليل الجداول :القسم الثالث

  . تفسيرها ثم نتائج الدراسة والخاتمةو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  خـــــاتمة

ان تغطي جميع  من خالل الدراسة نستخلص في االخير ان قناة الشروق تي في استطاعت

كمتابع  الجماهيرعدد كبير من  جلب من خال ل ،االخبار المحلية والعالمية بكل صدق ومصداقية

قادرة على تصوير المجتمع في احسن الصور  اسباب جعلتهالعدة وهذا راجع  ومحلل لهذه االخبار،

،خصوصا وان لما تعرضه ويتوافق مع الحياة االجتماعية للفرد الجزائري ومواكبة كل ماهو جديد 

ه، وٕالقاء الضوء على بعض المشاكل التي يعاني منها وهمومهذه القناة ذهبت بالمشاهد نحوى 

سبها اقبال مما اك، وهذا من خالل البرامج التي تعرضها المواضيع الحساسة، وباألخص المجتمع


	�� ا�! ذا�ك ا���ق ا����� �� ظل ا���	�س ا����ر ����وات ا��
	��� ار،كبير لدى الجمهو 

  ،��ن ھذا /�ر �	�� ا��ن *�ل ��	ول �وا
�- �'م ا���	ھد ا�*رى،ا���'	 &�%� ا����� $د�دة

ا�2&ر وا��3	ق �	���وات ا�2	���� *رى ���	�رة �طورات وا��$��- ��ل دون /�	ب ا���	رات ا

  .�� ا�طرح وا��&دا��4 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  االطار المنهجي   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  االطار النظري           
  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  جمهور وسائل االعالم:الفصل االول 

  تمهيد       

 تعريف الجمهور -1

 وسائل االعالم سمات الجمهور  -2

 السوسيلوجيةخصائص الجمهور  -3

 انواع الجمهور -4

  الجمهور المحلي المستغنمي -5

  خالصة     

  

  

  

  



  

  
   

  

  

  

  

  

  نشاة القنوات العربية:نيالفصل الثا          

     تمهيد              

  ظهور القنوات الفضائية العربة وتطورها -1

    شبكات القنوات الفضائية العربية  -2

  انواع الفضائيات العربية  -3



  خصائص القنوات العربية   -4

  واقع الفضائيات العربية  -5

  خالصة              

  

  

  
  

  

  

  



  

  

  

  االطار التطبيقي
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  :التعريف بالموضوع

تعتبر دراسة الجمهور من المواضيع االساسية في دراسات علوم االعالم واالتصال كون هذه 

اهتمام الباحثين خاصة بعد التطور الموضوع  شكل االخيرة طرف مهم في العملية االتصالية ولقد

واالنتشار الهائل لوسائل االعالم في مقدمتها التلفزيون الذي يساهم بدرجة اكبر في تثقيف 

قصد،ولقد اصبح التلفزيون شكال من اشكال غير او  شخصياتهم سواء عن قصداالفراد،وتشكيل 

،لكن هذه الجماهير تختلف في سماتها الجماهيرياستقطاب الفن ووسيلة من وسائل االتصال 

االجتماعية وهذا التنوع في وسائل االعالم ادى الى التنوع وخصائصه وكذالك درجة االقبال على 

القنوات الفضائية بمختلف انواعها ولهذا استهدفت الدراسة معرفة اقبال الجمهور المستغانمي على 

    .قناة الشروق كنموذجوتم اختيار  القنوات الفضائية الجزائرية الخاصة،
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  :االشكالية 

فقد الغيت المسافات في عصر تكنولوجيا  البث الفضائي عصب االتصاالت الدولية،يشكل 

االتصال حيث اتاحت األجهزة االتصالية المتطورة اليوم االتصال السريع والمباشر ومعايشة 

رار والرأي العام والقادة كونها االحداث وقد اصبحت من الموضوعات التي تشغل اهتمام صناع الق

  .وسيلة من انجح الوسائل واضمنها وأكثرها تأثيرا لتحقيق االتصال المطلوب 

العامة ية الفضائالقنوات  تضاعف عديد وٕازاء هذه التطورات المتواصلة في تكنولوجيا االتصال،

الترفيهية وأخر أخذت والخاصة التي نجحت في جذب نسبة عالية من الجمهور من خالل البرامج 

عمل عنصر المكبوت السياسي من خالل برامج تستخدم االثارة والعرض والتقديم  في الوقت تفتقد 

                                           .فيه القنوات الفضائية الرسمية قدرتها على المنافسة

الى الكثير التي تسعى من  ومن بين هذه القنوات نخص بالذكر قناة الشروق التي تعتبر واحدة

التي تهم جلب اهتمام الجمهور الجزائري بفضل التغطية الشاملة والكاملة لألحداث وتقديم االخبار 

                 .الجزائريين

 في المجتمع المحلي المستغانميحول دراسة جمهور قناة الشروق المتواجد إشكاليتنا  وتتمحور

  وقد حددت االشكالية  الشروقحيث سنحاول معرفة اقبال هذا الجمهور على مشاهدة قناة 

الفضائية على مشاهدة القناة التلفزيونية  الجزائرير مدى اقبال الجمهو  ما :فيما يلي

  نحو القناة؟ يتوجه الجماهير الالمعايير المتدخلة في ؟وما هي "تي في الشروق"الخاصة
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  :يمكن ادراج مجموعة من التساؤالتوتحت هذه االشكالية 

 حجم مشاهدة الجمهور المستغانمي لقناة الشروق؟ ما •

 ماهي عادات مشاهدة قناة الشروق لدى الجمهور المستغانمي؟ •

  ماهو موقف الجمهور من قناة الشروق؟ •

 :اسباب اختيار الموضوع 

     :فيما يلي نتيجة عوامل مختلفة نلخصها ان اختيارنا لهذا الموضوع لم يكن بصفة اعتبارية بل كان

  ميولنا الكبيرة لمتابعة القنوات الخاصة . 1

  رغبتنا في معرفة مدى اقبال الجمهور الجزائري على القنوات الخاصة. 2

كوننا ننتمي الى هذا المجتمع مما يسهل علينا التعرف على بعض الخصائص االجتماعية التي .3

  بحث وتحليلهاتساعدنا في جمع معلومات ال

  :اهمية الموضوع

عن وضوعية وضرورية وكذلك التقصي يعتبر موضوع بحثنا من المواضيع التي تتطلب دراسة م

  االسباب التي ادت بالجمهور الى اإلقبال على مشاهدة القنوات الخاصة 

 تنامتوالتي  اقعها على المجتمع،اهمية هذا الموضوع في طبيعة الظاهرة التي نتناولها وو  وتبرز

 التعرف على نسبة المشاهدة لدى القنوات الخاصة بإمكانناوعليه فانه  بشكل كبير وملفت لالنتباه،
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  :الدراسة اهداف

  :تسعى هذه الدراسة الى تحقيق جملة من االهداف اهمها

 معرفة مجاالت التأثير التي تحدثها هذه القنوات على المشاهد .1

 بثها هذه القناةاقبال الجمهور للبرامج التي ت مدىمعرفة  .2

 معرفة االنعكاسات التي تحدثها هذه القنوات على درجة التعرض للقنوات التلفزيونية االخرى  .3

 الكشف عن اهمية الموضوع والوصول الى نتائج موضوعية وعلمية للدراسة التطبيقية  .4

 معرفة القنوات التلفزيونية المفضلة في ضل تنامي ظاهرة االقمار الصناعية  .5

  

  

  

  

 :الدراسة و ادواتهمنهج 

  مجموعة من  االجراءات التي يتبعها الباحث الكتشاف الحقيقة "يعرف المنهج على انه المنهج 

  )1("ار القرارات للوصول الى هدف ما من هنا يسمع النهج بإصدو  ،و البرهنة عليها

                                                           

وم، ا
	زا�ر، ب ط،  -1�
��، دار ا�
�ح ا
د�ن �روخ، ���	�� ا
��ث ا�90، ص 2003  
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على رأي هو المنهج المناسب لمثل هذه الدراسة قصد االستطالع لقد انتهجنا النهج المسحي و و  

  .المبحوثين بهدف جمع المعلومات و االراء 

الطريقة العلمية التي تمكن الباحث من التعرف على الظاهرة :"انه  ىعلحي المنهج المسيعرف و 

الباحث االهتمام  يجب على ،العالقات السائدة داخلهاو المدروسة من حيث العوامل المكونة لها 

ت التصوير بصورة دقيقة من حيث جميع المعلوما ذاهالبحثية التي تمكن من انجازه  بالخطوات

بما ان الظاهرة التي ندرسها تنتمي الى واقعنا الحاضر فهذا المنهج و  )1(الدقيقةو البيانات الشاملة و 

اي دراسة  الظاهرة في سياقها االجتماعي باستخدام الطريقة الكمية :يعتبر التقنية المناسبة للدراسة

  .االحصائية 

احث قصد جمع البيانات من فيما يخص ادوات الدراسة فهي الوسائل التي يستخدمها الب: االداة-2

فقد  )2(ربطها بالمعطيات النظرية المقدمةو معانيها و الوقوف على دالالتها و ذلك لتحليلها و  الميدان

  "  نهي االستبياو اداة واحدة من ادوات البحث العلمي  ذااستعملنا في بحثنا ه

  

عينة البحث لجمع البيانات حول  الى افراد يضم مجموعة اسئلة توجهنموذج وهي عبارة عن 

  )3("الموضوع

                                                           

وم ا#$�م وا#"�!ل -2$ �% ���
،ص 2007، 3، د�وان ا
�ط�و$!ت ا
	!����، ا
	زا�ر،طا��د �ن �ر)�، ��!ھ& ا
��ث ا  

174، ص �1986وال ���د $�ر، ��!ھ& ا
��ث ا#	"�!$�� وا#$����، �*"�� ا#�	و ��ر��، ��ر، ب ط،  -3    
م ا#	"�!ع، د�وان ا
�ط�و$!ت ا
	"����، ا
	زا�ر، ط -1$ �% ،���
، 3ر��د زروا"�، "در��!ت $, ���	�� ا
��ث ا

76،ص2008  
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  :مجتمع الدراسة و العينة

جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها "يمكن تعريف مجتمع البحث على انه  مجتمع البحث -1

وقد  )1("اوعنهابعبارة اخرى مجموعة وحدات البحث التي تريد الحصول على بيانات منها او  "البحث

   .لقناةالجزائر المتتبع لجمهور تمثل مجتمع بحثنا في هذه الدراسة في 

  :عينة البحث-2

اختيار جزء "كل بحث علمي اجتماعي يتطلب وجود مجتمع بحث الذي نختار منه العينة وهي

جمهور قناة الشروق واسع الحجم وعريض قمنا وبما ان  )2(صغير من وحدات مجتمع البحث

وقد  باختيار العينة القصدية ألننا قصدنا مجتمع بحث وهو المجتمع المستغانمي الذي يشاهد القناة،

  .اناث و60ذكور  60فرد مقسمة الى  120 بلغ عدد افرادها حوالي

  

  

  :حدود الدراسة 

  30/04/2013الى  02/2013/ 01تمت في الفترة الممتدة من   لقد:االطار الزماني -1

                                                           

�� ، $�!ر �و�وش،���د ذ���!ت -2�
وطر�/� ا$داد ا
��وث،د�وان ا
�ط�و$!ت ��!ھ& ا
��ث ا
.34،ص 3،2004ا
	!����،ا
	زا�ر،ط  

3- �وم ا#$�م وا#"�!ل،د�وان ا
�ط�و$!ت ا
	!����،ا
	زا�ر،، ا��د �ن �ر)$ �% ���
.169،ص ��2010!ھ& ا
��ث ا  
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    تمت هذه الدراسة في والية مستغانم  : ر المكانياالطا -2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تحديد المصطلحات والمفاهيم االجرائية



                                                      ا�ط
ر ا������                                                                                                     
 

 
12 

        )1(على الشيء واخذ فيه ولزمهَقَبَل  ،االً بَ اقْ  ،ًبلَ قْ اَ : لغة:اقبال .1

االولويات واالهتمامات باختيار االفضل تتبع قناة محددة حسب او هي المشاهدة :اجرائيا    .2

  الذي يشبع الرغبات واإلقبال يختلف تبعا لنوعية البرامج التلفزيونية 

  :اصطالحا:الجمهور .3

حشد اواعداد كبيرة من "فمنهم من اعتبره مجرد:هناك اختالف في تحديد مفهوم الجمهور

الناس تضم مختلف الطبقات مجموعة كبيرة من "تعرفه جيهان احمد رشتي على انه)2("الناس

على انه مجموعة "roktech"  روكتيش"و" milver" ملفير ديفلر"كما اعتبره المفكران"،االجتماعية

يقصد  ،)3("كبيرة من االفراد تنقسم الى طبقات متميزة،تختلف في المدركات والعادات واالهتمامات

افرادها بروابط معينة وهذه  عنها بصفات خاصة لم يرتبط يزجماعة من الناس تتم"" به كذالك

  )4(الجماعة تقع في محيط نشاط المنشأة اوالتنظيم اوالمؤسسة االعالمية تؤثر وتتأثر به

بمختلف شرائحه الذي يشاهد  الجمهور الذي نحن بصدد دراسته هو الجمهور المستغانمي:اجرائيا

قناة الشروق،وهذا الجمهور يختلف من حيث الفئة العمرية والجنس والمستوى التعليمي ومكان 

  .االقامة مع انهم في مجتمع محلي واحد

  :القنوات التلفزيونية-

                                                           

336، ص 1927، 8المنجد االبجدي دار الشروق، المؤسسة الوطنية للكتاب، لبنان، ط - 1  
22،ص 1993، 1محمد عبد الحميد،دراسة الجمهور في وسائل االعالم،عالم الكتب،مصر، ط  - 2  
36، ص 1993جيهان احمد رشتي،االسس العلمية لنظريات االعالم، دار النهضة العربية، مصر، ب ط، - - 3  
.559،ص 3،2003محمد منير حجاب،الموسوعة االعالمية الفجر للنشر والتوزيع،المجلد - - 4  
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رة المحفو )قناة(الظهر و)قناة(يقصد بكلمة قنوات جمع قناة والمراد بها في اللغة الرمح وقناة :"لغة

على وزن )قنو(و)قنوات(مثل حبال و)قناة(مثل حصاة وحصى وعلى )القنى(ويجمع الكل،على 

القناة الرمح وجمعها قناة وقني والمرادبها هنا هي )القنوات(القناة وبالتشديد،احتفرنها و)قنيت(فعول و

بلها تلك الترددات التي تلتقط من قبل قمر محدد وتبث من مركز البث الخاص بها لكل من يستق

   )1("خالل طبق خاص

 )اوسلكية ستتمرية مثل قناة( هي حيز ذبابي ذو نطاق يمثل ممرا الكتروني اومغناطيسي:"اصطالحا

وتستخدم إلرسال ونقل برامج التلفزيون وعادة يشار اليها برقم معين على جهاز االستقبال حتى 

وسيلة تعكس "ويقصدبها كذالك  )2("يتسن للمشاهد معرفة القناة التي تذيع البرامج التي يراها

كما تعتبر مرحلة هامة  بالصوت والصورة وبدقة كل ما يجري في العالم يضج بثورة المعلوماتية،

من مراحل التطور العلمي والتقني الذي وصلت اليه البشرية فهي تخزن خبرات متراكمة من 

 )3(المعارف االنسانية

  .لهيئات اواشخاص وتمول من القطاع الخاصهي قنوات تلفزيونية جزائرية مملوكة : اجرائيا

  

  :الدراسات  السابقة

                                                           

.559، ص 3،2003منير حجاب، الموسوعة االعالمية،  الفجر للنشر والتوزيع، المجلد محمد- 1  
.90، ص2،1999ابي الحسن احمد، معجم مقايس اللغة، دار الجيل، لبنان، ط  - 2  
139، ص 2008، 1هبة شاهين، التلفزيون الفضائي، الدار المصرية اللبنانية، مصر، ط - 3  
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نصير "للدكتور 2005صدر هذا الكتاب :اثره علي الشباب الجزائري و  التلفزيون الفضائي-1

تطور البث التلفزيوني الفضائي المباشر ثم التعرض و سعت هذه الدراسة الى معرفة نشأة   "،بوعلي

تضمن و الى انواع االقمار الصناعية الخاصة باالتصاالت وصوال الى البث التلفزيوني الرقمي 

محتويات البث التلفزيوني االجنبي من خالل عينة من االفالم في القنوات الفرنسية لمعرفة ما تفرزه 

ثم ، المباشرة لألفالم التي لم يتم قياسها غير ة وكذا األبعادسلبياو على المشاهد من قيم ايجابية 

فقد قدم صورة  الفضائيات التي يرغب فيها المشاهد مع معرفة المحتويات التي تشد انتباهه،

واضحة عن األثر التي يتركها البث الفضائي المباشر على شريحة مهمة من الشعب الجزائري من 

  )1(":ليد وفيما يخص التساؤالت فهي كالتاليالقيم الثقافية والعادات والتقا

  هي انواع القيم االيجابية والسلبية التي تفرزها عينة من االفالم المقدمة في الفضائيات الفرنسية؟ ما

  هي انواع البرامج والمحتويات التي تشد اليها المشاهدة والعوامل المؤدية الى ذالك؟ ما

  التي لها عالقة بتأثير هذه القنوات الفضائية على المتلقي؟ماهي المتغيرات الذاتية واالجتماعية 

ولقد اعتمد في هذه الدراسة على المنهج المسحي اما االداة المستخدمة فقد استخدم اداة تحليل 

المحتوى واالستبيان وقد وقع االختيار على عينة من االفالم االجنبية والقنوات الفضائية التلفزيونية 

يهتم  ال يخص النتائج فقد اتضح ان الجمهوراما فيما  ،)m6(و)tf2(و) tf1(الفرنسية الثالثة

او المضامين  لي اهمية معتبرة للبرامجيهتم بالبرامج والمحتويات ويو  بالقنوات الفضائية بقدر ما

  .التي تقترن وتقاليده وثقافته

                                                           

3ز�ون وأ1ره  -1"
$2005, ا
��!ب ا
	زا�ري، دار ا
�دى، ا
	زا�ر، ب ط،���ر �و$�، ا   
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 2005صدر هذا الكتاب :الفضائيات وقادة الرأي دراسة اثرها على السلوك االتصالي-2

سعت هذه الدراسة الى معرفة اقبال قادة الرأي على القنوات الفضائية وتأثيرها "هناء السيد"للدكتورة

فيهم حيث كانت اشكالية دراستها تتمحور حول تأثير القنوات الفضائية على السلوك االتصالي 

  )1(ءت كالتاليوفيما يخص التساؤالت فجا لقادة الرأي وماد ورهما التصاليي المجتمعات المحلية،

  طبيعة قادة الرأي العام في تلك المنطقة؟ ما

  نوعية المضامين االعالمية التي يتبناها قادة الرأي في القنوات الفضائية؟ ما

  طبيعة المعارف الجديدة التي يكتسبها قادة الرأي من القنوات الفضائية؟ ما

وقد اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج المسحي اما االداة المستخدمة فقد استخدمت االستبيان 

اما العينة اعتمدت العينة الحصصية  كما استعانت الدراسة في تحليلها للسلوك االتصالي لقادة 

  رأي الرأي بالمنهج المقارن للتعرف على مدى االتفاق واالختالف في السلوك االتصالي لقادة ال

 :                                                                وقد خلصت الدراسة الى النتائج ألتالية 

ألن برامج  هناك عدة اسباب لعدم االكتفاء بمشاهدة التلفزيون المحلي واإلقبال على الفضائيات،ان 

    مفيدة ممتعة ومقدمة بشكل افضل التلفزيون المحليي مملة عكس الفضائيات التي تتميز ببرامج

 2010صدر هذا الكتاب :العولمة االعالمية وأثرها على مشاهدة الفضائيات االجنبية -3

 واالتصالية ،سعت هذه الدراسة الى معرفة أثار العولمة االعالمية"رحيمة الطيب عيساني"للدكتور

                                                           

.1،2005ط ،��ر ا
�ر�� 
��ر وا
"وز�:، ا
93!��!ت و8!دة ا
رأي،، ھ�!ء ا
)�د -1  
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فية لعولمة االعالم واالتصال نظريا االثار االجتماعية والثقا )القنوات الفضائية(وسائلها  من خالل

الثقافية على مشاهديها من الشباب و من خالل برامج القنوات الفضائية االجنبية وأثارها االجتماعية 

  .الجامعي الجزائري

  :وفيما يخص التساؤالت فهي كالتالي

المحلية في وأبعادها ووسائلها الكتساح المجتمعات وتنميط الثقافات  عولمة االعالم واالتصال، ما

  بوتقة الثقافة العالمية؟

هي االثار التي احدثتها وتحدثها عولمة االعالم واالتصال في مجتمعات تتكلم بشأن الظاهرة  ما

  االتصال؟الثقافية للظاهرة في تجليتها االعالمية و و وتحديد نوعية االثار االجتماعية ورفضها؟ قبوال 

  االجتماعية والثقافية  اآلثارالقنوات وتخصيصا  المحتملة لبرامج  هذه اآلثارما هي  

  التصدي لها اجتماعيا وثقافيا؟و وكيفية مواجهتها  عوامل حدوث التأثيرات؟وما هي 

قه خاص يسمح جمهور صفي في شو ذه الدراسة على المنهج المسحي الولقد اعتمد الكاتب في ه

 745وكان حجم العينة  ،)العنقودية(لطريقة العينة متعددة المراحوذلك باستخدام  ،اإلعالموسائل 

مفردة بحث وقد وقع االختيار على عينة من الشباب الجامعي ،اما االداة فقد استخدم االستمارة 

   )1(مكونة من ثالث مراحل

  :اما فيما يخص النتائج فقد اتضح ان
                                                           


م ا
*"ب ا
�د�ث 
��ر  ا
�و
�� ا#$���� وأ1!رھ! $, ��!ھدي ا
93!��!ت ا#	����،، ر���� ا
ط�ب $�)!�� -1!$
1،2010ط وا
"وز�:،ا#ردن،  
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                                                                                 .افراد العينة يشاهدون الفضائيات االجنبية  ان اغلب نسبة لعادات المشاهدة فقد تبينالب 1 

  .لعينة يشاهدون الفضائيات العربيةألنماط المشاهدة،فقد اتضح ان اغلب افراد ا وبالنسبة 2

فيعتقد اغلب  من الشباب الجامعي،يها المشاهدألثار التي احدثتها الفضائيات االجنبية على  3

   .افراد العينة انها ايجابية وسلبية معا

وبالنسبة االثار االجتماعية فقد تبين ان العادات والتقاليد الغربية مازالت سلبية ولم تأثر إال في  4

ري التي ويعود سبب التأثير الفضائيات االجنبية على الشباب الجامعي الجزائ حاالت قليلة جدا،

 . تمنح هذه القنوات بالتكنولوجيا العالمية

  

  

  :النظريةالخلفية 

استخدام وسائل االتصال "عات ظهرت هذه النظرية ألول مرة اواالشباالستخدامات نظرية 

ودار هذا الكتاب حول فكرة اساسية مفادها تصور  1974 من تأليف كاتروبلومر سنة"الجماهيرية 

من التعرف  وسائل اإلعالم ومحتواها من جانب ودوافع الفرد التي تقوم بها  الوظائف االساسية

  .)1(اليها من جانب اخر

                                                           

  .214ص  ،1،1999ط لسطين،ف دار النشر والتوزيع، االتصال الجماهيري، صالح خليل ابو اصلح، -  1
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 أعضاء ان :ضات التاليةعات يركز على االفترااومن جهة نظرهما ان مدخل االستخدامات واالشب

مقصودة تلبي  داففاعلون في عملية االتصال واستخدام وسائل االعالم يحقق لهم اه الجمهور

االشخاص هم الذين يختارون الوسيلة االعالمية االشباع حاجاتهم وليست هي التي ، توقعاتهم

ماذا تفعل  وسائل االتصال "تختارهم ومن هنا تحول السؤال البحثي في االتصال الجماهير من

غيرت من اي انها "ماذا يفعل الجمهور بوسائل االتصال الجماهيري"الى "الجمهورالجماهيري في 

اتجاه البحث بناءا على افتراض مفاده ان الجمهور ال يتكون من مجموعة من االفراد السلبيين 

ولكنه ناشط وباحث عن المعلومات ولديه احتياجات متعددة سلفا تقوم بدور الموجة في استخدام 

توجيه بحثنا لى وانطالقا من هذا االساس عملنا بهذه النظرية ألنها تساعد ع )1(الوسائل والبرامج

االعالم الى مسارات مناسبة ذلك ان النظرية تشرح لماذا يقبل الجمهور على قناة العلمي في مجال 

هي اهم الحجات والرغبات التي  هي اسباب ودوافع عرضه لها ولماذا يستخدمها ما الشروق وما

  ، األخرىولماذا انتقاها من بين القنوات الفضائية  تشبعها،

الشروق على استخدامات عديدة في عدة ميادين مما أدى إلى تبنيها واستخدامها في تتوفر قناة 

مختلف أواسط المجتمع وتم استغاللها بشكل يتوافق مع نشطتاها واعتمالها ويمكنها من أداء 

تتيح مجموعة من الخدمات التي يستعملها  مهامها وتحقيق أهدافها كغيرها من وسائل االتصال

        غباتهم وحجاتهم واألسباب تختلف من فرد الى اخراألفراد لتلبية ر 

                                                                                                                                                                                                 

  المكتبة الجامعية مصر، في النظريات العامة للمعرفة للفضائيات العربية والعلوم االعالمية والمعلوماتية، ،محمد نصر مهنا - 2
.89ص  2009ب ط،   
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  :تمهيد

جمهور وسائل االعالم حيث لم  واستبعادبعدم التركيز  اتسمت الدراسات االعالمية المبكرة، لقد

ووفقا لهذا تعددت تعار يف الجمهور حسب كل مفكر وكل اتجاه  ،سات الجمهور قليلةاتكن الدر 

  . من طرف بعض المفكرين والدارسين للجمهور التعارفوسوف نعرض اشهر 
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 :تعريف الجمهور-1

يعني تجمع :من الفعل جمهر وأشرفهممعظم القوم او  جماعة القوم،:جمعة جماهير معناه:لغويا

(حدثت واقعةاو الناس حول ظاهرة 
1
( 

ءه في الجمهور في استخدام علماء االجتماع يشير الى تكوين اجتماعي غير محدد يشترك اعضا

ان مفهوم الجمهور اليتحتم ان ""lundborgليندبرج"فيقول، االتصال الشخصي مصالح نتجت بغير

للمسيقى سياسية وبهذا المعنى يقال ان هناك جمهورا او جغرافية او ينطبق على اي وحدة طبيعية 

 )2("وجمهورا لالدب وجمهورا للرياضة

هوحشد او عدد كبير من الناس،التجمعهم خصائص او سمات ""محمد عبد الحميد"عرفه -

واحدة،غير متجانسة،غير معروفين للقائم باالتصال،منعزلين عن بعضهم البعض 

 " sandarplle roctchوساندابول رمكتيش"  mali dilveملفير ديلفر"يعرفه كل من )3(".اجتماعيا

العنصر االساسي للنظام االجتماعي الخاص باالتصال الجماهيري فالجمهور ينقسم الى طبقات "انه

ومن بين التغيرات الكبرى التي تلعب  بينها عالقات متشابهة في مجالت عديدة، اجتماعية متمايزة،

                                                           

  336ص ،3،1986ط دار الشرق، قاموس عربي، المنجد االبجدي، -1

  21،ص 2009المدخل الى االتصال الجماهيري،المكتبة العصرية،مصر،ب ط،:احمد محمد موسى - 2

  89ص ،1،2000طسورية، مكتبة االعالم، ترجمة أديب خضر، نظرية التلفزيون، جون كوهر، - 3
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الكبرى  االحتياجاتجد ن، ا في تحديد طريقة عمل نعصر الجمهور داخل النظام االجتماعير دو 

1("العالقات بينهم واهتمامات افراد الجمهور وطبيعة
( 

ومن  تأتي من جميع مجالت الحياة،، انه مجموعة كبيرة من الناس"يعرفه جيهان احمد رشتي

 )....2("وثقافتهم مجموعة افراد يختلفون في مراكزهم ومهنهم تتضمن مختلف الطبقات االجتماعية،

وانه  عدد من االفراد،او ان الجمهور اكثر من مجرد مجموع "شوماك"وقد جاء تعريف الجمهور في

يعني جماعة ما تدين بوجودها لتقاسم افرادها تجارب معينة وذكريات وتقاليد محدد وظروف 

  )3(."حياة

 

  

  

  

  

  

                                                           

ترجمة عبد الرؤوف كمال، نظريات وسائل االعالم، دار الدولة للنشر والتوزيع، ب ط،            :ملفين ديفلر بول، روكتش -1

.157 -156ص ص  

  36جيهان احمد رشتي، االسس العلمية لنظريات اإلعالم ، مرجع سبق ذكره، ص  - 2

202، ص 1،2009فارس عطوان، الفضائيات العربية ودورها االعالمي، درا اسامة للنشر والتوزيع، االردن ،ط - 3  
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  :سمات جمهور وسائل االعالم -2

 وهي التي ألدخل للفرد في:وليةالسمات اال 1-هناك نمطين رئيسين لتصنيف هذه السضض

  : بل تنتسب اليه وهي غير قابلة للتغرير وهي اكتسابها

ل ونساء اعتمادا على عوامل رجا واناث، ويقسم فيها الجمهور الى ذوكور:"النوع الجنس2-1-1

هذا االختالف يكون في "لوجية نظرا لثبوت تباين استجابة كل نوع للوسائل االعالمية فيزيو 

   .ودرجة قابلية كل نوع من حيث االقناع المصالح،، الحاجات

يستخدم علماء السكان الفئات الخماسية اوالعشرية لبيان الهرم السكاني في :السناو  العمر 2-1-2

 دراسة التركيب العمري لسهولة التصنيف في البحوث إال ان هذه الفئات العمرية التقدم دالالت

استخدمت البحوث المبكرة على "،ختلف مراحل العمرعبر م لتفسير السلوك االتصالي للجمهور

  )1(."جمهور وسائل االعالم الفئات العشارية حسب طبيعة واهداف الدراسة

  :السمات المكتسبة2-2

كما  "هي كل السمات التي يتلقاها الفرد اثناء التنشئة االجتماعية كعنصر ينتمي الى جماعة"

 وهذا بغية تحديد انماط السلوك بمعرفة السمات العامة، اهتمت بحوث االعالم في الدراسات االولى

                                                           

  .53ص  2،2003الجزائر، الجزء،على قسايسية، دراسة جمهور وسائل ومجلة الوسيط، دوان المطبوعات الجامعية -1
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وهذه السمات تكون قابلة للتغير )1("ومحتوى الرسائل التي تعدها وسائل االعالم لجمهورها

  :الدخل وتكون على مستويين االقامة، ،اللغة الدين،:مثال

يتحصل عليها  بحيث تمكننا هذه السمة من تحديد المعارف التي قد:"المستوى التعليمي2-2-1

الفرد في حياتيه ارتباطا بوسطه االجتماعي والفئة االجتماعية التي توجه السلوك اتجاه الرسائل 

ويعمل على ادماج فئة االميين الذين اليقرؤون وال يكتبون في المجتمعات التي ترتفع  اإلعالمية،

وتستمع الى  هد التلفزيون،الن هذه الفئة التقرء ولكن تتعرض الى الصورة وتشا فيها نسبة االمية،

  )2(اإلذاعة

  :الحالة االقتصادية2-2-2

ان  واستهالك السلع والخدمات، تعبر هذه السمة على قدرة االفراد على اقتناء الوسيلة االعالمية،

  :هناك باحثين قامو بالتفرقة بين مستويات الدخل حيث اعطوا نوعين

تحت  متوسط، فوق المتوسط، متوسطة منخفضة، عالية،:وضع مستويات ثالثية اوخماسية مثل -أ

  .المتوسط

الف دج اكثر من 30(كمعدل الدخل مثل  )3("وصف المؤشرات الدالة على الحالة االقتصادية" -ب

اوملكية احد  ،)اقي حي شعبير حي (اومكان االقامة )شقة فيال،(اوكنوع السكن) الف دج40

                                                           

  .197سبق ذكره،ص  عبد الحميد محمد، دراسة الجمهور بحوث االعالم، مرجع -1 

  53على قسايسية،مرجع سبق ذكره ص  -2 

  197محمد عبد الحميد،مرجع سبق ذكره ص  -3 
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)"                                                                                         كومبيوتر راديو، لجهاز تلفاز،( الوسائل

هي اكثر السمات استعماال بأنماط )الدخل التعليم،،العمر النوع،(اذن هذه السمات الديمغرافية 

لعائلية الحالة ا:مثل اليه الباحث، لكن نجد سمات اخرى وقد يلجأ ،االتصال وعالقتها

 ).متزوج،اعزب(
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  :خصائص الجمهورالسوسيولوجية-

مجرد حشد اوعدد كبير من الناس التجمعهم خصائص "ينظر الى جمهور وسائل االعالم على أنه 

منعزلين عن بعضهم اجتماعيا وليست لديهم  غير معروفين لدى القائم باالتصال، اوسمات واحدة،

وعليه فإنهم يتعرضون لوسائل  ي تنظيم اجتماعي متماسك،القدرة على العمل في وحدة اوف

1("بها بشكل فردي ويتأثرون االعالم،
وانطالقا من هذا التعريف تم تحديد اربع خصائص رئيسية  ،)

  :للجمهور المستهدف في عملية االتصال الجماهيري وهي

   :ضخامة الحجم اوكثرة العدد3-1

فالضخامة تتعدد بالكم الذي يحول دون االتصال المباشر بين المرسل وأعضاء هذا الجمهور 

وقد اصبحت التطورات التقنية ، اوالتعامل معهم وجها لوجه عند تعرضهم لفترة قصيرة من الزمن

والتي تستهدف جمهورها في المناطق واألقاليم المتباعدة والمنشورة وتتخطى الحواجز السياسية 

ولكن  بحدود الدولة اواالقليم، والعدد محدود، ومنه لم يعد الحجم، غرافية للحصول عليها،والج

الوسيلة  كما ان بالمدى الذي يصل اليه البث االذاعي والتلفزيوني والمنطقة الجغرافية للصحف،

وٕانما حجم الجمهور المتلقين المحتمل على  االعالمية لم تعد تضع في اعتبارها الحجم والعدد،

  اساس امكانات الوسيلة في الوصول اليه والتعامل معه من خالل الوسيلة اإلعالمية

  :التباين في سمات االفراد3-2

                                                           


�م،���د 
	د ا����د، -1.�199ر�� �	ق ذ�ره،ص  ردر�� ا����ور �� 	�وث ا  
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من التشابه يرتبط  الى فئات يجتمع فيها قدر على هذا االساس يتم تصنيف اعضاء الجمهور

............)                          االجتماعية الحالة الحالة المستوى، السن،(بسمات اوحدود الفئة 

  العامة لم فئة من هذه الفئات كما ان السماتحيث يتم دراسة كل فرد من خالل انتمائه الى "

وان السمات  تعد كافية لتقيم سلوك المتلقين واتجاهاتهم نحو عناصر العملية االعالمية االخرى،

1("ايضا اصبحت مدخال لتفسير هذه السلوك وهذه االتجهاتالفردية والتي يتباين فيها االفراد 
( 

  : االنتماءوالتفاعل االجتماعي3-

في تشكيل اتجاه العالقة " التي تلعب دوراو الفرد عضوفي شبكة من الجماعات االولية والثانوية، "

خبراته المتلقين يختار محتوى االعالم بتأثير  فجمهور بين الفرد وعناصر العملية االتصالية،

ويفسر سلوكه االتصالي في اطار السلوك االجتماعي الذي  في الجامعات االجتماعية، كعضو

وهذا مايفسرتركيز وسائل االعالم على تقديم  ،)2("يظهر موحدا في نضام الجماعات المحلية

  .خدماتها في اطار نموذج الحياة المحلية

  :الدورااليجابي النشط في العملية اإلعالمية3-4

 يرفضان جمهور المتلقين بصفته عنصرا في العملية اإلعالمية ليس جمهور سلبيا فنجده يقبل او 

  ه في االستفادة من وسائل اإلعاليهتم بمستويات معينة اوال يهتم كما تتعدد إستخدماته وعاداتو 

    

                                                           

199محمد، عبد الحميد، مرجع سبق ذكره،ص  -1  

  .198، ص المرجع نفسه - 2
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  :انواع الجمهور -4

  :ر منها هناك عدة تقسيمات وتصنيفات التي على اساسها تم تحديد انواع الجمهو 

حيث صنفه على جماعات فردية في اطار االنتماء والعالقات "ولونيستين"قدمه:التقسيم االول-

  :االجتماعية واعتماد على الخصائص المعرفية والثقافية وفي هذا التقسيم هناك ثالثة انواع هي

الى  وهو جزء من الجماهير الذين يقرؤون ويكتبون ولكنهم اليميلون" :الجمهور االمي4-1-1

(ذالك فهناك اميون يعرضون انفسهم على الصور ويستمعون الى الراديو ويشاهدون التلفزيون
1
( 

فهو يبحث عن الترفيه وكذلك عن االثارة في  ولكن الجمهور يكون والءه لوسائل االعالم ذاتها،

 ايميل الى االشباع الذاتي وغالبا م تعرضه لوسائل االعالم فهو ليس صاحب اتجاهات فكرية،

وهذا النمط من الجمهور يميل الى المشاهد واالستماع وال "يبحث عن الرضا الواقعي اواللحضي،

يميل الى القراءة وال الى المشاركة السياسية والنشاط االجتماعي يميل الى الوحدة ويشعر بان تأثيره 

جتماعية ال تأثير له في نوع من القرارات اال من الجمهورومن الطبيعي ان هذا النوع " قليل

  . والسياسية واالقتصادية

وهم ممن يندمجون في الية المجتمع مشاركون ويميلون ):العلمي(النفعي المادياالجمهور -4-2

وهم من اصحاب الهويات يتعرضون لوسائل االعالم رغبة في رفع مستواهم وزيادة "الى التنظيمات 

                                                           

.195،ص 1،1998نظريات االعالم واتجاهات التأثير،عالم الكتب،القاهرة،ط:محمد عبد الحميد - 1  
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التفكير بل يميل الى االشياء المادية مي كثيرا في انه يميل الى اال لكنه يشبه الجمهور مدخلهم،

  ."ب االشياء التي تمثل اهتمامهيحقق منفعة ويكتس

يهتمون باآلراء وجهات النظر  اقل فئة بين جمهور وسائل االعالم،"ويكون :جمهور المفكرين4-3

  عنها ة وال يهتمون بالماديات ويترفعونوالمشكالت الفلسفية والمفاهيم واألحداث الفنية والجمالي

الجمهور ليس معارض للحياة  ور مفكرون ومبدعون وهذا الجزء منوهذا النوع من الجمه

يعتبر نفسه من الصفوة اقل اهتمام  ضد مفهوم الجمهور العام، وهو االجتماعية يتمركز حول ذاته،

 نخبويين ولكن هم المثقفين، بوسائل االعالم والمجتمع الجماهيري ومن هؤالء المفكرين العقائديين،

(".يفكرون االبداع ومجرد لتفكير الرضا
1
(  

التقسيم يصنف الجمهور الى نمطين وهذا حسب االهتمام والحاجيات النمطين :التقسيم الثاني4-2

  .الجمهور العام والجمهور الخاص:هما

هو الجمهور الذي نعنيه بمفهوم الحشد يعرض نفسه لوسائل االعالم :الجمهورالعام4-2-1

اوتوماتكيا وفرديا وبطريقة شخصية وليست له اهتمامات مشتركة مع الغير ورد الفعل عند عضو 

  من افراده يكون مستقال حتى في التعرض واالستجابة 

ت والحجات هو الجمهور الذي تجمع بين افراده بعض االهتماما:الجمهور الخاص4-2-2

  واالتجاهات المشتركة التي تميز عضويتهم في هذا الجمهور مثال الجمهور الرياضي 

  :اربعة انواع وهي"بحيث يقسم الجمهور الى "كلوس"وهذا حسب :التقسيم الثالث3 -4

                                                           


�م،���د 
	د ا����د، -1  �195ر�� �	ق ذ�ره ص درا��ت ا����ور �� 	�وث ا
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هم الذين يمتلكون جهاز االستقبال التلفزيوني واإلذاعي كوسائل :الجمهور المفترض  4-3-1

قياس هذا الجمهور بعد امتالك اجهزة التلفزيون وٕاحصاء عدد االجهزة التي بيعت  اعالم فهنا يمكن

  .وتم شرائها

 هو الذي يستقبل فعال العرض االعالمي وخاصة المواظبين على:الجمهور الفعلي 4-3-2

  .برنامج معين ويتابعون باستمرار محتوى البرامج التلفزيونية  مشاهدة

ي يشاهد برامج وسائل االعالم ويتعرض على برنامج معين وهوا لذ:الجمهور المتعرض 4-3-3

  .يعني انه رافض بعض البرامج التي تالئمه ويقاطعه،

هو الجمهور الذي يتفاعل مع الرسالة االعالمية ويبدي رأيه فيها حيث :الجمهور الفعال 4-3-4

نشط يشارك في تصميم  يتأثر بمحتواها ويؤثر في ادائها بإبداء ارائه واقتراحاته وهذا الجمهور

 ."محتوى الرسالة االعالمية
)

1
(   

  

  

  

  

  

                                                           

196مرجع سبق ذكره ص :محمد عبد الحميد - 1  
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  :الجمهور المحلي المستغانمي -5

تتركب من "مسست غانم"ذكر في بعض المراجع ان اصل اسم كلمة:الموقع الجغرافي 5-1

اسم شخصية مرموقة في "غانم ،"محطة شتوية اومكان االقامة الشتوية"بمعنى ":مستى"مقطعين 

ومدينة مستغانم تقع على نقطة " قصب:غانم كوخ،:مستى:"وذكر البعض االخران اصلها ،"المنطقة

درجة شمال خط االستواء ويبلغ ارتفاع 36مع خط عرض)خط غرينتش(التقاء خط طول الرئيسي

1(."متر23متر وطول سواحلها تبلغ 104المدينة على سطح البحر بحوالي 
(  

مصب وادي الشف  شرقا ومصب وادي المقطع :هماوتقع بين مصبين بواديين مشهورين  -

 ناحية الشمال لتطل على البحر تنحدر هضاب الظهر في امتدادها من الشرق الى الغرب،،غربا

ومن الشمال  ومن الشرق والية الشف، وتحدها من الناحية الغربية والية وهران، االبيض التوسط،

  .ومن الجنوب والية غلبزان البحر االبيض التوسط،

  : الحياة االقتصادية والتجارية5-2

وتمتاز بحركة التصدير  منها نشاط الميناء،"ان النشاط االقتصادي لمستغانم متعدد الوجهات 

.                                                                 )2(واألغنام الخيول حيث كانت تصدر نحو الخارج الحمضيات والحبوب، واالستيراد،

اما النشاط التجاري كان ينحصر اساسا في بيع المواد الغذائية والخضر والفواكه 

  وكذلك بيع الحلي والمجوهرات"يةالشام"و"الكارنتيكة"ومن اشهر المأكوالت بالمنطقة.........واللبان

                                                           

.26،ص 1998ب ط، الجزائر،المطبعة العالوية، مستغانم،نيل المغانم من تاريخ وتقاليد  رشيد محمد الهادي بن تونس، -1  

  18ص  المرجع نفسه، - 2
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  :الفن والثقافة 3-

وهو  بي الفنون االأحيث اشتهرت بدينة الفن والثقافة من المعروف على مدينة مستغانم انها م

ومن اشهر االعالم التي عرف بها المسرح  "المسرح الذي يعتبر وليد الحياة الفنية واالجتماعية،

كما انها معروفة بالموسيقى خاصة "كاكي"المستغامني نجد ولد عبد الرحمان ولد عبد القادر المدع 

بها مدينة مستغانم وهي البدوي  كما ان هناك ميزة خاصة تنفرد الموسيقى االندلوسية،

1("والشعر
(.....   

  

  

  

  

  

  

  

  

  خالصة

  يعتبر الجمهور العنصر االكثر اهمية في عملية االتصال الجماهيري، وجمهور هذه االيام هو  

                                                           

  54ص  ،1998ب ط،الجزائر،  المطبعة العالوية، مستغانم تاريخها وأحوزها،، محمد بن عيسى - 1
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  جمهور وسائل االتصال يتميز بان عدده كبير ومنتشر في انحاء العالم وهو جمهور متنوع من 

  تركيباته االجتماعية واالقتصادية،ويعتبر وجود الجمهور سببا في وجود وسائل االتصال فدراسة 

 وترتيب البرامج التلفزيونية الجمهور الذي يتلقى الرسالة االعالمية يعتبر الخطوة االساسية إلعداد
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  :تمهيد

حيث يشهد العالم االن ثورة  يعتبر البث التلفزيوني عبر االقمار الصناعية ظاهرة اعالمية مهمة،

التكنولوجي سمة اساسية للبيئة  التطو ويعتبر معلومات واالتصاالت،هائلة في مجال نقل ال

ضائية وفي ظل هذا التقدم التكنولوجي تضاعف عدد القنوات الف، االتصالية في العصر الحديث

كبيرة من القنوات التلفزيونية وأصبح هو الذي يحدد درجة  عداد بعاتتحتى اصبح بإمكان المشاهد 

سبب تفوق هذه القنوات المختلفة اعتماده على القنوات المفضلة لديه ومنه يمكن ان نساءل عن 

  .ينفي استحواذها على اهتمام الكثير من المشاهد
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  :ظهور القنوات الفضائية العربية وتطورها -1

بدأ فكرة البث التلفزيوني عبر االقمار الصناعية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بعدة شهور الى 

المحطات األرضية على االطالق بمقابل من الخيال العلمي اجهزة التلفزيون بالمنازل دون تدخل 

نه نقل كحيث اقترح اطالق قمرا صناعيا يدور حول االرض يم" ارثر كالرك"للعالم البريطاني 

وتحولت  الف كيلو متر فوق خط االستواء، 37اشارات من اي مكان من االرض على ارتفاع 

الذي يعد اول قمر " 1سبوتنيك"اكتوبر  04في  التنبؤات الى رغبة حقيقية حينما اطلق السوفيت

 1958في سنة "سكور"ثم اطلقت الواليات المتحدة االمريكية قمر صناعي يدور في الفضاء،

الثابتة من  ناعي استخدم لنقل اشارات والصوركما اطلقت اول قمر ص مخصصا التصاالت،

الذي يعد اول قمر " 6ats"ثم القمر "ايكو"سمى  1960منطقة على االرض الى اخرى عام 

فقط عندما  1966تجريبي للبث االذاعي المباشر وتحقق حلم نقل برامج التلفزيون القارات عام 

ومع هذا التسابق بين الدول  )1("قمر تلستار"nasa"اطلقت االدارة الوطنية للطيران والفضاء 

و ضرورة أث ر االمتالك االقمار الصناعية برزت فكرة القمر الصناعي العربي في تونس حي

انية كوكان الحلم عندئذ هو ام وصلت اليه التكنولوجيا لخدمة االعالم والتعليم، االستعانة بأحدث ما

قيام شبكة تلفزيونية تجمع بين كافة الدول العربية بهدف اجراء التبادل فيما بينها على نمط ما 

يفكر بإمكانه بث برنامج  االوروبيين بل كان البعض"االنترفزيون"و"اليروفبزون"يجري في شبكتي

    .عربي واحد يلتقط على شاشات التلفزيون

                                                           

-68،ص ص 1،2009ط مصر،، العربي للنشروالتوزيع اثر القنوات الفضائية على القيم االسرية،، محمد عبد البديع السيد - 1
69.  
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وقد تبنى اتحاد الدول العربية الدعوة الى اطالق قمر صناعي ودعى اعضاه الى اقامة لجان 

نظم اتحاد اذاعات  1972وفي سنة  وطنية في كل بلد عربي للتخطيط لمرحلة القمر الصناعي،

بدا التبادل االجباري  1973وفي سنة  ،حول االتصال الفضائيالدول العربية اول مؤتمر عربي 

والتلفزيوني العربي وأعقب ذلك قيام الجامعة العربية بإنشاء وحدة اتصال فضائي بالتعاون مع 

ولم تسفر تلك الجهود على نتائج ملموسة حتى تم انشاء المؤسسة  االتحاد الدولي للموصالت،

كمنظمة ذات شخصية قانونية  1976افريل  14في "اتعربس"العربية لالتصاالت الفضائية 

والتي انشأت بهدف تصميم وتنفيذ وتشغيل اول نضام عربي لتقديم الخدمات العامة  مستقلة،

  ) 1(".والمتخصصة ومساعدة الدول العربية في تصميم المحطات االرضية

وفي فبراير 1Aاتعربس"واستطاعت المنظمة العربية لالتصاالت الفضائية اطالق قمرها االول 

تم اطالق القمر  1996وفي عام  1985يونيو "B2عربسات"قامت بإطالق قمرها الثاني  1985

ومن المتوقع ان تستمر في العمل لمدة سبع سنوات "C1الثالث من الجيل االول وهو عربسات 

  قناة تلفزيونية واحدة خطا تلفزيونيا او 1466قناة تتسع كل منها  65ويشمل  1999حتى عام 

 صناعي  وقد فرضت االحتياجات المتزايدة لالتصاالت الفضائية في المنطقة العربية استجار قمر

، بدر D1  "،)2( 1999عربسات"ويطلق عليه حاليا  1993منذ اغسطس "4عربسات"كندي هو 

  ").4، بدر 2000وفي .  3

  
                                                           

.59- 57، ص ص 1،2009دار الفرابي، لبنان، ط:فارس م،ضاد، التلفزيونات الفضائية العربية:ترجمة :ثريا جعيبس -1  
محمد نصر مهنا، في النظرية العامة للمعرفة االعالمية للفضائيات العربية والعولمة االعالمية والمعلوماتية، المكتبة الجامعية،  - 2

.367- 366، ص ص 2002مصر، ب ط،  



 ���ة ا����ات ا�
����� ا�����                           ا�
	� ا�����                                         

 

 
37 

  :شبكات القنوات الفضائية العربية -2

1-MbC  " ومقره الرئيسي كان لندن حتى انتقل  1991مركز تلفزيون الشرق األوسط بدا بثه سنة

إلى مدينة دبي لإلعالم وهو أول مشروع تلفزيوني خاص في العالم العربي ينطلق  2002سنة 

 ،لدول وصاحبها انشئت الشبكة بتمويل من مجموعة آراء ،عبر األقمار الصناعية

، والقناة اإلخبارية للشبكة MBCالشبكة تحوي العديد من القنوات القناة الرئيسية  ،"وليد بن ابراهيم"

 .                                           MBC2،MBC4، MBC Actionقناة العربية، 

، تابعة لشركة 1993بدأت بثها من روما عام :  العرب شبكة راديو وتلفزيون ARTشبكة  -2-2

استمرت الشبكة بالبث المفتوح ثالث  ،صالح كامل واألمير الوليد بن طاللدلة البركة للشيخ 

الشبكة تحوي العديد من  ،حين انتقلت الى نظام البث مدفوع األجر 1996سنوات حتى عام 

 المنهاج األفالم ،القنوات غالبيتها متخصصة مثل قناة األطفال، الحكايات، اقرأ، الموسيقي

الشركة لمجموعة المارد السعودية التي يرأسها األمير خالد بن عبد تتبع  - Orbitشبكة  2-3

قناة متخصصة تبث باللغة  20للشبكة أكثر من  ،الرحمن آل سعود المقر الرئيسي لها في الرياض

 .، اليوم المسلسالت، فن2، سينما 1ألصفوة سينما : من قنواتها ،العربية واإلنجليزية

، تتبع لألمير الوليد بن طالل، تضم أربع قنوات 2003بدأت بثها عام  )1("شبكة روتانا 2-4

كشركة  1987تأسست شركة روتانا عام . موسيقى مقرها لبنان وقناتين لألفالم مقرهما القاهرة

                                                           

138 ص ،�ر�� ��ق ذ�ره ،ھ�� ��ھ�  - -1  
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قنوات  ،مقر الشركة الرئيسي  في جدة) تسجيل البومات توزيع  وتسويق(إنتاج موسيقى عربية 

  )1(."رب، موسيقى، الخليجية، سينما وروتانا زمانروتانا كليب، ط: روتانا هي

، مجموعة قنوات ذات ضوابط اسالمية خالية من 2002بدأت بثها عام " شبكة المجد 2-5

يرأسها الشيخ فهد بن  ،تتبع لشركة المجد للبث الفضائي ،يقى وال تظهر على شاشاتها النساءالموس

وتبث من مدينة دبي لإلعالم وتبث عدة  2003عبد الرحمن الشميري، بدأت بثها الرسمي عام 

 .والمجد لألطفال المجد العلمية، الوثائقية المجد العامة، المجد للقرآن الكريم،: قنوات

اعتمدت  ساعات يوميا، 6بمعدل  1996شبكة قطرية بدأت بثها عام  شبكة قنوات الجزيرة 2-6

الدولية لهيئة اإلذاعة  البريطانية  القناة على مجموعة المحررين الذين عملوا في القناة العربية

)BBC (والجزيرة لها وضعها  ،وتعتبر أول قناة فضائية عربية متخصصة في مجال األخبار

القناة  ،الخاص حيث أنشئت كقناة بدعم من الحكومة على أن تتحول إلى قناة استثمارية خاصة

األخبار بحيادية بشكل يتنافس قامت القناة بهدف تقديم إعالم عربي مستقل ينقل  ،تبث من الدوحة

مع القنوات اإلخبارية األجنبية وبفضل تكنولوجيا متطورة وٕامكانيات كبيرة حيث وصل رأس مال 

ساعة    24بدأت الجزيرة تبث  1999عام  ،مليون دوالر 138مشروع إقامة القناة في بدايته إلى 

.  رئيسية لألخبار باللغة العربيةافتُتح موقع الجزيرة نت ليتحول إلى احد المواقع ال 2001عام 

، 2005جميعها مفتوحة، قناة الجزيرة لألطفال عام  2003أطلقت الجزيرة باقة قنوات رياضية عام 

 والتي تعتبر أول قناة فضائية عربية متخصصة 2006 ، الجزية الدولية عام2005الجزيرة مباشر 

                                                           

139ص ،�ر�� ��ق ذ�ره ،ھ�� ��ھ�  - 1  
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وهي أول قناة فضائية عربية  )1(2007عام  باألخبار وناطقة باللغة اإلنجليزية، الجزيرة الوثائقية

نالت قناة الجزيرة شهرة كبيرة بسبب تغطية الحرب على أفغانستان   ،متخصصة بالفيلم الوثائقي

وحرب العراق واستضافتها قوى معارضة عربية ومن هنا رفع مستوى حرية الصحافة في العالم 

الجزيرة كان لها دور كبير في  قناةمكاتبها في بعض المدن العربية العربي مما أدى إلى إغالق 

إعطاء منصات للعديد من القوى السياسية والدينية والثقافية التي عانت من الكبت اإلعالمي في 

  .القنوات الحكومية المحلية
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  : انواع الفضائيات العربية -3

  :ة متغيراتيمكن تناول انواع الفضائيات العربية وفقا لعد

  :تقسيم الفضائيات العربية وفق الملكية ومكان البث الي 3-1

وهي )العمومية(المحطات التلفزيونية "ويقصد بها :القنوات الفضائية الحكومية الرسمية 3-1-1

 القنوات التي تمتلكها الهيئات التلفزيونية الرسمية وتتبعها تبعية كاملة تمويال وسياسيا وتوجيها،

القنوات هي االكثر عددا وأهمية وتبث من داخل الدول العربية وباللغة العربية وبلغات اجنبية وهذه 

قناة ابوظبي  من البث الفضائي العربي مثل القناة الفضائية السورية، %74اخرى تشغل قرابة 

اة الفضائية القن القناة الفضائية السعودية والقناة الجزائرية، قناة الفضائية اللبنانية، االماراتية،

  )1(".االردنية والقناة الفلسطينية

وهي تلك القنوات ينتفي عنها صفة الرسمية اوالتبعية الصريحة  :القنوات العربية الخاصة3-1-2

رجال أعمال، (قنوات تمتلكها وتديرها رؤوس األموال العربية " وهي المباشرة للدول اوحكومات عربية،

ظاهرة القنوات الخاّصة في العالم  ،)سياسية، دينية -أصحاب مؤسسات تجارية، شخصيات عامة

تنّوع كبير في البرامج الدولة لإلعالم مما أّدى الى  احتكارالعربي كان لها دورها في كسر 

: لدى الُمشاهدين العرب، ومن ميزاتها بشكل عام األولىوتحتل هذه القنوات المراتب  والمضامين

ارتفاع مستوى  يدة مدربة ومهنيه سرعة التغطية اإلخبارية،مستوى تكنولوجي مرتفع، كوادر بشرية ج

، و تنقسم هذه القنوات تعتمد في تمويلها على رؤوس األموال واإلعالنات ،حرية الصحافة والتعبير
                                                           

.168 - 132ص ص  مرجع سبق ذكره، التلفزيونات الفضائيةالعربية، تريا جعيبس، - 1  
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من البث الفضائي العربي  %16قنوات تبث باللغة العربية من خارج الوطن وتحتل - أ:  الى قسمين

  )1 (."تقريبا من البث الفضائي العربي %10و قنوات تبث باللغة العربية من الداخل وتشغل 

  :تقسيم الفضائيات العربية وفقا لمعيار المضمون المتخصص الى 3-2

  ...اإلخبارية و قناة الني CNNالقناة العربية و قناة الجزيرة،:القنوات االخبارية المتخصصة مثل-1

  ...القنوات الدينية المتخصصة مثل قناة المجد واقرأ، وقناة الرسالة وقناة الناس،قناة العفاسي -2

وقناة براعم وقناة طيور mbc3وspace tonneمثل قناة :القنوات المتخصصة ببرامج االطفال -3

  .الجنة

  ل الرياضية، دبي الرياضية القنوات الرياضية المتخصصة مثل الجزيرة الرياضية، قناة الني -4

  .القنوات المتخصصة ببرامج المرأة واهتماماتها مثل قناة المرأة العربية وقناة الحياة -5

القنوات التعليمة المتخصصة مثل قناة المصرية التعليمة قناة النيل للتعليم العالي وقناة النيل  -6

  .للتعليم الثانوي

  .حتيالقنوات الصحية المتخصصة مثل قناة ص-7

  .القنوات التجارية المتخصصة مثل تميمة  -8

القنوات الترفيهية المتخصصة التي تتعلق بالغناء والموسيقى وبرامج الحوارية مثل قناة روتانا  -9

   liveقناة 

  

                                                           

.79، ص 2009امام شكري ابراهيم احمد، االعالم العربي والوعى السياسي، مركز االسكندرية للكتاب، مصر، ب ط، -1  
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  :تقسيم الفضائيات العربية وفقا العضوية في اتحاد اذاعات الدول العربية 3-3

مركز تلفزيون الشرق االوسط :األعضاء المشاركين في االتحاد ويضم اربعة شبكات وهي 3-3-1

   LBCوالمؤسسة اللبنانية إلرسال artوراديو تلفزيون العربي 

القنوات التي لم ترد في تقسيم اتحاد اذاعات الدول العربية وتقدم برامجها باللغة العربية  3-3-2

   .        )1(وغيرها ميلودي، الجزيرة،المستقبل،، 2المجد ،1المجد ورديم،BCS وNBNوANNوتشمل 

  :على نوعية البث ة بناءبتقسيم الفضائيات العر  3-4

استقبالها عن طريق "وهي القنوات التي يستطيع الجمهور : القنوات الفضائية المفتوحة 3-4-1

غالبية القنوات الفضائية  ،امتالك األقمار االستقبال المباشر وبدون دفع ُرسوم مقابل الُمشاهدة

العربية استقبال المباشر تبث إرسالها بشكل مفتوح من أجل التواجد على الساحة اإلعالمية وجذب 

 .الُمشاهدين من مختلف المستويات إليها 

وهي القنوات التي ال يستطيع الجمهور استقبالها ومشاهدتها :  القنوات العربية ألمشفرة 3-4-2

مقابل الُمشاهدة، وغالبا يستطيع المشاهد امتالك باقة من القنوات التابعة للشبكة إال بعد دفع ُرسوم 

غالبا ال نرى قناة ُمشفرة وٕانما شبكة قنوات مثل شبكة . وليس ُملزم بامتالك جميع قنوات الشبكة

Orbit  وشبكةART").2(  

  

:                                                                         ضائي العربيفالالبث  تمميزا -4

                                                           

.167ا�"!�ز�و��ت ا������� ا��ر���،�ر�� ��ق ذ�ره،ص:�ر������س -1  
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تكنولوجيا االتصاالت و البث الفضائي العربي كان له آثاره الكثيرة والمتنوعة على العالم العربي 

قيمه هّددت العالم العربي ب" عصر السماوات المفتوحة"واألقمار الصناعية وما يسمى اليوم بـ

وعاداته، القنوات الفضائية العربية  تصدت لهجوم القنوات الفضائية األجنبية وللغزو الثقافي 

سنستعرض مميزات البث . الغربي والعولمة التي غالبًا ما تتنافى مع القيم والعادات العربية

  اي:الفضائي العربي والتي يمكن اعتبارها إيجابياته

بية أدى إلى المنافسة وتطور العمل اإلعالمي وتنوع المضامين تعّدد القنوات الفضائية العر " -1

 .أمام الُمشاهد العربي

القنوات الفضائية اإلخبارية أدت إلى كسر هيمنة القنوات الغربية في مجال األخبار ووفرت  -2

للجمهور العربي تغطية أحداث وأخبار بمستوى رفيع من ناحية التقنيات والمضامين، وأصبحت 

 .در األساسية لألخبار على المستوى اإلقليمي والعالمياحد المصا

توسيع مجال  الى الّتخصص في القنوات والتزايد الُمستمر في عدد القنوات الُمتخصصة أدى -3

فباإلضافة للقنوات المتخصصة في  ،االختيار أمام الُمشاهد العربي وٕالى تلبية احتياجاته الُمتنوعة

حبار القنوات الغنائية، والدينية التعليمية وغيرها بادرت القنوات مجاالت األفالم، المسلسالت، األ

الفضائية العربية لدخول مجاالت جديدة كالسياحة العربية، الطهي الشعر العربي الصقور وغيرها 

 )1(.من التخصصات الخاصة بالواقع العربي
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الهوائيات مما يزيد تطور تكنولوجيا األقمار الصناعية والهوائيات أدى الى انخفاض أسعار  -4

حجم الجمهور المتلقي للقنوات الفضائية ويقلل من اعتماد الجماهير العربية على اإلعالم 

 )1(".الحكومي

ارتفاع مستوى أداء القنوات الفضائية الخاصة لما تتمتع به من مستوى أوسع للحريات حيث  -5

في ظل ) تابو(رمة للنقاش تطرح وتُناقش هذه القنوات العديد من الموضوعات التي كانت ُمح

اهدة األولى عند اإلعالم الحكومي ولذا نرى أن القنوات الفضائية الخاصة تحتل مراتب الُمش

تحيق مبدأ التعددية بعد زمن طويل سيطرت فيه الّرقابة على اآلراء المطروحة بالُمشاهد العرب 

قدرة األنظمة العربية  الفضائيات العربية حّد من ،وذلك من خالل اإلعالم الحكومي الرسمي

السيطرة على مصادر المعلومات وحجب المعلومات عن المواطن فأصبح للمواطن العربي الحرية 

 .الختيار القناة والمعلومات

البث الفضائي أدى إلى إقامة وتطوير مدن اإلنتاج اإلعالمي العربية الثالث في القاهرة ودبي  -6

ورة جودة خدمة وتسهيالت مما جذب مئات القنوات هذه المدن توفر تكنولوجيا متط، وعّمان

الفضائية العربية للبث منها وبعضها انتقل لهذه المدن اإلعالمية بعد أن بدا البث خارج الوطن 

التي انتقلت من روما إلى  ARTالتي انتقلت من لندن إلى دبي وشبكة  MBCالعربي كشبكة 

 .عمان
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الجاليات العربية في الخارج باألوطان العربية العربي من خالل اللغة والموسيقى والثقافة  ربط -7

 .العربية وتغطية أخبار على شاشات القنوات الفضائية خاّصة اإلخبارية منها

  .تقريب اللهجات العربية المختلفة للجماهير العربية وتعزيز اللغة العربية الفصحى -8

 :العربية بعدة سمات منها تتسم القنوات الفضائية

ولكن بدأت االتجاه حاليا نحو فتح قنوات متخصصة  ان اغلب القنوات بدأت كقنوات عامة،" -

 .لجذب جمهور محدد

 انها تقوم ببث لبرامج المقدمة على القنوات االرضية مع بعض التعديالت -

 ان غالبية هذه القنوات مفتوحة غير مشفرة ما عدا استثناءات قليلة  -

 تعتمد جميع القنوات الفضائية العربية على االعالن لتغطية تكاليفها جزئيا -

 برزت في الفترة االخيرة بعض القنوات االخبارية التي جذبت جماهير عريضة خاصة

 الحقائق بسرعة كما يقدم التفسير وأشبعت احتياجا فعليا لمصدر عربي يقدم  من المثقفين، -

 )1("ة الجزيرة،العربية التعليق بشكل متوازن مثل قناو 

لم تنجح الدول العربية حتى االن في اقامة قناة اخبارية باللغة االنجليزية والفرنسية موجهة  -

للجماهير في الدول لطرح القضايا العربية اوتقديم الحقائق والرأي المتوازن لقضية الصراع 

  "اولتقديم صورة صادقة للمجتمع العربي العربي الصهيوني،

                                                           

.56 -�55*�د '�د ا��د�� ا���د،ا�ر ا�)�وات ا������� '!& ا#%�م ا#�ر��،�ر�� ��ق ذ�ره،ص ص  -1  
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  :الفضائية العربية واقع -5

ولهذا  تسابقت الدول العربية للحصول على موقع بث في االقمار الصناعية لبث قنواتها الفضائية،

فقد نالت بعض القنوات مكانا مميز في البيوت العربية نظرا االن هذه القنوات جاءت للتعبير عن 

التترك الفراغ لآلخرين وبذلك الذات العربية لتأخذ مكانها على الساحة االقليمية والدولية حتى 

دخلت هذه الدول عصر القنوات الفضائية العابرة للحدود والحواجز وكل ما يؤخذ على هذه القنوات 

انها ال تؤسس على تخطيط واضح ان اهم النتائج التي حققتها وجاءت امال المشاركة كبيرة وهو 

وبالمقابل كان يعاني يوميا من  العربية، الذي يعاني من قلة المادة االعالمية والثقافية واإلبداعية

التدفق االعالمي والثقافي العربي الذي يقابله في كل وسيلة من وسائل االعالم ولكن سرعان ما 

  )1(."ربيغفضاء االعالمي التبددت احالم المشاهد العربي في ال

اقمار البث اي ان الدول العربية اصبحت تمتلك قنوات فضائية عربية تبث ارسالها بواسطة 

وهذه القنوات يختص "هيئات معينة،او اما السيطرة الحكومية اوملك ألفراد  ،التلفزيوني المباشر تابعة

بعضها بعرض برامج دنية وثقافية او يعرض مناقشات اخبارية حول االحداث الجارية وبعضها 

                     .                                    افالم ومسلسالت عربية وأجنبية يعرض،

ومما يدعو للدهشة ان نسبة كبيرة من البرامج التى تقمها الفضائيات تحاول فيها تقليد الغرب االأن "
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نسبة البأس بها منقولة تماما من برامج اجنية وكأن قريحة االبداع العربي اكتفت باالقتباس االعادة 

  )1( "فقط

وعلى الرغم من الزيادة العددية في القنوات الفضائية العربية إال ان اغلب محاوالت التطور 

  اقتصرت على جوانب فنية او شكلية لم تشمل نوعية البرامج والمضامين    

ولقد تحول البث التلفزيوني في معظم القنوات الفضائية وغير الفضائية الى مجرد دعاية اجنبية " -

وهذا )2("رفة التي تؤهله وتعده لمواجهة التحدياتعية وحاجته االساسية للوعي والميقوقضاياه الحق

يفرض على المسؤولين عن القنوات الفضائية العربية االهتمام بالبرامج الثقافية والدنية التي تساعد 

المشاهد العربي على التصدي لمواجهة االخطار الناجمة عن البرامج الوافدة عبر هذه القنوات 

وأيضا البعد عن البرامج المستوردة واالتجاه الى البرامج العربية التي تعبر عن الفكر  جنبية،اال

  .   العرب 

عربية الممثل في التصدي للفكر فعلى الرغم من الهدف الذي أنشأت من اجله الفضائيات ال" 

ضعف "ان اي ربي الهدام من خالل محتوى البرامج العربية التى تبث على هذه الفضائيات،غال

امتالك الدول العربية للقدرة التكنولوجية والمعلومات التي تنتج بها البرامج المحلية ألنها مرتفعة 

  )3("جعلها تتجه الى االستيراد والتقليد وخاصة في البرامج الترفيهية التكاليف،

                                                           

131،ص 2010، 1ط دار اسامة للنشر والتوزيع،االردن، فاطمة حسين عواد، االعالم الفضائي، -1  

والتوزيع، الجزائر، للنشر وآخرون،تكنولوجيا االتصال واإلعالم الحديث االستخدام والتأثير،مؤسسة الحكمة :محمد فاتح حمدي -2 

.30 -29ص ص ،2011، 1ط  

36 االعالم الفضائي واثاره التربوية،مرجع سبق ذكره ،ص:جاد احمدمحمد  - 3  
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  دخول الدول  ومن المعتقد ان التي في حد ذاتها تعامل عقل المشاهد العربي بنوع من التسطيح، 

العربية في مجال الفضائيات وهي غير مستعدة لذالك من حيث االعداد لملء ساعات البث التي 

وبهذه  البرامج االجنبية،او تغزي هذه الفضائيات ادى الى اعتمادها على برامج القنوات المحلية 

بدون قصد االنه الطريقة تخدم او تحقق الفضائيات العربية اهداف الفضائيات االجنبية الوافدة 

  .التوجد سياسة اعالمية عربية موحدة
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  :برامج القنوات الفضائية 5-1

 تتنوع الفضائيات وتختلف حسب البرامج التي تقدمها للمشاهدين، فهناك محطات متخصصة،

التالي فان البرامج ستختلف في طبيعتها وعددها حسب  وبي وهناك محطات فضائية متنوعة،

تخصص المحطات الفضائية وسنعرض فيما يلي انواع البرامج التي تبثها الفضائيات العربية بشكل 

  :كانت عامة او خاصة  عام سواء كانت رسمية اواهلية سواء

ى شخصية المذيع ومن وهي النشرات االخبارية او التعليقات التي تتوقف عل:البرامج االخبارية" -

  نشرات االخبار،االفالم الوثائقية :االمثلة على البرامج االخبارية 

وهي البرامج التي تكون فيها المحادثات والمناقشات مع شخصيات بارزة بحيث :برامج المناقشات -

برنامج شاهد على العصر "و"برنامج مثلث الحوار"تكون من الخبراء والمختصين ومن هذه البرامج 

  .تبثه قناة الجزيرة الفضائية

وهي برامج االلعاب الجماعية واأللغاز والمسابقات التي يجد فيها الجمهور متعة :البرامج الترفهية -

برنامج :في المشاهدة وتقوم هذه البرامج بين حشد كبير من الجمهور ومن امثلة هذه البرامج

.                                      mbcتبثه قناة " سيربح المليون" وبرنامج من"حروف والوان"

تخصص الفضائيات برامج تتعلق بالمرأة وقضاياها وقد تكون على شكل  كثيرا ما:برامج المرأة -

على الفضائية "ر المرأة برنامج اخبا"و" كالم نواعم"على شكل ندوات ومن هذه البرامج او اخبار 

  )1(.االردنية

                                                           

.139،143'+��،�ر�� ��ق ذ�ره،ا�������ت ا��ر��� ودرھ� ا#ا������ ا��ر���،:-�رس 'طوان -1  
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وقد تضم  وقد تكون برامج تعليمية، كرتونية لتسلية االطفال، وتتمثل في افالم:برامج االطفال -

  .تمثيليات وحكايات مدبلجة بلغات مختلفة 

تقدم هذه البرامج حلقات حوارية وتستضيف علماء دين ومنها ما يقدم اجوبة على :البرامج الدينية -

بث المباشربين المذيع اسئلة المتصلين عبر الهاتف او الفاكس ومنها برامج تسجيلية ومنها برامج ال

  .وضيفه والموطنين

   )1(برامج المنوعات والموسيقى -

  وهي برامج االفالم والمسلسالت والراويات  :البرامج الدرامية -
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  :خالصة

لقد حتم التطور السريع في مجال تكنولوجيا االتصال واألقمار الصناعية انتشار الفضائيات العربية 

تها وغزارة انتاجها وبرامجها ادت اعدادها ومساحات بثها وتخصصاالتطور فز كنتيجة طبيعية لهذا 

لكنها اختلفت بأهدافها وسياستها وحرفية عملها وبمضامينها واصبحت من اكثر وسائل االعالم 

وهي تلبي احتياجات  الجماهيرية انتشارا منها العامة ومنها الخاصة منها المفتوحة ومنها المشفرة،

  . ن المتلقين بمختلف فئات ومستويات المجتمعقطعات عريضة م
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إقبال الجمهور الجزائري على القنوات الفضائية الجزائرية  "ا��ذ$رة ��ت "وان وا�� ��� 

  نموذجا–الخاصة قناة الشروق لدى الجمهور المستغانمي 
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  :تحت اشراف االستاذة                                          :من اعداد الطالبة 

  بوخاري حفيظة      بن معمر صباح  

  

  

  

  



  االستبيان

  :           السمات العامة

  ىذكر                    أنث:           الجنس

  فما فوق 50           50 - 40           40-30          30-20:      نالس

  ثانوي             جامعي            ابتدائي         متوسط        : ستوى التعليميالم

  دراسات عليا

  ريفي               حضري              شبه حضري        :مكان اإلقامة

  أعزب                 متزوج:  االجتماعية الحالة

  ضعيف  جيد           متوسط             :  مستوى المعيشيال

  : إقبال الجمهور على مشاهدة القنوات المتخصصة:المحور األول

  نادرا أحيانا                         هل تشاهد التلفزيون الجزائري؟ دائما-1

  نادرا    أحيانا          دائما              الخاصة؟ هل تشاهد القنوات-2

  أي قناة تشاهد أكثر؟ -3

  حسب الظروف        الهقار                      الجزائرية  الشروق          

  ماهي دوافع تفضيلك لهذه القناة؟-4

  القيم الثقافية المشترطة              عامل اللغة               

  ................................................................اذكرها أخرى



هل ترى في فتح القناة تطورا في مجال اإلعالم -5

.....................................................................................الجزائري؟

....................................................................................  

  :عادات مشاهدة قناة الشروق:المحور الثاني

  نادرا د قناة الشروق؟  دائما           أحيانا            هل تشاه-1

  ماهي الفترات التي تناسبك لمشاهدة برامج قناة الشروق؟-2

  فترة السهرة  بعد الظهر           المساء                     صباحا

  ماهي دوافع استقبالك لبرامج قناة الشروق؟-3

  التسلية             المعرفة واالطالع            المظهر االجتماعي          الخدمات        

  ......................................................................................أخرى 

  ماهي البرامج التي تفضل مشاهد تها في قناة الشروق؟ -4

  البرامج الرياضية        لبرامج الدرامية         ا البرامج االجتماعية           اإلخبار       

  البرامج الثقافية 

  أحيانا    ال               منع يع مميزات البرنامج الناجح؟هل تتوفر القناة على جم-5

لماذا في 

  .........................................................................................رأيك؟

  :موقف الجمهور من القناة:المحور الثالث

  أحياناال                 متمثل كل جهات ومناطق الوطن؟ نع هل ترى ان قناة الشروق-1



إذا كانت اإلجابة بنعم فيما بتمثل هذا 

  ................................................................التمثيل؟

  هل تلبي القناة اهتماماتك ؟   نعم               ال  -2

إذا كانت اإلجابة بنعم ماهي اهتماماتك 

  .....................................................................................فيها

إذا كانت اإلجابة بال ماهي االهتمامات التي تجدها في القنوات 

  .....................................................................................األخرى

  

  ضعيفوسط            مت ك لمستوى القناة؟  جيد         ماهو تقيم-3

  هل مشاهدة قناة الشروق أثرت في مشاهدتك لقنوات التلفزيون الجزائري العمومي؟ -4

  نعم              ال

إذا كانت اإلجابة بنعم كيف يؤثر على مشاهدتك 

  ..........................................للقناة؟

                   ؟في رأيك هل ستنجح قناة الشروق في استقطاب جماهير وطنية عالمية -5

  ال   نعم          

  ...........................................................................لماذا؟
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ان موضوع دراسة عادة المشاهدة عند الجمهور المحلي المستغانمي الذي يدخل ضمن دراسة 

جمهور قناة الشروق،تم جمع المعلومات حول هذا الجمهور وهذا عن طريق االستمارة التي سوف 

  .التعليق عليها ومحاولة االجابة على اسئلة االشكاليةنفرغها في جداول احصائية ثم 

.                                                             بطاقة فنية حول قناة الشروق تي في -1

الساحة االعالمية الجزائرية اطالق قنوات تلفزيونية خاصة تزامنا مع قرار السلطة بفتح  شهدت

                    ".قناة الشروق"بين تلك القنوات  مجال السمعي البصري ومن

انطلق البث التجريبي للقناة في عيد الثورة حيث بدأ البث من عمان على القمر الصناعي نايلسات "

لتاسيس 11الندالع الثورة التحريرية الجزائرية والذكرى ال 57وجاءت هذه االنطالقة في الذكرى 

من العاصمة االردنية عمان وبيروت على ان يتوسع البث  يومية الشروق واستبت كرحلة اولى

انطلقا من المدينة االعالمية بدبي في االمارات العربية المتحدة والعاصمة القطرية الدوحة فيما فتح 

مكتب للقناة بالجزائر العاصمة وعدد من واليات الوطن وبعد انطلق البث الرسمي للقناة اما 

  )1(".15/03/2012في االنطالق الرسمي للقناة كان 

،حيث تبث قناة الشروق باقة من البرامج تتنوع بين نشرات االخبار،المسلسالت،وبرامج الطبخ 

  ....والفكاهة والبرامج الرياضية

  

                                                           

1-htt p: // www.eshamel.net/vp/09-05-2013à14:45 
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                                                                                                 :ملكية القناة

في الميدان االعالمي بداية  اشتغالمدير عام لجريدة الشروق " فضيل يعل"القناة الىتعود ملكية 

من التسعينيات لما اسس اسبوعية الشروق العربي ثم اسس بعدها يومية الشروق الجزائرية،والتي 

  " الشروق تي في"من خاللها تم تأسيس فضائية 

  :برامج قناة الشروق

  "لمتألقة ليلى بوريديا اإلعالمية"الجزائريين كي مشاكل برنامج اخباري يومي يحا

،يسلط هذا البرنامج "يلاعداد الصحفي واإلعالمي توفيق فض برنامج هذه حياتي منمشاهير الفن 

  .الضوء على ،الرياضة والثقافة واألشرطة الفنية الى جانب الحوارات وتحقيقات

  .لعون للعائالت المعوزةبرنامج تفاعلي اجتماعي يسعى لمد يد ا:برنامج وفعلوا الخير

الشوط الثاني الرياضة في قالب المتعة واإلثارة،برنامج رياضي يهتم بتحليل :برنامج رياضي

    )1(.المقابالت واالستجوابات وأخبار نجوم الكرة

  :مكان ومدة البحث -2

بحيث كان مكان الحث في والية  2013 الى غاية افريل 2013لقد بدأت الدراسة من شهر فيفري 

  مستغانم التي تقع في الغرب الجزائري 

 

                                                           

http :www.echoroukontine.com/live/10-06-2013-10:26 - 1  
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  :تفريغ االستمارة في جداول احصائية -3

اسئلة مغلقة وهنا  14سؤال   21،اما فيما يخص االسئلة فقد كانت 120االجمالي  لدينا العدد

وفي تفريغها سوف  اسئلة مفتوحة 7سيكون التفريغ حسب اجابة الجمهور عن االسئلة ولدينا 

تخضع للتصنيف وهذا بقراءة كل االجابات وتصنيفها حسب تكرارها ومحاولة تحليل ودراسة 

  :الجداول هي كاألتي

  :الجداول البسيطة-1

  )6-5-4-3-2-1(الجداول الوصفية 1-1

  :جدول يبين توزيع الجنس على عينة المبحوثين -1-1

 المجموع أنثى ذكر الجنس

 120 60 60 التكرار

 %100 %50 %50 المؤوية النسبة

 

نالحظ في هذا الجدول ان هناك توازن وتساوي في نسب الذكور مع االناث بحيث بلغت 

اننا قمنا باختيار  وهذا راجع الى كون ،60تكرار %50اما االناث  ،60نسبة الذكور تكرار 50%

وعمدنا على ان يكون هناك توازن الجنسين وهذا حتى نعرف هل يؤثر  قصديهالعينة بطريقة 

  .الجنس في ابعاد المشاهدة عند الجمهور المستغانمي
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  : جدول يوضح توزيع المستو التعليمي على عينة المبحوثين 1-1-2

 المجموع فما فوق 50 50- 40 40- 30 30- 20 السن

 120 22 17 32 49 التكرار

 %100 %18,33 %14,16 %26,66 %40,83 النسبة المؤوية

 

وذلك راجع الى ان كل مرحلة عمرية لها ، يعد تحديد السن من اهم محددات خصائص العينة

اهتمامات وحاجات محددة وانطالقا من هذا الجدول نالحظ ان االفراد الذين تتراوح اعمارهم بين 

وتظم طاقة شبابية التي تهتم بمعرفة كل  %40,83سنة يحتلون اكبر نسبة والمقدرة بـ ) 20-30(

وهذا يدل ) 40-30(ا يأتي في المرتبة الثانية الفئة العمرية مبين ،الواقع على هو جديد والتطلع ما

وفي االخير نجد ، %18,33بنسبة)فما فوق 50(على بنسبة اما المرتبة الثالثة فنجد الفئة العمرية

   %14,16نسبة اقل ب )50-40 ( بين اد التي تبلغ اعمارهماالفر 

  :جدول يوضح  توزيع المستوى التعليمي على عينة المبحوثين 1-1-3

 المجوع الدراسات العليا جامعي ثانوي متوسط ابتدائي المستوى التعليمي

 106 2 50 15 15 24 التكرار

14,15 %14,15 %22,64 النسبة المؤوية

% 

47,16% 1,88 % 100% 
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 %47,16نسبة من المبحوثين كانت للمستوى الجامعي بنسبة  نالحظ في هذا الجدول ان اعلى

الثانوي و   بحيث كان هناك تساوي في النسبة بين المتوسط كانت %22,64اما االبتدائي فكانت 

  %1,66اما في االخير نجد الدراسات العليا بأقل نسبة  %14,15كانت 

   :المبحوثينجدول يوضح توزيع المنطقة الجغرافية على عينة  1-1-4

 المجموع ريفي شبه حضري حضري مكان االقامة

 120 52 30 38 التكرار

 %100 %43 %25 %31,66 النسبة المؤوية

ثم تليها  %34نالحظ في هذا الجدول ان اعلى نسبة من المبحوثين كانت في منطقة الريف بنسبة 

ومن هنا نستنتج ان اكبر %25وفي االخير المنطقة شبه حضري بـ %31المنطقة الحضرية بـ 

  .نسبة كانت عند الريف وهذا راجع الى خصوصية المجتمع المستغانمي حيث مازال ذا طابع ريفي

  :جدول يوضح توزيع الحالة االجتماعية على عينة المبحوثين 1-1-5

 المجموع متزوج اعزب الحالة االجتماعية

 120 62 58 التكرار

 %100 %51,66 %48,33 النسبة المؤوية

نالحظ من خالل الجدول ان الحالة االجتماعية إلفراد العينة كانت متقاربة حيث بلغت بنسبة 

  %48,33بـب في حين بلغت نسبة العز  %51,66المتزوجين 

  :جدول يوضح المستوى المعيشي على عينة المبحوثين -1-1-6
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 المجموع ضعيف متوسط جيد المستوى المعيشي

 120 15 75 20 التكرار

 %100 %12,5 %70,83 %16,66 النسبة المؤوية

  

    حيث يصل الى نسبة به، ألبأسالعينة  ألفرادنالحظ من خالل الجدول ان المستوى المعيشي 

بنسبة  )الجيد (، في حين نالحظ ايضا افراد العينة ذوي المستوى المعيشي )متوسط(%70,83بـ 

  .فقط%12,5)الضعيف(كما بلغ المستوى المعيشي  % 16,66

  :اقبال الجمهور على مشاهدة القنوات الخاصة 1-2

 :جداول تمثل نسبة مشاهدة التلفزيون الجزائري -1-2-1

 المجموع نادرا احيانا دائما هل تشاهد التلفزيون الجزائري؟

 120 30 65 25 التكرار

 %100 %25 %54,16 %20,83 النسبة المئوية

  ـ

وبلغت   نالحظ من خالل الجدول ان اغلب افراد العينة  يشاهدون التلفزيون الجزائري احيانا،

بـ دائما  اوتأتي نسبة الذين أجابو  نادرا،ب امن افراد العينة أجابو  %25،تليها نسبة %54,16نسبهم 

  .%20,83 بنسبة

  :جدول يمثل نسبة مشاهدة القنوات التلفزيونية الخاصة -1-2-2
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 المجموع نادرا احيانا دائما القنوات الخاصة؟ هل تشاهد

 120 21 63 36 التكرار

 %100 %17,50 %52,50 %30,50 النسبة المئوية

 احيانا، القنوات التلفزيونية الخاصةول ان نصف افراد العينة يشاهدون يتبين لنا من خالل الجد 

ما في االخير بنسبة ا من افراد العينة أجابوا بدائما، %30تليها نسبة  ،% 52,5وبلغت نسبتهم بـ

  . اجابوا بنادرا17,50%

  : يمثل نسبة اكثر قناة مشاهدة جدو 1-2-3

 المجموع حسب الظروف الهقار الجزائرية الشروق ؟اي قناة تشاهد اكثر

 120 26 5 36 53 التكرار

 %100 %21,66 %4,16 %30 %44,16 النسبة المؤوية

  

حيث بلغت  مشاهدة لدى افراد العينة هي قناة الشروق، خالل الجدول ان القناة االكثرنالحظ من 

، في حين بلغت نسبة افراد العينة %30وبلغت نسبتها  تليها قناة الجزائرية، ،%44,16النسبة 

فأخذتها  4,16ما نسبة ،ا%21,66الذين يشاهد القنوات حسب اهتماماته وحسب ظروفه فكانت 

ومنه نستنتج ان قناة الشروق استطاعت ان تصل الى المشاهد وهذا بفضل تنوع  ،قناة الهقا

ها باب الحوار الصريح مع المواطنين ليتحدث عن همومه ومشكالته اليومية لتسير وفتح برامجها

  . امام نوع من الحرية االعالمية الطريق
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  :جدول يمثل دوافع تفضيل القناة 1-2-4

 المجموع أخرى عامل اللغة القيم الثقافية ماهي دوافع تفضيلك للقناة؟

 120 12 47 61 اتكرار

 %100 %10 %39,16 %50,83 النسبة المؤوية

  

 ان اسباب ودوافع تفضيل القناة حسب افراد العينة كانت معظم إجابتهم القيم الثقافية المشتركة،

فأخذتها  %10اما النسبة  ،%39,16اما عن اجابة اللغة فقدرت بـ ،%50,83وبلغت النسبة 

  .إجابات أخرى

  :جدول يمثل تطور االعالم الجزائري في ضل فتح القناة 1-2-5

 المجموع ال نوعا ما نعم هل ترى في فتح القناة تطور في مجال االعالم

 72 18 20 34 التكرار

 %100 %25 %27,77 %47 النسبة المؤوية

  

وهذا مايدل على ان  %47كانت بنعم حيث بلغت نالحظ من خالل الجدول ان اغلب االجابات 

اما االجابات  %27,77االعالم الجزائري في تطور مستمر فيحن بلغت نسبة االجابة بنو عاما بـ

ومن هنا نستنتج ان االعالم الجزائر تطور وخاصة االعالم السمعي  %25بال فكانت بأقل نسبة بـ 

  .بصري الذي عرف في االونة االخيرة ظهور العديد من القنوات الخاصة 
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  :نتائج المحور الثاني

وأجابوا %54,16فيما يتعلق بي هل تشاهد التلفزيون الجزائري؟اجابت االغلبية بأحيانا بنسبة    

  .%20,83وأخيرا االجابة بدائما بلغت نسبة  %25بنادرا بنسبة 

 %52,50اما عن المتغير هل تشاهد القنوات الخاصة؟ نجد ان االغلبية أجابت بأحيانا بنسبة    

  .%17,50االجابة بنادرا بلغت نسبته  وجاءت في االخير %30,50وأجابوا بدائما بنسبة 

وبلغت النسبة  هي القناة االكثر مشاهدة؟فكانت االغلبية بقناة الشروق، ما:اما عن السؤال   

فقد اخذتها االجابة حسب  %21,66اما نسبة  %30وتليها القناة الجزائرية بنسبة  %44,16ب

.                                                           %4,16الظروف وفي االخير نجد قناة الهقار بأقل نسبة 

بلغت نسبتها ب  فيما يتعلق بدوافع تفضيل القناة ذهبت النسبة الى القيم الثقافية المشتركة،   

أخذتها دوافع  %10وأخيرا االجابة  %39,16اما االجابة بعامل اللغة فبلغت نسبتها 50,83

  . اخرى

ئري فأجابت االغلبية وما يتعلق بمتغير اذا كان لفتح هذه القناة تطور في مجال االعالم الجزا  

فقد اخذتها االجابة بنوعا ما اما الذين اجابوابال بلغت نسبتهم  %27,77امانسبة  %47بنعم بنسبة 

25%    .  

  :جداول تمثل عادات مشاهدة قناة الشروق 1-3

  :جدول يمثل نسبة مشاهدة قناة الشروق1-3-1
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 المجموع نادرا احيانا دائما هل تشاهد قناة الشروق؟

 120 23 57 40 التكرار

 %100 19,16% %47,5 %33,33 النسبة المؤوية

  

  وبلغت نسبتهم   اغلبية افراد العينة  يشاهدون قناة الشروق احيانا، يتبين لنا من خالل الجدول ان

بنادرا  اوتأتي نسبة الذين اجابو  بدائما، امن افراد العينة اجابو  33,33تليها نسبة  ،47,5%

19,16%.  

  :جدول يمثل توزيع المشاهدة على االوقات 1-3-2

 المجموع فترة السهرة مساءا بعد الظهر صباحا ماهي فترات المشاهدة؟

 120 69 36 7 5 التكرار

 100% %57,5 %30 %5,83 %4,16 النسبة المؤوية

  

الصدارة يبن الجدول الفترات التي يفضلونها افراد العينة عند مشاهدتهم لقناة الشروق فجاءت في 

 اوقات المساء، اتليها من فضلو  اي ما يعادل نصف افراد العينة، %57,5فترة السهرة وبلغت 

لى جانب فترة الصباح بنسبة  %5,83في حين اخذت فترة بعد الظهر قيمة ,%30بـ وبلغت النسبة

ومن الطبيعي ان نجد فترتي السهرة والمساء اكثر من الفترة  %4,16الظهر وفترة الصباح 
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الصباحية وفترة ما بعد الظهر ويرجع هذا الى ان االفراد يمكثون في البيت في اليل اكثر منها في 

  .اوقات اخرى

  :جدول يمثل دوافع استقبال برامج قناة الشروق 1-3-3

المعرف  ماهي دوافع تفضيلك لبرمج القناة؟

 واالطالع

المظهر 

 االجتماعي

 المجموع التسلية الخدمات

 120 18 9 38 55 التكرار

 %100 %15 %7,5 %31,66 %45,83 النسبة المؤوية

  

ثم تأتي في  %45,83م االجابات تركزت على المعرفة واإلطالع والتي بلغت ظنالحظ ان مع

وفي االخير نجد الخدمات %15ثم التسلية ب %31,66المرتبة الثانية المظهر االجتماعي بنسبة 

يعود الى تنوع برامج القناة و  ومنه نستنج ان نسبة المعرفة واإلطالع كانت كبيرة  ،%5,بنسبه

  .البحث عن المعرفةو  بحب االطالع  واختالفها كما ان الجمهور يتميز

  

  

  : جدول يمثل نسبة توزيع المشاهدة على البرامج 1-3-4

 المجموع ثقافية رياضية درامية اجتماعية االخبار البرامج
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 120 8 11 15 30 56 التكرار

 100% %6,66 %9,16 %12,5 %25 %46,66 النسبة المؤوية

  

ثم تليها مشاهدة البرامج ، %46,66نالحظ ان اعلى نسبة مشاهدة كانت االخبار حيث بلغت 

نجد كل من البرامج وفي االخير  ،%12,5ثم البرامج الدرامية بنسبة  %25االجتماعية ب

ومن هنا نالحظ ان نسبة مشاهدة االخبار كانت ، %6,66والرياضية بنسبة  %ـ9,1ـالرياضية ب

اكبر وهذا راجع الى ان هذا الجمهور يتميز بحب االطالع ومعرفة ما يحيط بها من احداث واخبار 

وهذا ما يدل على ان طبيعة هذه البرامج تقدم معلومات  ثم تأتي مشاهدة البرامج االجتماعية،

  .      للمبحوثين

  :جدول يمثل نسبة توفر القناة على جميع مميزات البرنامج الناجح 1-3-5

 المجموع احيانا ال نعم توفر القناة على البرنامج الناجح

 120 66 28 26 التكرار

 %100 %55 %23,33 %21,66 النسبة المؤوية

اما  %26بـ اما  نسبة االجابة بنعم قدرت، %55نالحظ ان اغلب االجابات كانت بأحيان بنسبة 

القنوات ب ان القناة حديثة النشأة مقارنةويعود هذا االختالف الي  %23,33بـاالجابة بال قدرت 

  .االخرى

  :المحور الثالثنتائج 
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 %33,33وبلغت نسبة  %47,5فيما يتعلق بمشاهدة قناة الشروق اجابت االغلبية باحيانا بنسبة

  %19,16الذين يتابعون قناة الشروق دائما وتأتي في االخير نسبة الذين اجابوا بنادرا بنسبة 

اما فيما يعلق بمتغير الوقت فنصف افراد العينة كان الوقت المناسب لديهم هو فترة السهرة وبلغت 

في حين  فترة بعد الظهر، %5,83وبنسبة ، %30ثم تليها الفترة المسائية بنسبة  ،%57,5نسبتها 

  %4،16جاءت الفترة الصباحية في االخير بنسبة 

وبي نسبة  ،%45,83فكانت المعرفة واإلطالع بنسبة  ام عن دوافع وأسباب مشاهدة القناة،

في حين جاءت الخدمات في االخير  %15المظهر االجتماعي ثم التسلية بنسبة 31,66%

  .بنسبة7,5%

 تأتي %46,66البرامج التي تبثها القناة جاءت االخبار في المرتبة االولى بنسبةاما فيما يتعلق ب

 %9,16،وبنسبة %12,5، ثم تليها البرامج الدرامية بنسبة %25بعدها البرامج االجتماعية بنسبة 

  .%6,66ثم البرامج الثقافية بنسبة  البرامج الرياضية،

وأجابوا  ،%55ج الناجح اجاب االغلبية بأحيانا بنسبة اما فيما يتعلق بتوفر القناة المميزات البرنام

  . %21,66في االخير كانت االجابة بنعم بنسبة  ،%23,33بال بنسبة 

  :جداول تمثل موقف الجمهور من القناة 1-4

  :جدول يمثل مدى تمثيل قناة الشروق مختلف جهات الوطن 1-4-1
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 المجموع احيانا ال نعم هل تمثل القناة كل جهات الوطن

 120 55 21 44 التكرار

 %100 %45,83 %17,5 %36,66 النسبة المؤوية

  

اما االجابة بأحياننا قدرت  %17,5 بـ اما االجابة قدرت %36,66ـنالحظ ان االجابة بنعم قدرت ب

نجد ان معظم المبحوثين تتوافق اجوبتهم على ان قناة الشروق تمثل كل جهات  %45,83 بـ

  .ومناطق الوطن وهذا من خالل برامجها

  : جدول يمثل نسبة اهتمام الجمهور بالقناة 1-4-2

 المجموع ال نعم هل تلبي القناة اهتمامتك؟

 120 58 62 التكرار

 %100 %48,33 %51,66 النسبة المؤوية

ناة الشروق تلبى اجابوا بنعم اي ما يقال بأن ق %51,66نسبة خالل الجدول ان  نالحظ  من

ومنه نستنج ان اغلب ، %48,33اما البقية الذين اجابوا بال فكانت نسبتهم  ،اهتمامات الجمهو

  .المبحوثين تلبي القناة اهتماماتهم وحجاتهم

  :جدول يمثل تقييم مستوى القناة 1-4-3

 المجموع ضعيف متوسط جيد لمستوى القناة؟ ماهوتقيمك

 120 18 76 16 التكرار
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 %100 %15 %71,66 %13,33 النسبة المؤوية

  

نالحظ من خالل الجدول ان مستوى قناة الشروق البأس به،حيث يصل الى نسبة 

في  %15بنسبة)ضعيف(في حين نالحظ ايضا ان قناة الشروق ذو مستوى ،)متوسط(71,66%

والبعض  ،%13,33حين يرى افراد العينة ان مستوى القناة جيدة حيث بلغت نسبة هذه االجابة 

اما البقية فترها ذا مستوى  %71,66االخرى يرها ذا مستوى متوسط حيث بلغت نسبة هذه االجابة 

   .وهذا راجع الى نقص الدقة في المعلومات %15ضعيف 

  

  

مشاهدة قناة الشروق على مشاهدة القنوات التلفزيون الجزائري  جدول يمثل اثر 1-4-4

  :العمومي

 المجموع ال نعم هل مشاهدة القناة اثر على مشاهدة التلفزيون الجزائري

 120 85 35 التكرار

 %100 %70,83 %29,16 النسبة المؤوية
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ومنه نجد ان  29,16ـاما االجابة بنعم قدرت ب %70,83ـنالحظ ان نسبة االجابة بال قدرت ب

اغلب المبحوثين اتفقوا على عدم تأثير قناة الشروق على مشاهدة قنوات التلفزيون الجزائري 

  العمومي 

  :جدول يمثل نسبة استقطاب القناة للجماهير الوطنية والعالمية 1-4-5

 المجموع ال نعم استقطاب القناة للجماهير الوطنية والعالمية

 109 34 75 التكرار

 %100 %31,19 %68,88 المؤوية النسبة

  

نالحظ ان اغلب المبحوثين يرو ان قناة الشروق ستستقطب الجماهير الوطنية والعالمية  فقد كانت 

وهذا يعني ان  31,19%ثم بأقل درجة عند االجابة بال بنسبة  % 68,88االجابة بنعم بنسبة 

القناة في تطور ملحوظ حسب رأي المبحوثين وهذا ما اكدته نتائج الجدول السابقة وهذا يعني ان 

  . القناة مازالت تستقطب الجماهير العالمية والوطنية وهذا من خالل برامجها المتنوعة

  :المحور الرابعنتائج 

يتعلق بالسؤال هل تمثل قناة الشروق مختلف جهات ومناطق الوطن؟اجاب االغلبية بأحيانا  فيما

   %17,5وفي االخير االجابة بال بلغت نسبتها  ،%36,66وأجابوا بنعم بنسبة %45,83بنسبة 




�	 ا������ت     ��                                                                                ا�ط�ر ا������
 

 
68 

اما االجابة بال  %51,66اما عن المتغير هل تلبي القناة اهتماماتك فاجابة االغلبية بنعم بنسبة 

  .%33,33 بلغت

ثم  %71,66بنسبة )متوسط(هو تقيمك لمستوى القناة فكانت االجابة بال بأس اما عن السؤال ما

   %.13,33اما االجابة بجيد فكانت نسبتها  ،%15االجابة بضعيف بنسبة 

وفيما يخص تأثير مشاهدة القناة الشروق على مشاهدة التلفزيون الجزائري العمومي اجابت االغلبية 

  %29,16اما االجابة بنعم بلغت نسبتها  ،%70,83 بال بنسبة

 %68,86اما عن متغير استقطاب القناة للجماهير الوطنية والعالمية فأجابت االغلبية بنعم بنسبة 

  .%31,19،اما االجابة بال فبلغت 

  

  

  :جداول تمثل عالقة المتغيرات الستة مع ابعاد عادات المشاهدة 2-1

 : المتغير الجنس بنسبة المشاهدةجدول يوضح عالقة  1-2-1

  الجنس

 نسبة المشاهدة

 المجموع %انثى %ذكر

 النسبة المؤوية التكرار النسبة المؤوية التكرار

 40 %20 24 %13,33 16 دائما
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 57 %21,66 26 %25,83 31 احيانا

 23 %8,33 10 %10,83 13 نادرا

 120 %100 60 %100 60 المجموع

  

يوضح هذا الجدول عالقة متغير الجنس بنسبة متابعة قناة الشروق حيث يشاهد اغلب افراد العينة 

احيانا وهذا راجع الى متابعة قنوات فضائية اخرى وكذالك انشغاالت المبحوثين بأمور اخرى، 

،ويشاهدونها دائما  %21,66،وعند االناث %25,83فكانت اكبر نسبة عند الذكور والتي بلغت 

ويشاهدوها بعض افراد العينة دائما  ،%13،33اما %20باعلى نسبة عند االناث وبلغت نسبتها 

في حين بلغت نسبة االجابة عند االناث %10,83حيث بلغت اعلى نسبة عند الذكور فبلغت ب

8,33%.  

  

  

 :جدول يمثل عالقة الجنس بتوزيع نسبة المشاهدة على البرامج 2-2-1

  الجنس

 البرامج

 المجوع %انثى %ذكر

 النسبة المؤوية التكرار النسبة المؤوية التكرار

 56 %22,5 27 %24,16 29 االخبار

 30 %14,5 17 %10,83 13 البرامج االجتماعية
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 14 %6,66 8 %5 6 البرامج الدرامية

 11 %2,5 3 %7,5 9 البرامج الرياضية

 8 %4,16 5 %2,5 3 البرامج الثقافية

 120 %100 60 %100 60 المجموع

  

ان اغلب افراد العينة الذين يشاهدون قناة الشروق يشاهدون االخبار بالدرجة الولى حيث سجل لها 

عند االناث و يتبين من هذا الجدول ان األخبار  %22,5عند الذكور ونسبة  %24,16نسبة 

المحيط عند الذكور هذا راجع الى كون هذه الفئة تحاول معرفة اخبار ا كبر نسبة احتلت 

ج االجتماعية في المرتبة ويشاهدون البرام، ناث التي ال تهتم بهذه المواضيع االجتماعي عكس اال

عند الذكور وتأتي  10,83ونسبة  %14,5حيث سجلت اعلى نسبة عند االناث وبلغت ، الثانية

وراجع الى  %،6,66فقد بلغت اعلى نسبة االناث بنسبة  مشاهد البرامج الدرامية في المرتبة الثالثة،

خصوصية االناث بحيث يميل هذا الجنس الى متابعة البرامج الدرامية جاءت النسبة عند الذكور 

،اما فيما يخص البرامج الرياضية  فنجد ان الذكور اكثر من االناث حيث بلغت نسبتها 5%

ضة ونستنتج ان طبيعة جنس الذكور تجعلهم يهتمون بالريا، %2,5اما عند االناث فكانت 7,5%

حيث نجد اعلى نسبة عند  ،كونهم يمارسونها اكثر من االناث وفي االخير نجد البرامج الثقافية

عند الذكور ومنه نستنتج ان هناك فورقات في تفضيل  %2,5ثم تليها نسبة ، %4,16االناث 

  .قناة الشروق بين الذكور واالناث البرامج المشاهدة في
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  :إقبال الجمهور على مشاهدة القنوات الخاصة جداول توضح عالقة المغير السن ب -2-2

  :جدول يمثل عالقة متغير السن بنسبة المشاهدة القنوات الخاصة 1--22

  السن

مشاهدة 

القنوات 

 الخاصة

 المجموع فما فوق 50 50- 40 40- 30 30- 20

 % ك % ك % ك % ك

 25 %5,83 7 %2,5 3 %4,16 5 %8,33 10 دائما

 65 %9,16 11 %5 6 %15,83 19 %15,83 29 احيانا

 30 %3,33 4 %6,66 8 %6,66 8 %8,33 10 نادرا

 120 %18,33 22 %16,14 17 %26,66 32 %40,83 49 المجموع

  

فقد تساوت  اغلب افراد العينة يشاهدون للقنوات الخاصة احيانا،  نالحظ من خالل الجدول ان

 ثم تليها الفئة العمرية  ،%15,83بنسبة ) 40-30(و ) 30-20(نسب بين الفئتين العمريتين

ويشاهدها نادرا بأكبر نسبة عند  ،)5-40(من الفئة العمرية %5و  %9,16بنسبة ) فما فوق 50(

بنسبة ) 50-40(و)40-30(وبنسب متساوية عند الفئتين  %8,33وبلغت )30-20(الفئة 

ويشاهدها  ،%3,33 ـبأقل نسبة والمقدرة ب)فما فوق 50(وفي االخير نجد الفئة العمرية  6,66%

في حين  %8,33والتي بلغت )30-20(بعض افراد العينة دائما وكانت اكبر نسبة عند الفئة 
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وقد تبين من االجابات عدم وجود فروق معتبرة بين نسب ، تتقارب النسب بين الفئات االخرى

وان الجمهور  اجابات الفئات العمرية في مشاهدتهم للقنوات الخاصة وهذا راجع حداثة هذه القنوات

  .هو جديد يتطلع الى كل ما

  :جد ول توضح عالقة المتغير السن بأكثر قناة مشاهدة -2-2-2

  السن

اكثر القنوات 

 مشاهدة

 المجموع فما فوق 50 50- 40 40- 30 30- 20

 % ك % ك % ك % ك

 53 9,16 11 7,5 9 11,66 14 15,83 19 الشروق

 36 5,83 7 2,5 3 7,5 9 14,16 17 الجزائرية

 5 0 0 1,66 2 1,66 2 0,83 1 الهقار

 26 3,33 4 2,5 3 5,83 7 10 12 حسب الظروف

 120 18,33 22 14,16 17 22,66 32 40,83 49 المجموع

  

اغلب افراد العينة الذين يشاهدون القنوات الخاصة يقبلون كثيرا على :يتضح من الجدول ان 

االولى في كثافة المشاهدة من طرف العينة فقد اجابت مشاهدة قناة الشروق،فقد احتلت المرتبة 

        من الفئة العمرية%11,66،وأجابت نسبة )30-20(من الفئة العمرية %15,83نسبة 

  وأجابت بنسب متقاربة كلى من الفئتين العمريتين    الذين يشاهدون قناة الشروق،)30-40(

وجاءت القناة الجزائية في المرتبة الثانية و كانت اكبر نسبة  ،)فما فوق 50(،)40-50(
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، اما الفئة )40-30(عند الفئة العمرية %7,5،ونسبة )30-20(لدى الفئة العمرية  14,16%

بأقل نسبة  ،)50-40(ية وفي االخير نجد الفئة العمر  %5,83فقدرت نسبتها )50-40(  العمرية

نوات حسب الظروف وكانت اكبر نسبة عند الفئة ، ثم تأتي مشاهدة الق%2,5بـوالمقدرة 

ثم  %5,83بنسبة )40-30(ثم تلت هذه الفئة كل من الفئات  ،%10بنسبة ) 30-20(المعرية

الهقار بنسب متساوية  ،ثم تلت،وجاءت في المرتبة االخيرة قناة%3,33بـبنسبة تقدر ) 40-50(

  %1,66بنسبة )50-40(و)40-30( عن الفئتين

  

  

  

  

  

:                  جدول يمثل عالقة المتغير المستوى التعليمي بتمثيل القناة كل جهات الوطن-2-3-1 

  المستوى

تمثيل القناة 

 لجهات الوطن

الدرسات  جامعي ثانوي متوسط ابتدائي

 العليا

المجمو 

 ع

  % ت % ت % ت % ت % ت

 65 1,66 2 22,5 27 9,16 11 7,5 9 13,33 16 القيم الثقافية
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 38 0 0 16,66 20 3,33 4 5 6 6,66 8 عامل اللغة

 3 0 0 2,5 3 0 0 0 0 0 0 اخرى

0 100 50 100 15 100 15 100 24 المجموع

2 

100 106 

  

من خالل الجدول نالحظ ان اغلبية افراد العينة يفضلون مشاهدة قناة الشروق لقيمها الثقافية 

عند ذوي المستوى  %13,33، ونسبة %22,5بنسبة المشتركة وبلغت اكبر نسبة عند الجامعين  

اما المستوى المتوسط فبلغت  ،%9,16االبتدائي،يليها في المرتبة الثالثة عند الثانويين بنسبة 

ثم يليها عامل اللغة حيث بلغت اكبر  وفي االخير نجد الدراسات العليا بأقل نسبة، ،%7,5نسبته 

في حين تقاربت النسب  عند الثانويين، %6,66 وبنسبة ،%16,66نسبة عند الجامعين بنسبة 

  .بين المسويات االخرى

  

  :جدول يمثل عالقة المتغير المستوى التعليمي بنجاح القناة 2-3-1

  المستوى

 نجاح القناة

دراسات  جامعي ثانوي متوسط ابتدائي

 عليا

 المجموع

 % ك % ك % ك % ك % ك

 72 1,92 2 39,42 41 4,80 5 7,69 8 15,38 16 نعم
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 34 0 0 8,65 9 9,61 10 6,73 7 7,69 8 ال

 104 1,92 02 48,07 50 14,42 15 14,42 15 23,07 24 المجموع

  

للقناة كانت المستوى الجامعي التي كانت بنعم   يتضح من خالل الجدول ان اكبر نسبة نجاح

وفي االخيرنجد الدراسات العليا بأقل %15,38ثم يأتي  المستوى االبتدائي بنسبة  %39,42 بنسبة

ثم يليها  %9,61فيحين االجابة بال كانت اكبر نسبة عند المستوى الثانوي ب   %1,92نسبة 

  %6,73المستوى المتوسط بنسبة 

  

  

  

  

  :يمثل عالقة المتغير مكان االقامة باهتمامات الجمهور للقناة جدول 2-4-1

  مكان االقامة

هل تلبي القناة 

 اهتماماتك؟

   ريفي شبه حضري حضري

النسبة  التكرار الجموع

 المؤوية

النسبة  التكرار

 المؤوية

النسبة  التكرار

 المؤوية

 62 %23,33 28 %11,66 14 %16,66 20 نعم
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 58 %20 24 %13,33 16 %15 18 ال

 120 %43 52 %25 30 %31,66 38 المجموع

  

  23,33ـنالحظ ان نسبة تلبية القناة الهتمامات الجمهور كانت اكبر نسبة في منطقة الريف ب

في المنطقة %11,66فحين تنخفض هذه النسبة الى ، %16,66ثم تليها المنطقة الحضرية %

على نسبة تلبية القناة الهتمامات الجمهور  ا خصوصية المنطقة الجغرافية تؤثرفهن شبه حضرية،

وهذا راجع الى ان منطقة الريف في المجتمع المستغانمي مازلت محافظة كما نجد في منطقة 

كما ان انخفاض نسبة االهتمام في المنطقة الحضرية وشبه  ،الريف السلطة االبوية واضحة

ترنت وانخراطهم في بعض النوادي حضرية راجع الى توفر بعض المرافق العمومية مثل قاعات االن

  .الرياضية والثقافية

  

  

  :جدول يمثل تمثيل قناة الشروق لكل جهات الوطن 2-4-2

  مكان االقامة

تمثيل القناة 

 لمناطق الوطن

 المجموع ريفي شبه حضري حضري

النسبة  التكرار

 المؤوية

النسبة  التكرار

 المؤوية

 النسبة المؤوية التكرار
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 44 %20,83% 25 %8,33 10 %7,5 9 نعم

 21 %8,33 10 %2,5 3 %6,66 8 ال

 55 %41,66 50 %1,66 2 %2,5 3 احيانا

 120 %100 85 %100 15 100% 20 المجموع

  

لوطن لدى افراد العينة بين يوضح لنا الجدول ان هناك فروق في تمثيل القناة لكل جهات ومناطق ا

والمدينة و الشبه الحضري حيث بلغت اكبر نسبة عندى سكان الريف  الريف، كن فيمن يس

في المنطقة الحضرية وفي االخير نجد منطقة شبه  %2,5وبنسبة  ،%41,66باحيانا بنسبة 

،اما بقية افراد العينة فترى ان قناة الشروق تمثل كل مناطق الوطن %1,66حضري بأقل نسبة 

تليها المنطقة شبه الحضرية بنسبة  ،%20,83 حيث بلغت اكبر نسبة عند سكان الريف بـ

اما االجابة بال فبلغت اكبر نسبة في  ،%7,5وفي االخير نجد المنطقة الحضرية بنسبة  8,33%

  . في حين تتقارب النسب في كلى من المنطقتين الحضرية وشبه حضرية ،%8,33الريف بنسبة 

  

  :بأوقات مشاهدة القناةجدول يمثل عالقة متغير الحالة االجتماعية  -2-5-1

  الحالة االجتماعية

 اوقات المشاهدة

 المجموع متزوج اعزب

 النسبة المؤوية التكرار النسبة المؤوية التكرار
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 5 %2,5 3 %1,66 2 صباحا

 7 %1,66 2 %4,16 5 بعد الظهر

 38 %17,5 21 %14,16 17 مساءا

 70 %30 36 %28,33 34 فترة السهرة

 120 %100 62 %100 58 المجموع

  

يتضح من خالل الجدول ان هناك فروق في تفضيل فترات المشاهدة بين المتزوجين والعزب،حيث 

ونسبة  ،%30بلغت اكبر نسبة مشاهدة لبرامج قناة الشروق عند المتزوجين في فترة السهرة بنسبة 

بلغت اكبر نسبة  حيث عند غير المتزوجين ثم تليها في المرتبة الثانية الفترة المسائية، 28,33%

وفي االخير نجد  %14,16اما عند العزب فبلغت نسبة  ،%17,5عند المتزوجين وذلك بنسبة 

  .    كلى من فترة بعد الظهر والفترة الصباحية

  

  

  

  :جدول يمثل عالقة متغير الحالة االجتماعية بمستوى القناة - 2-5-2

 المجموع متزوج اعزب  الحالة االجتماعية
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 النسبة المؤوية التكرار النسبة المؤوية التكرار ماهو تقيمك لمستوى القناة؟

 16 %7,5 9 %5,83 7 جيد

 86 %38,33 46 %33,33 40 متوسط

 18 %7,5 7 %9,16 11 ضعيف

 120 %100 62 %100 58 المجموع

  

من مالحظة الجدول يتضح لنا ان كال من الحالتين تتقارب نسبة تقيمهم لمستوى القناة حيث يرى 

اما عند الجمهور االعزب  %38,33حيث بلغت نسبتها عند المتزوجين  انها ذات مستوى متوسط،

تي بأكبر نسبة عند المتزوجين ثم تأ ثم يليها المستوى الجيد والمستوى الضعيف ،%33,33بلغت 

  .المرتبة  الثانية عند الجمهور االعزبفي 

  

  

  

  

جدول يمثل عالقة المتغير المستوى المعيشي بتوفر القناة على مميزات البرنامج  -2-6-1

  :الناجح
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  المستوى المعيشي

  مميزات البرنامج

 

 المجموع ضعيف متوسط جيد

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 26 %2,5 3 %16,66 20 %3,33 4 نعم

 28 %4,16 5 %15,83 19 %3,33 4 ال

 66 %5,83 7 %38,33 46 %10 12 احيانا

 120 %100 15 %100 85 %100 20 المجموع

  

ومن خالل الجدول يتضح ان اغلب  يبين لنا الجدول توفر القناة على مميزات البرنامج الناجح،

عند ذوي المستوى  %10وبنسبة  ،%38,33عند فئة ذوي الدخل المتوسط بنسبة  االجابات باحيانا

تليها االجابة بنعم حيث بلغت اكبر نسبة الدخل  ،%5,83الجيد،اما المستوى الضعيف فبلغت نسبته 

في حين تقاربت النسب بن المستوى الجيد والضعيف اما االجابة بال  ،%16,66المتوسط بنسبة 

، عند ذوي الدخل الضعيف 4,16وبلغت نسبة  ،%15,83عند الدخل المتوسط فكانت اكبر نسبة 

  .%3,33وفي االخير نجد فئة ذوي الدخل الجيد بنسبة 

  

جدول يمثل عالقة المستوى المعيشي بأثر مشاهدة قناة الشروق على التلفزيون  2-6-2

  :الجزائري العمومي
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  المستوى المعيشي

 تأثير مشاهدة القناة

   ضعيف متوسط جيد

النسبة  التكرار المجموع

 المؤوية

النسبة  التكرار

 المؤوية

النسبة  التكرار

 المؤوية

 35 %5 6 %15,83 19 %8,33 10 نعم

 85 %7,5 9 %55 66 %33‘8 10 ال

 120 100% 15 %100 85 %100 20 المجموع

  

ومن خالل الجدول  العمومي،يبين لنا الجدول اثر مشاهدة قناة على مشاهدة التلفزيون الجزائري 

هي اكبر نسبة عن باقي الفئات "ال"نجد ان فئة ذوي الدخل المتوسط نسبتهم باإلجابة عن السؤال 

اما ذوي الدخل الجيد والضعيف فكانت نسبهم متقاربة نوعا ما حيث قدرت  %15وقدرت ب 

عن السؤال عند ذوي الدخل الضعيف واإلجابة  %7,5عند ذوي الدخل الجيد و% 33,8بنسبة

عند ذوي الدخل المعيشي الجيد  %8,33عند ذوي الدخل المتوسط و%15,83فكانت بنسبة "بنعم"

  .  عن الفئة ذات الدخل الضعيف %5ونسبة 
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  :استنتاج عام

من خالل االطار التطبيقي تمكنا من رسم صورة حول رأي الجمهور في قناة الشروق كونها قناة 

  حديثة النشأة،غنية بالبرامج 

  :ومن اهم النتائج النتائج التي تحصلنا عليها مايلي

 توجد اغلبية واضحة في رأي المبحوثين في مشاهدة القنوات الخاصة وذللك من خالل إجابتهم،

وهذا نظرا لما تقدمه  وكانت اكثر قناة مشاهدة الشروق، %52وكانت نسبة المشاهدة بأحيانا بنسبة 

اجاب اغلب افراد العينة بان دوافع مشاهدتهم قناة  من برامج مختلفة تميزها عن القنوات االخرى،

وهذا ما  ،%39،يليها عامل اللغة بنسبة %50الشروق هي القيم الثقافية المشتركة،وذللك بنسبة 

  .يثبت لنا ان االعالم الجزائري تطور وخاصة االعالم السمعي بصري 

يشاهدون قناة الشروق وكانت  نستنتج ان اغلب المبحوثين، اما فيما يخص مشاهدة قناة الشروق،

نسبة المشاهد بأحيانا نظرا النشغال المبحوثين بأمور أخرى وكانت البرامج االخبار في المرتبة 

  .نظرا لطرحها ومعالجتها مواضيع تمس المجتمع الجزائري االولى مشاهدة

 في حين اقر اغلب المبحوثين بأن االسباب التي تدفعهم لمشاهدة القناة هي المعرفة واإلطالع،

 .                                          ويليها المظهر االجتماعي  %45,83وذلك بنسبة 

تتوفر على مميزات البرنامج الناجح،وكانت اعلى نسبة باحيانا  كما يرى المبحوثين ان قناة الشروق

  .نظرا االن القناة حديثة،ونقص الخبرة
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  :اما فيما يتعلق بموقف الجمهور من القناة نستنتج ان

من خالل السؤال مدى تمثيل قناة الشروق لمختلف جهات ومناطق الوطن وجدنا بان االغلبية 

 بإرساءا يلمسه افراد العينة من هذه القناة من برامج لها عالقة وهذا راجع الى م أجابوا باحيانا،

وهذا ما تأكده اغلبية واضحة  المعالم الثقافية وتقاليد وعدات واألنماط الحياتية للمجتمع الجزائري،

  في رأي المبحوثين حول تلبية قناة الشروق االهتمامات الجمهور حيث كانت االجابة بنعم،

اغلبية المبحوثين،حيث ان مشاهدة  المستوى االبأس به،وهذا ما اكده فكاناما عن مستوى القناة 

كما ان قناة الشروق بإمكانها ان  قناة الشروق لم يؤثر على مشاهدة التلفزيون الجزائري العمومي،

ومنه ، تستقطب جماهير عالمية ووطنية وهذا من خالل بذل القليل من الجهد لتحسين مستواها

باإلضافة الى ان  ة،جماهير وهذا ما اتضح لنا من خالل اجابات افراد العيننستنتج ان تجلب ال

  .     المشاهد نحو همومه ومواكبة كل ماهو جديد هذا من خالل البرامج التي تعرضهاالقناة ذهبت ب
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