
  

   -مستغانم–جامعة عبد الحميد بن باديس 

 كلية العلوم االجتماعية 

 قسم علوم اإلعالم واالتصال

 

 مذكرة لنيل شهادة الماستر في علوم اإلعالم واالتصال

وسائل اإلعالم والمجتمع: تخصص  

:بعنوان  

 

 

  :إشراف                                                                  :    إعداد 

  حفيظة بوخاري.أ                                                        مليكة حمامجي 

  

  

  :السنة الجامعية

2012 -2013  



إ��� � ���� ا���� إ� ����ك و� ���� ا����ر إ� ���
	� و� ���� 
�ك و� ���� ا���� إ� �ا��'&�ت إ� �$#�ك و� ���� ا"!�ة إ� ��

  .��ؤ�	� هللا *� *(�)
إ�6 30 ��> ا��2��� وأدى ا08��1، إ�6 �51 ا��4/� و1�ر ا����/�3 1.�2� 0'/. 
إ�6 #� 30 أ4/� اA ��� (/2@� إ�6 30 ���ع ا��<س 

�. �� ط��F ا���E إ�6 �4��� وإ�6 أ
D إC1�ن 
 .�5�54 وا�.ي

 �6 30 أر*� أن �3�C *�� ا��3/4

��انIا��4/� وا� ����
  .�J/I0 ا�����3 

��Kا�� ��
 L�/4ة و�ا�'� ��Mا�0 6�
 ���.
  إ�2 30 6�

ظ��ي إ�6 0� ھ� أ*/�                                                                                   

�اءــــا�ھ   
إ��� � ���� ا���� إ� ����ك و� ���� ا����ر إ� ���
	� و� ���� 
�ك و� ���� ا���� إ� �ا��'&�ت إ� �$#�ك و� ���� ا"!�ة إ� ��

��ؤ�	� هللا *� *(�)
إ�6 30 ��> ا��2��� وأدى ا08��1، إ�6 �51 ا��4/� و1�ر ا����/�3 1.�2� 0'/. 

E�2و  (��
إ�6 #� 30 أ4/� اA ��� (/2@� إ�6 30 ���ع ا��<س    
PC�� �Qر�A��4 ة��R � 

�اك 
3 در�� ��/S8ا .T4 30 6ن إ��C1إ D
�. �� ط��F ا���E إ�6 �4��� وإ�6 أ
�د *��5�54 وا�.ي  �A ھ$ا ا�

�6 30 أر*� أن �3�C *�� ا��3/4إإ�6 30 وھ5	�� ا���U وا�'��ن 
��انإ�6 أ�0 5�54	� Iا��4/� وا� ����
�J/I0 ا�����3 

��Kا�� ��
 L�/4ة و�ا�'� ��Mا�0 6�
 ���.
إ�2 30 6�
  30 ا�/��P زو*� أ!�

  إ�6 30 �0'	�� �4�ن ا8م
  
  

E�C�  إ�6 30 أ�Xو�1 
�6 أ1
E6 30 ا�2. إ����  

ظ��ي إ�6 0� ھ� أ*/�                                                                                   
  إ!��� ا8
Dاء   أ6�Q 30  ا�'��ة 
  "�ر��	

�1�Kا� ��T1رو�4 و  
  ".4/�.ة

،��1�  إ�6 #� 30 أE�54 و�'5

Eذ#�ھ �/�R �C1 30 �# 6وا� 

    

   
 

إ��� � ���� ا���� إ� ����ك و� ���� ا����ر إ� ���
	� و� ���� 
�ك و� ���� ا���� إ� �ا��'&�ت إ� �$#�ك و� ���� ا"!�ة إ� ��

إ�6 30 ��> ا��2��� وأدى ا08��1، إ�6 �51 ا��4/� و1�ر ا����/�3 1.�2� 0'/. 
6�M  هللا E�2و  (��


�اك 
3 در�� ��/S8ا .T4 30 6إ�

إ�6 30 وھ5	�� ا���U وا�'��ن 
إ�6 أ�0 5�54	� 

  
��Kا�� ��
 L�/4ة و�ا�'� ��Mا�0 6�
 ���.
إ�2 30 6�

30 ا�/��P زو*� أ!� 

���ء" ."  

إ�6 30 �0'	�� �4�ن ا8م
 �5�R �5�54 6إ�  
  "A�ط/�"أ!	�  

E�C�إ�6 30 أ�Xو�1 
�6 أ1
�6 30 ا�2. إ���Eإ 
ظ��ي إ�6 0� ھ� أ*/�                                                                                    
أ6�Q 30  ا�'��ة و
	Q�R ،E1�دة، 0@"

�� ا�K��1 �إ�6 ��أ0T1رو�4 و
4/�.ة-و -�5�54 " 

،��1�إ�6 #� 30 أE�54 و�'5

 Eذ#�ھ �/�R �C1 30 �# 6وا�



  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  ��� هللا ا���	� ا�����

 "������� � ��� ��� إ� �� ��	��� ا�� أ�� ا����� ا����ا ���"  

  32 -ا$#" -ا��!�ة

ا��	, 0 ��	,ه و �/�ه ا�%ي ���� �,#�� ا�!�ة و ا�*�� ()	�م ھ%ا 

� ����:�9" " ذة ا�	7ط�ة ��5�ا��	4 ا�	��ا23 �1 ا�/� ا�

و���AB ا�< @����� و � ���< أن �/� و ��< )=#�,ھ�" ��>�ري

@	�2 أ���,ة ��� ���م ا(�Dم و ا�)*�ل ا�%#� ���,و�< ��< 

  .ا��Fز ھ%ا ا��	4 

���,�� �� ��#G و ���, �� 4H >إ� �  .و أ>��ا ا�/

 



  :اإلشكالية

ما ظهر من في عالم االتصال وتكنولوجياته و  إن ما يشهده العالم اليوم من ثورة حقيقية

إذ قبل؛ موجودة من جعل لوظيفة االتصال وظائف جديدة لم تكن من  ،تقنيات عالية متجددة

عالمية سواء الزمن من خالل اقتناء الوسيلة اإليختصر يلقي المسافات و  استطاع اإلنسان أن

  .من االلكترونيةسمعية بصرية و  مكتوبة أو

 ن أهميتهكمت ،في حياة اإلنسان جزء التلفزيون الذي أصبح :الوسائل السمعية البصريةومن 

قضايا االجتماعية القائمة في من البما يعرضه و الصورة الحركة في كونه يجمع بين الصوت و 

حماس في  عية؛ مع تواجد دافع ورغبة ايا االجتمااإلحساس بهذه القضيثير الوعي و هو ف تمع،المج

بعضهم البعض يتفاعلون مع و  فضائيات جعلت الناس يتعايشونحلها؛ ويكون هذا عبر قنوات و 

من بين هده القنوات نخص اجدهم عبر البرامج التلفزيونية و عن أماكن تو النظر عن جنسياتهم و 

بالذكر قناة نسمة التي تعتبر واحدة من القنوات التي تسعي بالتعريف بالعادات و التقاليد المغاربة 

؛ سولالمر من بين برامجها البرنامج االجتماعي جاك لما لها من برامج تخدم الجمهور و باألخص 

و مدى حجم التعرض  تمعالمج ىعل التلفزيوني الفضائي ما يهمني في هذه الدراسة معرفة األثرو 

  .جاك المرسول: ، وعلى وجه الخصوصنوعية البرامج المتعرض لهالقناة نسمة و 

تثمل طبيعة الدور الذي يلعبه برنامج جاك  ايمف: موضوعي يعالج اإلشكالية التاليةو 

  ؟في توطيد العالقات االجتماعية سولالمر 

  :الفرضيات

، وتطرح انشغاالته تمس واقع الفرد في المجتمع نامجالمواضيع التي يعالجها البر  -

  .وهمومه

، وتحسينها وفض في توطيد العالقات االجتماعية سولالمر يساهم البرنامج جاك  -

  .النزاعات بين المتخاصمين



والسبب يعود إلى برنامج جاك  قناة نسمة من بين القنوات التي تحظى بإقبال الجماهير -

  .طرح االجتماعيالمرسول الذي يعتبر منبرا لل

 



 :أسباب اختيار الموضوع

  :أسباب ذاتية

اإلعجاب الشخصي بالبرنامج وبنجاحه اإلصالح بين الناس، وكذا القناعة بقدرته على خلق 

  .نوع من التفاعل اإليجابي بين األفراد

الميل الشديد إلى التعرف على آراء الناس فيما يتعلق بالبرنامج، ومعرفة مدى توافقها 

  .الخاصةووجهة نظر الباحث 

  :أسباب موضوعية

التنمية االجتماعية والتكامل : تحقق أحد أهم وظائف اإلعالم ةاجتماعي البرنامج ذو صبغة

  .االجتماعي، وهذا ما يدفع إلى دراسته والبحت في طبيعة عالقة الجمهور به

إضافة رصيد بحتي جديد إلى المكتبة الجامعية، في مجال دراسة جمهور وسائل اإلعالم 

  .والسيما جمهور الفضائيات

  :أهمية الموضوع

البرنامج الخيري جاك المرسول عالقة الجمهور بتكمن أهمية دراستنا في محاولة معرفة 

قات االجتماعية فكرته البسيطة توطيد العال لالذي يحاول من خالو الذي يعرض على قناة نسمة 

  .قريب وبعيد ن هووجمع شمل كل م

   :أهداف الدراسة

o  االنعكاسات التي يحدثها البرنامج بعد التعرض لهمعرفة.  

o ة والهوية يمعرفة مجاالت التأثير المختلفة التي تحدثها هذه الفضائيات على األنساق القيم

 .الثقافية واالجتماعية

o معرفة مدى مشاهدة الناس لبرنامج جاك المرسول . 



 

 أ      

                                                      :مقدمة

من المعروف أَن التلفزيون يلعب في الوقت الحاضر، دورا فاعال في حياة الناس، فينقل 

الترفيه، كما العلم والمعرفة والخبرة والتسلية و  ،هم في بيوتهم أو في أي موقع يتواجدون فيهليهم و إ

ون كما أن استخدام التلفزي ،فعالية  في تطوير الناس و توجيههم اإلعالميةيعتبر من أكثر الوسائل 

وسيلة فعالة في إحداث تغييرات ملموسة في جميع جوانب ، لما يتمتع به من نقل الصورة والصوت

األولى لدى جميع االتصالية  الوسيلةألنه  األجناسعمار و ث يجذب الناس من مختلف األالحياة حي

  .شرائح المجتمع

يثة تستطيع إيصال ما يراد إيصاله من هنا يأخذ البث الفضائي أهمية من كونه تقنية حدو  

ضائيات التي لها الف برامجالكثير من االتجاهات والقيم عن طريق  تإذ تغير  ،دون مراقبة أو حواجز

 العاداتالمعاصرة فيما يتعلق بالتصرفات و الحياة األفراد في  وصياغة توجهاتأثر على تكوين 

التقاليد واألعراف التي تحكم وتنظم حركة الفرد واألسرة في و  وصوال إلى تشكيل طبيعة العادات 

  .ذلك بتقديم برامج ترفيهية أو سياسية أو اجتماعية أوثقافيةالمجتمع و 

جاك "هو دور البرنامج التلفزيوني لتلفزيون أال و له عالقة وطيدة باجوهر موضوعنا و 

جمع برنامج خيري يدعو إلى التصالح والتسامح و  في توطيد العالقات االجتماعية بصفته "المرسول

  .شمل الناس



 

 أ      

سنحاول من خالل بحثنا هذا معرفة الدور الذي يلعبه البرنامج في دعم العالقات و 

  .االجتماعية

  .الدراسة الميدانيةالنظري و  اإلطارالمنهجي و  اإلطاراستنادا إلى هذا قمنا بتقسيم بحثنا إلى 

، أسباب اختيار الموضوعوالفرضيات و  اإلشكاليةالمنهجي فيه تحديد  اإلطارفيما يخص 

لبحث المفاهيم، اتحديد ، البحث، أداة الدراسة ومنهج البحث عينةمجتمع و   الدراسة،وأهمية  أهداف

   .الستطالعيا

االتصال دخل لإلعالم و مالفصل األول المعنون بـ  فصول،النظري تضمن ثالث  اإلطارأما 

الفصل الثالث فيه مهارات  اإلعالم،أما الفصل الثاني فقد احتوى على مكانة التلفزيون بين وسائل 

  .اإللقاء

النتائج بالفرضيات ربط و  اإلحصائية،التطبيقي ففيه عرض النتائج  باإلطار فيما يتعلقو 

 .قائمة المراجعالخاتمة و ، يلي ذلك كل من النتائج العامةو 
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  :تمهيد

بل يصعب  اإلنسانيزال أحد الدعائم األساسية التي تقوم عليها حياة  إن االتصال كان وال

الحديث حيث أن  الجماهيريثورة االتصال  اليوم استمرار هذه الحياة في غيابه ويعيش العالم

حيث ال يتوقف اآلن في أي لحظة من اللحظات الليل والنهار  اليوم اإلنسانالموجه إلى  اإلعالم

  . يواجه مؤثرات إعالمية تتسابق للتأثير على عقله واتجاهاته وتظل تالحقه طوال ساعات يومه
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  :تعريف االتصال: األول المبحث

معنى كلمة االتصال في اللغة العربية هي الوصل بين شيئين، أي عالقة الشيء بالشيء، 

 Communicationتصال بما يقابله باللغة الفرنسية كلمة اال« :وتجده في القاموس الفرنسي، فإنه

المشتق من كلمة الالتينية رسالة من  Commus أي Communأي إقامة عالقة  -مشترك –

جعل المرسل « ومن هذا المنطلق نجد أو نفهم بأن كلمة االتصال هو  (1)»طرف شخص آلخر

  .(2)»والمستقبل مشتركان في رسالة واحدة

                                                           

(1)le grand  dictionnaire de français, eclairs de plume, p 29 

، ص 2003ط،  دية، الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعمناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصالأحمد بن مرسلي،  (2)

  .09-04:ص
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عملية يقوم بها الشخص في ظرف ما ينقل رسالة ما، « :تصال إذ أنهونجد تعريفا آخر لال

تحمل معلومات أو اآلراء أو االتجاهات أو المشاعر إلى اآلخرين لهدف ما، عن طريق الرموز، 

  .(3)»بغض النظر عما يعترضها من تشويش

" سكلينر"ونجد تعريفا آخر عند » بأن االتصال هو عملية تفاعل األفراد «  ":فاركما"ويعرفه 

انتزاع « :ويعرفه بأنه» بأنه أسلوب شفهي أو رمزي للراسل بقصد التأثير على المستقبل المتلقي«:

  .(4)»االستجابة باستخدام تلك الرموز الشفهية التي تعمل كمميزات لتلك االستجابة

  

  

 

 

 

 

 

  

  :تعريف االتصال الجماهيري

                                                           

  .11:، ص1999، 1ط، دار الشروق، عمان، االتصال الجماهيريصالح خليل أبو أصبع،  (3)

  .27- 25:، ص ص2003، 2ط، دار الفجر، مصر، االتصاالت اإلدارية والمدخل السلوكي لهاياسر عامر سعيد،  (4)
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عملية االتصال التي تتم باستخدام  :وبالحديث عن االتصال الجماهيري فإنه يعرف على أنه

ويتميز االتصال الكتاب والصحافة والسينما، اإلذاعة والتلفزيون و : هيرية مثلوسائل اإلعالم  الجما

الجماهيري بقدرته على توصيل الرسائل إلى الجمهور عريض متباين االتجاهات والمستويات 

ة حيثما كانوا في اللحظة نفسها، بسرعة ولألفراد غير المعروفين للقائم باالتصال، تصلهم الرسال

مدهشة مع المقدرة على خلق الرأي العام وعلى تنمية االتجاهات  وأنماط السلوك غير موجودة 

  .قدرة على نقل المعارف والمعلوماتأصال، والم

وتتمثل وسائل االتصال الجماهيري في تلك الوسائل التي لها المقدرة على نقل الرسالة 

مرسل إلى عدد كبير من الناس وتتحقق مقدرتها االتصالية باستخدام معدات  الجماهيرية من

ميكانيكية أو الكترونية مثل الصحف والمجالت، الكتب، السينما، الراديو، التلفزيون، ومن المقومات 

  .(1)جد إعادة إنتاج، ثانيا التوزيع، ثالثا رجع الصدىنوسائل االتصال الجماهيري، 

  

  

  

  

 

                                                           

، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، ات في االتصال والتعليمالمدخل إلى التقنيعيسى فالته،  مصطفى بن محمد (1)

  . 39:، ص1988، ط، دالسعودية
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  :عملية االتصال الجماهيري :لثانيالمبحث ا

االتصال عملية يتفاعل فيها المرسلون والمستقبلون بالرسائل في ظروف اجتماعية معينة 

فإن فهم طبيعة عملية االتصال يتوقف على فهم مادة االتصال والتي يطلق عليها الرسالة، ولذلك 

ال بد من دراسة وفهم ا وكذا ذلك أنها ذات محتوى يعبر عن أهداف محددة عند من يقوم بصياغته

أو المجموعات الموجه إليها مادة االتصال، وأخيرا تفهم الجماعات أو األشخاص طبيعة الملتقى أي 

سواء كان شخصا أم مؤسسة أم حكومة أم هيئة من عملية االتصال من خالل معرفة المرسل 

  .الهيئات له أهدافه واتجاهاته التي تحتويها مادة االتصال

االتصال الجماهيري أحد عمليات االتصال اإلنساني لذلك تبدوا أهميته مثل كل ويعتبر 

أنواع االتصال اإلنساني، فهو يحرك مشاعر الجمهور تجاه مجموعة مكان، ويساهم في خلق هذه 

المعاني كل من القائمين باالتصال والمستقبلين وتعتمد هذه العملية على صور وأشكال مؤثرة 
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خبرة في العقل بواسطة أحداث تغير في خاليا العصب ولها القدرة على التذكر، والتأثر هو تسجيل ل

  .وكل خبرة تكون على دراية بها فهي مسجلة بهذا األسلوب

واالتصال الجماهيري كعملية تتميز بخصائص بيولوجية وسيكولوجية واجتماعية حيث 

كبير بوظائف الجهاز  يتطلب استقبال الرسالة كعملية بيولوجية لدى الكائن تتصل على حد

العصبي والحواس المختلفة، فكل عملية اتصال تتضمن وجود مثير تنتج عنه استجابة وكذلك نعد 

العالقات القائمة بين األفراد أو الجماعات شكل من أشكال االتصال، وتهدف هذه العالقات إلى 

اعاة دوافع وحاجات إحداث تغيير في سلوك الملتقى ومن هنا يكون االتصال الناجح من خالل مر 

        (1).المستقبل

ويعتبر االتصال عملية اجتماعية ألنها تخضع للفروق االجتماعية التي يتحقق فيها قبول 

أو رفضها ويشكل االتصال دورا هاما من الناحية االجتماعية في عمليات التنمية،  الرسالة

  (2).فاالتصال أداة لتنمية اإلنسان وتطوير معارفه

اسة عملية االتصال الجماهيري تظهر من خالل التمييز بين المراحل التطورية إن فهم ودر 

في كتابهما المعنون " ديفينيس" و " ليرفيد" التي تتم من خاللها هذه العملية وهذا ما حدده كل من 

حيث أشار إلى وجود خمس مراحل أو خطوات يتم من خاللها " فهم وسائل االتصال الجماهيري"

  .مادة االتصال وهي بإيجازتحقيق أو نقل 

                                                           

، دار المعرفة العربية، مصر، دط، االتصال الجماهيري في المجتمع العربي الحديث الموضوع والقضايا، نجم يطالعا عبد طه (1)

  .17- 16:، ص ص2004

  .18- 17:مرجع ، ص صالنفس  (2)
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األنواع المختلفة لوسائل وهم الذين يعملون على تشكيل محتوى : القائمون باالتصال - 1

  .االتصال والتي تقدم إلى جمهور معين ولتحقيق أهداف محددة

والتي يتم نقلها بسرعة إلى جمهور وذلك عن طريق آليات وسائل االتصال  :الرسائل - 2

  .ليم واإلذاعةالطباعة، و التع: مثل

  .وهم الفئة الصغيرة أو الكبيرة التي يتم نقل الرسائل اإلعالمية إليها :الجماهير - 3

الذين يقومون بتفسير المادة االتصالية ويقيدون جزء من : األعضاء المختارون - 4

  .الجمهور ذاته

  .دافهالذي ينتج من خالل نقل المعني وتعكس مدى تأثير وسائل االتصال وأه: التأثير - 5

وعموما فإن عملية االتصال تعتبر من العمليات الديناميكية التي تحدث بصورة مستمرة ومتغيرة 

  (1).لطبيعة االتصال اإلنساني

  

  

  

  

  

                                                           

، ص 2004، دار المعرفة الجامعية، مصر، دط، )المبادئ واألسس للنظرية والمنهجية(اإلعالم اهللا محمد عبد الرحمن،  عبد (1)

  .61-60:ص
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   :جمهور وسائل اإلعالم :المبحث الثالث

لقد قام الباحثون في بالد مختلفة بدراسات متعددة تناولت جمهور الراديو والتلفزيون، في 

لدراسات عن المستمعين للراديو في الواليات المتحدة مثال، فقد كشفت عن الراديو أنه مازال إحدى ا

  :يلي يحتفظ بمكانة له بين الجماهير وعلى األخص فقد تبين ما

  .أن المستمع للراديو ينفق وقتا أطول مع الراديو بما كان متوقعا -1

  .تغيير ما تعود عليهأن المستمع الذي تعود االستماع لمحطة معينة يصعب  -2

  .أمرا ملحوظا لمعرفة األخبار كانعلى الراديو  واالعتماداالهتمام باألخبار  -3

     .حوظا كذلككان استخدام الراديو بغرض الترويج والتسلية أمرا مل -4

فقط من المشاهدين تحولوا  42اشتكى ثلث المشاهدين من اإلعالنات المذاعة ولكن  -5

  .إلى محطة أخرى
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دوا أن مزاج المستمع أو المشاهد يتحكم في المحطة أو البرنامج الذي يختاره كما أنه يب -6

  .ال يوجد محطة واحدة ترضي جميع أذواق المستمعين

 أما بالنسبة للتلفزيون، فالطفل يبدأ في مشاهدة التلفزيون في سن صغيرة جدا حتى إذا ما

يل بعض البرامج على البعض اآلخر، وسرعان فضوصل إلى سن الثانية أو الثالثة عشر يبدأ في ت

  . (1)ل مشاهدة برامج الكبار على ما سبق مشاهدته من برامج األطفالضما يف

المشاهدة للتلفزيون أو من بين هذه الدراسات دراسة قام  عادةولقد أقيمت عدة دراسات وبحوث حول 

األخرى، وقد كشفت هذه الدراسة عن اتجاهات الجمهور نحو التلفزيون وأوساط اإلعالم  "روبر"بها 

  :يلي على مواقف مؤيدة للتلفزيون ويمكن تلخيص نتائج هذه الدراسة كما

 .المنافس الرئيسي كمصدر للحصول على األخبار يستمر التلفزيون بالقيام بدور -1

 .ة المحتملة للتلفزيونبييهتم الجمهور بالمسائل العامة أكثر من اهتمامه باآلثار السل -2

فزيون أكثر المصادر اإلعالمية التي يصدق الجمهور أخبارها بينما تعتبر الصحف يعتبر التل -3

 .أقل هذه األوساط تصديقا

فإنه يختار التلفزيون بأغلبية  اإلعالمإذا خير الجمهور باالحتفاظ بوسيلة واحدة فقط من وسائل  -4

 .كبيرة

  اإلعالم األخرى؟يثبت اختيار األغلبية للتلفزيون وتفضيلهم له على وسائل  ولكن ماذا

                                                           

  .62:، دار الفجر، القاهرة، دط، صاالتصال بالجماهير بين اإلعالم والتطويع والتنميةأحمد بدر،  (1)
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إن ذلك يدل على أقلية ضئيلة هي التي ستتأثر بعدم وجود المجالت كما أن الراديو ليس 

قاط اإلذاعات الخارجية التي تلديه إال القليل يقدمه وال يستطيع التلفزيون أن يقدم مثله لهم إال ال

من الناس تفضل  يرةالسياسية وتفضيل حقيقي هو بين الصحف والتلفزيون كنسبة كب تجتاز الحدود

  . (1)المشاهدة على القراءة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .63- 62: أحمد بدر، مرجع سبق ذكره، ص (1)
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  :تأثير وسائل اإلعالم: الرابع المبحث

من الموضوعات التي أخذت مكانها اآلن على الساحة هو تأثير اإلعالم، وهل هذا التأثير 

يختلف  سلبي أم إيجابي أم يجمع بين االثنين، وهل يجب أن يشمل جميع األفراد بطريقة واحدة أم

كل فرد، وهل يفترض أن يحدث التأثير  يتبناهامن مكان إلى آخر حسب اإليديولوجية التي 

ة المستفيدة من وسائل اإلعالم فقط ولإلجابة عن هذه التساؤالت تأتي أهمية قللمجتمع ككل أم للطب

  .(1)دراسة هذا الموضوع

في وسائل  اإلقناعا بدراسة من أبرز العلماء الذين اهتمو " يزنج" و" هوفالند" يعد كل من 

اإلعالم، وتوصال إلى أسباب كثيرة تؤدي إلى التأثير بهذه الوسائل ومن أهمها صحة المصدر 

اتجاهات وآراء المستقبل  االمقتبس منه الموضوع، و أهمية الموضوع بالنسبة للمستقبل، وأخير 

  . (2)بالنسبة للموضوع الذي تتناوله وسائل اإلعالم

                                                           

  .58:، مرجع سبق ذكره، صنجم يطالعا دعب طه (1)

  .60:نفس المرجع، ص (2)
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أن عملية التأثير باإلعالم تعتمد على أفكار المستقبل ومعتقداته وقيمة  "كلمان" يفترض 

  .طموحه

أعلن موافقته  ، حيث"كاتز" ومن العلماء الذين اهتموا بدراسة عملية تأثير وسائل اإلعالم 

ولكن توصل أيضا إلى أن عملية التأثر يمكن أن تنقسم " كلمان" على بعض األشياء التي ذكرها 

  :إلى نوعين

يتمتع  هو هناك عامة من الشعب لهم دور كبير في عملية التأثر، حيث :لنوع األولا

خص معين بنفوذ أو سلطة قوية، بمعنى لو تأثر هذا الشخص بدور اإلعالم ينعكس ذلك على ش

  .المجموعة التي تتبعه، ويصبح اإلعالم مؤثرا قويا في سلوكهم

لتفكير وحل المشاكل وتفسير الظواهر هو أن لكل فرد أسلوبا معينا في ا :النوع الثاني

وكلما كان اإلعالم يهتم في موضوعاته بهذه األشياء، تعاظم دوره في التأثير على هذا الشخص 

  .(3)وأمثاله

وقد اهتم بعض العلماء النفس االجتماعي بدراسة ظاهرة تأثير اإلعالم، حيث اعتقدوا أن 

أو عالقة باآلخرين لتأثير  )تأثير نفسي (ذاتيا دوره سواء كان إيجابيا أم سلبيا يؤثر في الفرد 

حيث توصال إلى " رفر" و " فرنش" اجتماعي، ومن أهم العلماء الذين اهتموا بهذا الموضوع هما

خمسة معايير أساسية تؤثر على الفرد، وينعكس ذلك على اإلعالم، وتتلخص هذه المعايير فيما 

  :يلي

                                                           

  .112:، صسبق ذكره ي نجم، مرجعططه عبد العا (3)
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جتماعية حيث تعتمد هذه القوة على القيم واألفكار التي ويتمثل في القوة اال: االجتماعيالجانب  - 1

 .يؤمن بها المجتمع والبد أن تقابل باستحسان من قبل الفرد

ويعتمد على تقدير األفراد بإعطائهم الحوافز ونشر ذلك في وسائل اإلعالم لتحفيز  :التقدير - 2

 .اآلخرين بتقليدهم

ق القوة التي يصل إليها الفرد وانعكس وتعتمد على دور اإلعالم في تحقي :القوة المستهدفة - 3

 .ذلك على المجتمع

 .وتتمثل في أن اإلعالم يلعب دورا هاما في تقبل األفراد قوانين الحاكم وأفكاره :القوة التشريعية - 4

ويعتمد هذا المعيار على أن اإلعالمي ال بد أن يقوم بدوره الخبير الذي يعرف  :الخبرة - 5

 (1).حاول أن يقدمها في وسائل اإلعالم المختلفةالموضوعات التي تهم المستقبل، وي

  

  

  

  

  

  

                                                           

، 1981، دار القرابي، لبنان، دط، مدخل إلى الصحافة وكالة األنباء، خليل جيان :فوست، تر سالقوي ماشكوفيش، ياروسالف (1)

  .10:ص
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  خالصة

عملية اجتماعية ذات خطوات مترابطة و مستمرة يتم فيها التفاعل بين شخصين أو  االتصال             

لتحقيق هدف واضح محدد  و هذه العملية تتم من خالل عالقة إنسانية، قد تكون ثنائية بين           أكثر، 

جماعة صغيرة أو مجتمع محلي، أو مجتمع قومي أو دولي، يتم االتصال بوسائل و      أو بين  فردين

  . أساليب كثيرة و متنوعة
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  :تمهيد

يعتبر التلفزيون من أهم وسائل االتصال الجماهيري في الوقت الحاضر كونه جهاز يرتبط 

بحياة الناس من قريب ويسهل لهم عملية التربية والتعليم والترفيه والمتعة بأبسط السبل وأرخصها 

ره الكبير كما أنه يشارك بدور هام في عجلة التنمية القومية إذا ما أحسن استخدامه إضافة إلى دو 

  .في الوحدة الوطنية والقومية

إذ أنه يرتبط بالتغيير االجتماعي ارتباطا وثيقا ألنه يعد من الوسائل التي تؤثر في نفسية 

بني البشر، ولذلك يستفاد في التلفزيون من القصص االجتماعية والحياة العامة ويعكسها في عدد 

  .من برامجه

افية واالجتماعية وغيرها هي أيضا مترجمة عبر عدد كما أن صورة الحياة االقتصادية والثق

  .من البرامج والتي نشاهدها في حياتنا اليومية
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  :تعريف التلفزيون: المبحث األول

التلفاز أو التلفزيون أو التلفزة هو تحويل مشهد متحرك وما يرافقه من أصوات إلى شارات 

ن طريق جهاز االستقبال إلى صورة مرتبة عحويلها كهربائية ثم نقل هذه اإلشارات وٕاعادة ت

  .مسموعة

ستطيع نوللحديث عن تطوير التلفزيون فلقد أسهم العديد من العلماء في تطوير التلفاز وال 

حينما  19تحديد شخص تعينه بوصفه مخترعا للتلفاز ولقد أصبح وجود التلفاز ممكنا في القرن 

ل خالل الهواء بوساطة الموجات الكهرومغناطيسية وتسمى تعلم الناس كيفية إرسال إشارات االتصا

  .هذه العملية االتصال الالسلكي
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الالسلكي  مختصواأرسل « وباستقراء المسار التاريخي يمكننا البدء بذكر أولى المحاوالت 

استطاع مشغلو الكالسيكي إرسال  ،ول أوائل القرن العشرينحاألوائل إشارات رمزية عبر الهواء، وي

 1884مات وفي الوقت نفسه أجرى العديد من العلماء تجارب تتضمن إرسال الصور وفي عام الكل

من ألمانيا جهاز مسح استطاع أن يرسل الصور لمسافات قصيرة " نبيكوف ببول جوزتلي"اخترع 

فيلو " صور  1922وكان نظامه يعمل آليا وليس إلكترونيا، كما هو الحال اآلن، وفي عام 

  )1.(يات المتحدة نظام مسح إلكترونيامن الوال" فارترت

وهو مهندس اسكتلندي نظام " جون بيرد"اخترع  1926وفي عام : باإلضافة إلى ذلك

وهو " زوريكين فالديمير"  تلفاز يعمل باألشعة تحت الحمراء اللتقاط الصور في الظالم، اخترع

وكذلك صمام الصورة  بوسكو عالم أمريكي روسي المولد آلة التصوير التلفازية المخزنة، األيكون

أول صمام آلة التصوير تلفازية مناسبة للبث  بوكان األيكونوسكو  1923الكينسكوب في عام 

أولى  "زوروكين"والكينسكوب هو صمام الصورة المستخدمة في أجهزة استقبال التلفاز ولقد عرض 

  .(1)» 1929نظام تلفاز عملي الكتروني كامل في عام 

  

  

  

  :لمحة تاريخية عن بدايات البث التلفزيوني: الثاني المبحث

                                                           

.105:، ص1985، 1، دار ا��روق، ا��زا�ر، ط��و�  و�����  �� ا�راد�و وا����ز�ون :ا���ر اذا��	رم ����،  ) 1
 ) 

  .105:، ص	رم ����، �ر�� ��ق ذ	ره (1)
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أجرت عديد من تجارب البث التلفازي في أواخر العشرينيات والثالثينيات وكانت هيئة 

واإلذاعة القومية بالواليات المتحدة األمريكية هي  CBSاإلذاعة البريطانية في بريطانيا و شركتا 

اعة البريطانية أول خدمة تلفازية عامة عام وبدأت هيئة اإلذ«  الرائدة في تجارب البث التلفازي

وضعت شركة ال سلكي أمريكا  1936وذلك بالبث من قصر الكسندرا في لندن وفي عام  1936

منزال بمدينة نيويورك التابعة  1950أجهزة استقبال في  NBCوالتي تملك شركة اإلذاعة القومية 

لمنازل، وكان أول برامجها برنامجا للرسوم أول بث تلفازي تجريبي لهذه ا ،لشركة اإلذاعة القومية

 1939المتحركة بدأت شركة اإلذاعة القومية أول بث تلفازي منظم في الواليات المتحدة عام 

-1939(الثانية  العالمية استأنف البث التلفازي في بريطانيا والواليات المتحدة عقب الحرب

ن األشخاص يمتلكون جهاز تلفاز، وبحلول وفي البداية كان البث تجريبيا، وكان القليل م) 1945

غطى البث التلفازي الواليات المتحدة من شرقها إلى غربها، وكان الناس مفتونين  1951عام 

بالتلفاز وفي الخمسينيات مكنت زيادة هائلة في استخدام التلفاز التجاري وافتتحت أستراليا أولى 

 1961وبدأ التلفاز األيرلندي في  1956عام محطاتها القومية والتجارية في سيدني ومليورة في 

وفي الستينيات أصبح تطور التلفاز أكثر سرعة وذلك بإدخال التلفزيون الملون في عدة دول وبدأت 

و بما يخص  (1)»على القناة الثانية 1966هيئة اإلذاعة البريطانية البث الملون المنتظم في عام 

  .عروض األولىالبرامج األولى سوف نتحدث على البرامج ال

كانت العروض المرحة وأفالم الغرب األمريكي أكثر البرامج رواجا في  :البرامج األولى

الخمسينيات ثم أصبحت برامج المسابقات ذات الجوائز المالية الكبيرة البرامج المفضلة على 
                                                           

(1) WWW.AR.Wikipedia.Org/Wiki 09/05/2013 à 15:24. 
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دين وقد المحطات التجارية وجذبت مسلسالت الدراما، مثل شارع النتريج البريطاني ماليين المشاه

  .ومازال يجذب عددا هائال من المشاهدين في التسعينات 1960كان هذا في عام 

غرب األمريكي باعتبارها أكثر  موبحلول الثمانينات حلت سلسالت الجريمة محل أفال

مسلسالت رواجا وعرض كثير من محطات التلفاز برامج الحوار والمسابقات والمرح والبرامج 

التسلية الشعبية ظلت هي الجزء األساسي من برامج التلفاز خالل الرياضية، مع أن برامج 

ي التلفاز غطوا بازدياد أحداثا من االجتماعات السياسة، ومراسيم تشييع طالستينيات فإن مخط

 1960جنازات الشخصيات المهمة، وحفالت الزواج الملكية وقد كانت سلسلة المناظرات في عام 

المتحدة جون كيندي  وريتشارد نيكسون معلما في البث التلفزي  بين المترشحين لرئاسة الواليات

ويعتقد الكثيرون أن هذه المناظرات أسهمت إسهاما كبيرا في فوز كيندي في انتخابات رئاسة 

وسرعان ما أدرك السياسيون أهمية التلفاز في تقديم أنفسهم  1960الواليات المتحدة في عام 

  .ورسائلهم السياسية للناخبين

ض التلفاز بانتظام مناظر من الحروب والكوارث الطبيعية والمجاعات ولقد سميت يعر 

حرب فيتنام في الستينيات والسبعينيات بأنه أولى حرب كان ميدانها التلفاز كما حظيت احتجاجات 

  . (1)الحقوق المدنية بالواليات المتحدة وأوروبا الغربية وجنوب إفريقيا بتغطية تلفازية مناسبة

  

  :م التقنيالتقد

                                                           

(1)
 WWW.AR.Wikipedia.Org/Wiki 09/05/2013 à 15:24. 
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ساعد التقدم التقني الذي حدث خالل الخمسينيات والستينيات على تحسين الجودة التقنية 

سم أما اآلن فقد  25أو  18للبث التلفزي، ففي األيام األولى للتلفاز كان قطر معظم الشاشات إما 

ن نظم سم شائعة االستخدام وفي السبعينيات قدم الصانعو 53.64أصبحت الشاشات ذات األقطار 

التسليط التلفزي التي تعرض البرامج على شاشات كبيرة يصل قطرها مترين وتوجد أجهزة تلفاز 

سم وتستخدم هذه األجهزة صمامات 7.5صغيرة يمكن وضعها في الجيب يبلغ قطر شاشتها نحو 

أشعة لتكوين الصور التلفازية، في بعض النماذج نرى الشاشة الفسفورية من خالل نافذة جانبية 

تصميما مدمجا وتتوافق حاليا شاشات البلورات الساللة المائلة لشاشات الحاسوب  تيحلصمام مما يل

المحمول بنوعيها الملون والعادي، وتعطى هذه الشاشات صورا رديئة نسبيا، ولكنها تمتاز بأنها 

  . (1)مدمجة وتحتاج إلى قدرة كهربائية منخفضة

إلى الحصول على صور أكثر وضوحا عما  أدت التحسينات في معدات البث واالستقبال

، كانت كل البرامج المعرضة غير ملونة وبدأ التلفاز األولى كان متاحا في الماضي وفي األيام

الملون في معظم الدول خالل الخمسينيات، أما اآلن فتعرض معظم البرامج الملونة، وفي معظم 

  .(2)تلفاز ملونةمن المنازل أجهزة  90الدول الصناعية يوجد في أكثر من 

  

 

 

                                                           

(1) WWW.AR.Wikipedia.Org/Wiki 09/05/2013 à 15:24. 
(2) WWW.AR.Wikipedia.Org25% P8% AA25% Dg le09/05/2013. A15 :24. 
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  :خصائص التلفزيون الملون وأهميته :المبحث الثالث

يتميز التلفزيون على باقي الوسائل األخرى بقدرته على نقل األحداث إلى داخل كل بيت 

وهذا النقل يعتمد على خاصيتين هامتين هما الصوت والصورة، وبهذا يستطيع المتفرج أن يعرف 

ى األحداث ويتفوق على الوسائل األخرى بكونه يجعل المشاهد يتفاعل مع الصور التي ويطلع عل

يبنيها عكس الصحافة المكتوبة أو الراديو الذي يعتمد على السمع فقط كما أن المشاهد يتعلق أكثر 

  .بالتلفزيون ألنه ال يبذل جهدا كبيرا في متابعة البرامج

ال التلفزيون غير عادات القراءة عند الكثير من وقد أوضحت العديد من الدراسات بأن إدخ

  (1).األفراد الذين أنقصوا جانب المطالعة

إن الصور المتحركة التي تبث في التلفزيون لها تأثير على المشاهد بحيث أنه يتفاعل 

معها ويكتسب منها خبرات عديدة وقد يتقمص شخصية اآلخرين أو يقلد بعض السلوكيات التي 

التعلم والتعديل في الحركات والتصرفات ومن مزايا التلفزيون أيضا، النقل  يشاهدها، فيحدث

المباشر لألحداث وأن جمهوره يشمل مختلف الشرائح االجتماعية، من كل األعمار بداية األطفال 

  .إلى المسنين ومن مختلف المستويات التعليمية والثقافية

صور  بث، بفضل التصوير يعد ويستطيع التلفزيون أن يتجاوز عنصر الزمان والمكان

  .تاريخية ماضية وكأنها حدثت في الوقت الحالي ويجلب بهذا أكبر عدد من المشاهدين
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كان التصوير الواقع كما يجري باالعتماد على الصورة يعني وصوله معنى األحداث 

الختالف الفيلم أو لغة الصورة والتي تختلف كل ا" لغة" مباشرة إلى عقل المشاهد وقلبه وهذه هي 

   .(2)عن الكلمة المنطوقة أو المطبوعة

فالمشاهد عندما يقرأ عن حرب ال يكون انفعاله بنفس " موري جرين" حسب ما أشار إليه 

الدرجة عندما يشاهد صور اعتماد حالة الضحايا وعنف المعركة ولهذا تسعى وكاالت األنباء 

صوريها إلى أماكن األحداث والمعارك العالمية والمؤسسات التلفزيونية إلى إرسال صحافييها وم

للتصوير، إلدراكها أهمية هذه الصور في التأثير على الجمهور ولضمان سيطرتها في الميدان 

  .اإلعالمي

وٕاذا كانت العملية اإلعالمية ال تتم إال بوجود قطبين أحدهما مرسل والثاني متلقي وهو 

صف القائم  (1)"التعلم الذهني" ية عن طريق النظر  "الجشطالت"الجمهور، فقد حددت مدرسة 

  :باالتصال، وسوف نركز على الجوانب النفسية للعملية اإلعالمية منها

إنه على القائم باالتصال التعامل مع الجمهور بصفته مكونا من أفراد يقومون بعمليات 

ي غاية ذهنية عديدة، وليس مجرد أفراد يمكن توجيه سلوكهم بطريقة آلية، وهذا الجانب النفسي ف

األهمية ألن عملية إدراك المضمون يتحكم فيها الجانب العقلي والنفسي للفرد باإلضافة إلى حالة 

  .المشاهد وثقافته وميوله

                                                           

  .77:، ص�ر�� ��ق ذ	ره	رم ����،  (2)
(1)

  .54:، ص1985، 1'"ھرة، ط، دار ا�$	ر ا�#ر��، ا��#	�ر و���ل ا"���ل	"�ل  رج،    
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يجب أن يترك مجاال للملتقي لتسهل عملية التفكير الذهني وال تعرفه فعند التخطيط 

أو  ا فالفرد عند سماعه خبرا للبرامج فإنه من الضروري المحافظة على الترتيب المنطقي لعناصره

مشاهدته لصورة يلجأ إلى استعادة خبراته عن طريق الذاكرة، وعن طريقة التفكير يربطهما بما هو 

بصدد مشاهدته لكي يضم محتواها كما يجب تجنب الفهم الخاطئ للرسالة عند صياغتها 

  .وٕاعدادها

ويجب أن يترك الوقت الكافي ليصدر أحكامه الخاصة على البرامج اعتمادا على قيمه 

واتجاهاته، وعلى القائم باالتصال أن يقوم في اتصال مستمر بالجمهور ليحصل على رجع الصدى 

Feed-back  وهي المعلومات التي تكون لدى الجمهور عن رجل اإلعالم وذلك بالسلب أو

  .لتحسين البرامج باإليجاب ويستفيد منها
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  :مفهوم البرنامج التلفزيوني: لرابعا المبحث

وبما أنها رسالة، فهذا يعني يجب : رسالة« :البرنامج التلفزيوني وفقا لنظريات االتصال هو

أن يكون هناك مرسل يقوم بتحرير هذه الرسالة وٕارسالها إلى مستقبل يقوم باستالم هذه الرسالة، 

عبر وسيلة ما، أي يتم من خاللها إيصال ما حرره  المرسل في رسالته لكي  التي يجب أن ترسل

تصل إلى المستقبل، أي قناة اتصال، وقناة االتصال في البرنامج التلفزيوني، هي الصوت والصورة 

المتتابعان في ما يسمى بقلم يوصل إلى المستقبل، عبر أجهزة البث الموجودة في المحطات 

االستقبال الموجودة عند المستقبل إذا فإن عناصر الرئيسية للبرنامج التلفزيوني،  التلفزيونية، وأجهزة

  .وفقا لما تحدده نظريات االتصال هي رسالة من مرسل عبر قناة إلى مستقبل

  :أهداف قد حددها مسبقا يريد منها من أن يكون المرسل راغبا في تحقيق البد

 .أن يمحو أفكار موجودة في ذهن المستقبل -1

 .يزرع أفكارا جديدة في ذهنهأن  -2

 :أن يستبدل أفكار موجودة في ذهنه أخرى جديدة ويجب أن تكون رسالة محملة ب -3

قادرة على أن تحقق األهداف التي حددها في هذه الرسالة، هذه المعلومات : معلومات

  :على نوعين، فهي أما أن تكون
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البحتة سواء كانت هذه  تخاطب عقل المستقبل مباشرة، وهي المعلومات العلمية: عقلية

المعلومات تتعلق بأرقى العلوم ونظرياتها، أو مجرد معلومة عن طريق سلق البيض في برنامج 

  (1)»تلفزيوني عن الطبخ، مثال أو تكون هذه المعلومات

وهي المعلومات التي تشير أي نوع من العواطف، مثل خبر اختفاء محمد الدرة  :وجدانية

ا معلومات، همجية المحتل في التعامل مع إخواننا الفلسطينيين، تثير وأبوه فهو خبر ينقل إلين

تكون عقلية و وجدانية معا ولعل مثال محمد  التعاطف معهم وقد تشترك المعلومات ذاتها في أن

الخبر ذاته يثير فينا شعور التعاطف، وكذلك ينقل لنا معلومة همجية  در ينطبق على ذلك فإن

اته خالل المعلومة التي ينقلها الخبر وهي معلومة خبرية عقلية، تقوم سلوك المحتل، في الوقت ذ

  »ذات المعلومة بإثارة الشعور بالتعاطف لدى المستقبل

ولغرض تحقيق األهداف في المستقبل من قبل المرسلين ال بد أن يكون المرسل قادرا على 

ن البرنامج التلفزيوني، إيصال الرسالة، التي تستغرق زمنا قد يصل إلى ساعة أو أكثر حسب زم

كاملة، أي عليه أن يجعل المستقبل مستعد االستالم الرسالة عبر زمنها دون أن يعرف عنها، 

  :وسيلة ذلك هو أن يجعل المعلومات الموجودة في رسالة متضمنة ل

  :على نوعين هما اإلمتاعوهذا  :اإلمتاع

المعلومة العقلية ومتعة التعاطف  الوجداني، أي المتعة الذهنية من واإلمتاعالعقلي  اإلمتاع

بنوعيه ال يتم إال عبر اختيار المرسل  واإلمتاعمع أو ضد، ما تحمله المعلومة الوجدانية، 

للمعلومات التي تناسب ميول ورغبات المستقبل، وقدراته العقلية، وهذا يعني أن على المرسل أن 
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» تناسب ميوله، ورغباته، وقدراته العقليةيحدد طبيعة المستقبل، ليتمكن من اختيار المعلومات التي 

  .، فإن هذه المعلومات ال بد من أن تطرح بطريقة تبث في المستقبلاإلمتاعوباإلضافة إلى 

وهو إيصال المعلومات إلى المستقبل بأقل جهد منه، من خالل تبسيط  :حالتروي

ة، هذا باإلضافة إلى المعلومات، باستخدام أساليب وتقنيات تطرح المعلومات من خاللها بسهول

 سيل لفصاستخدام وسائل أخرى مثل، تباطؤ سيل المعلومات، التنقل بين العقلية والعاطفية، فهل 

  (1)»المعلومات بفواصل مثل اللطيفة والنادرة

إعطاء المعلومات عبر مادة تبث الراحة و االسترخاء، و من غير اإلمتاع و الترويح ال 

الترويح و  ر المستقبل في استالمه للرسالة كاملة، أي أن اإلمتاع يستطيع المرسل أن يضمن استمرا

  :هما اللذان يقومان بـ

 بدونهما يتولد لدى المستقبل النفور الذي يحول دون إيصال الرسالةو  :التشويقالشد و 

لذا يتوجب  لتي أرادها من إرسال هذه الرسالةهذا يعني أن المرسل سيعجز عن تحقيق األهداف او 

  : ل على اختيارعلى المرس

مناسبة، مصممة على أن توصل المعلومات التي يريد بها المرسل، تحقيق : طريقة

أهدافه في المستقبل، كاملة، مستفيدا من اإلمكانيات التي توفرها له القناة التي يقوم بإرسال رسالته 

  : عبرها، هذه اإلمكانيات التي تفوق إمكانيات القنوات األخرى كثيرا وهما عنصري

  : و هو على أنواع ثالث هي :الصوت 

   .الكالم المنطوق -1

                                                           

(1)
  .20- 19:�ر�� ��ق ذ	ره، ص "روق )"�� ���د،   
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  .المؤثرات -2

  .الموسيقي -3

  : و هي على نوعين :الصورة

 . وعنصريها الشكل و الزمن :الصورة الثابتة -1

 . (1)الزمنوعناصرها الشكل و الحركة و  :الصورة المتحركة -2

رسل عبر قناة إلى مستقبل، رسالة من م: تقدم فإن المفهوم البرنامج التلفزيون سيكونوبناء على ما 

  .تريد أن تحقق أهدافا محددة عبر معلومات عقلية و وجدانية
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  ): ت، مقومات و معيار و عوامل نجاحهمكونا( البرنامج التلفزيوني : لخامسالمبحث ا

  :قومات نجاح البرنامج التلفزيونـيم

ة عوامل نجاحه للعمل بها و على للوقوف على مقومات نجاح البرنامج، ال بد من معرفو 

كذلك كانياتها للعمل على استغاللها، و ٕاممواصفات عنصري الصوت والصورة و  ضوئها، ومعرفة

ما هي صفاته للعمل على أن يكون البرنامج الذي نكتبه متصفا هو البرنامج الناجح و  تحديد ما

  . بصفاته

  . النجاح نجاحه، لتحديد مستوى هذا كما البد لنا من معرفة معيار

  :التلفزيوني معيار نجاح البرنامج

المعيار الرئيسي لقياس درجة نجاح البرنامج، هو في درجة تحقيقه األهداف المحددة له، 

 اقترببها، المستقبل بواسطة المعلومات التي تحتويها الرسالة، فكلما  االتصالفي الشريحة المراد 

لى، فإن ذلك يعني أن البرنامج يقترب من البرنامج من الوصول بأهدافه إلى مستواها األع
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مستويات النجاح العليا، أما المعايير األخرى، مثل استمرار البرنامج لدورات تلفزيونية كثيرة أو 

 ، أواالستفتاءاتمتابعة البرنامج من قبل أعداد كبيرة من المشاهدين أو التي تعرف بواسطة 

يير قد تدل على النجاح و لكنها في أحسن أحوالها ، أو المشاركة في البرنامج، فإنها معااالتصال

منافع ر زمن طويل، قد يعود إلى رغبات و ال تحدد مستوى النجاح ألن استمرار البرنامج عب

أن متابعة البرنامج من قبل أعداد كبيرة من المشاهدين، قد شخصيته، ليس للعملية دور فيها، و 

بل أحيانا هناك برامج تحقق أهدافا مخالفة  يصاحبه جنوح البرنامج عن األهداف المحددة له،

  .لألهداف التي كانت مرجوة من عملية إنتاجها

ٕاذا كان المعيار الرئيسي الذي يقيس مستوى نجاح البرنامج هو في مستوى تحقيقه و 

بعبارة األهداف؟  و  لألهداف المحددة سلفا، كيف يكون البرنامج محققا ألعلى مستوى ممكن من

  (1)ل نجاحه؟هي عوام أخرى ما

  :عوامل نجاح البرنامج

شائعة، حول أسباب نجاح البرنامج عند كثير من العاملين المتخصصين  اعتقاداتهناك 

من الحقيقة العلمية،  فمنهم  أجزاءفي اإلعالم المرئي و المسموع، ليست بخاطئة و لكنها تالمس 

نامج يعني بالرياضة سيكون من يعتقد أن نجاح البرنامج يعتمد على الموضوع، فمثال إن أي بر 

جمهور واسع في هذا الموضوع و منهم من يعتقد أن أي موضوع له  الهتمامبرنامجا ناجحا و ذلك 

عالقة بهموم الناس سيكون برنامجا ناجحا، و منهم من يعتقد بأن طريقة عرض البرنامج هي السر 

اضية و كثير من البرامج التي سريع لكثير من البرامج الري استذكارفي نجاح البرنامج، و بمجرد 
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تقدم معلومات التي يحتاجها المستقبل وكثير منها التي تهتم بهموم الناس، وكثير من البرامج التي 

بأن كثيرا من هذه البرامج قد فشلت، و  االستذكاركانت ذات طرق عرض جيدة، سيعلمنا هذا 

  :  على عامل واحدالسبب هو أن البرنامج الناجح يعتمد على العوامل التالية، ال

 .أهمية الموضوع بالنسبة للمستقبل -1

 .أن تكون غاياته من الغايات التي ينشدها المستقبل -2

 .المعلومات األنسب من الموضوع اختيار -3

  (1).الطريقة األمثل اختيار -4
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  :خالصة

       نفعالية على جمهور المشاهدي االتصال يعتبر التلفزيون من أقوى وسائل اإلعالم و

ما عرفه هذا اسة السمع و البصر في آن واحد، و على ح العتمادهيملك قدرة تأثيرية أعمق، نظرا و 

من تطور في البرامج من خالل القنوات المختلفة التي تتنافس فيما بينها من أجل نجاحها  األخير

 .نتائج هامة لتحقيق فيما بينهاعوامل أخرى تتكامل نوعية البرامج و كيفية تقديمها و من حيث 
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 :تمهيد

هي ضرورية للزيادة من فاعلية      برة مهمة جدا في عملية اإليصال و إن المهارة والخ

وتأثير الفرد في عملية وفي الجماعة التي يعيش فيها وتزداد ضرورة هذه المهارة بدرجة معينة 

  . تنميتهوالعاملين في خدمة المجتمع و  بالنسبة لإلعالميين والمعلمين والسياسيين

ء وغيرهم يحكم عملهم يجب أن تتوافر لديهم مهارات االتصال الالزمة لتوصيل فكل هؤال

المعلومات والخبرات واألفكار واآلراء إلى اآلخرين، وهذه العملية تتضمن جهدا مشتركا من الطرفين 

  .و يشارك كالهما في إنجاح عملية االتصال. المرسل والمستقبل
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  :اإللقاءتعريف : المبحث األول

 كل إنسان يمكنه أن ينقل أفكاره أو مشاعره إلى غيره ممن يشاهدونه أو يسمعونه إما عن

طريق الكالم أو الكتابة أو الخطابة أو الغناء وما إلى ذلك من العمل االتصال لكنه ليس بمقدور 

من عة ذلك ألن عملية اإللقاء فن يستدعي برا. أي كان توصيل تلك الرسائل في نسق متكامل

لى الغير فيجعلهم في تحويل المجرد والخام إلى أسلوب مشخص يمكن أن يؤثر ع المتلقي

يشاركونه شعوره كما أنهم يحسون بإحساس فيما يريد التعبير عنه فالملقي الجيد هو يتفاعلون معه و 

همومهم لجذبهم نحو عواطفهم واهتماماتهم و و  الذي يستطيع تحريك الجماهير مستثمرا مشاعرهم

  .وجهة التي يريدال
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 يصبح قادرا على التأثير واإلقناع أكثر كلما كان متحسسا بإحساس الغير من جهة      و 

وحينها يكون  اقتناعه بدوره بما يرسله من رسائل، وبخاصة حينما تنمو لدى المتلقي ملكة التذوقو 

  .أثرها في نفس كل الطرفين وتلقى صداهاللكلمة مدلولها و 

 لقاء كلما كانت وسائل اإليصال ومخاطبة الجماهير أكثر تنوعاتزداد أهمية فن اإلو 

اتساعا، فالمنبر مثال الذي يبعث منه الخطيب رسائله بالرغم من كالسيكية وسيلته، إال أنه تميز و 

من لية اإللقاء و بالسبق عن باقي الوسائل اإلعالمية الحديثة، فاللغة تعتبر عامل مهم في نجاح عم

  . ثم االتصال 

توضيح و  ا ففن اإللقاء من جانب الكالم يرتكز على ركنين أساسيان هما توضيح اللفظولهذ

  1.المعنى

ن يحترم مخارج يرتكز أساسا على النطق السليم، بحيث على المتلقي أو  :من حيث اللفظ - أ

يدخل اإلنسان إلى عقول ٕاعطاء كل كلمة حقها، فالنطق الصحيح للكلمة الحروف وصفاتها و 

 .سريعا قلوبهماآلخرين و 

 2المواهبو  ترى بعض المعاجم في اإللقاء على أنه مهارة يحكمها الذوق :من حيث المعاني - ب

ومهارة تتعلق أيضا بطرائق اإلبانة الكالمية بصورة موجبة ومشحونة بالعواطف واألحاسيس يتمثل 

 . فيها المعنى مع الجو المناسب للموقف والمناسبة
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المهارة الفنية في استغالل الصوت البشري بما يخدم يرى سامي عبد الحميد أن اإللقاء هو 

ة هذا يعني أن اإللقاء هو المهار خرين بشكل جميل وممتع ومثير، و اإلنسان في تعامله واتصاله باآل

إلى حروف المعرفة العلمية في كيفية تطويع الصوت البشري الخام الفنية، أو الخبرة والدراية و 

لمتلقي من هذا الفن استطاع أن يوصل رسالته إلى اآلخرين جمل، إذا تمكن اوكلمات وتراكيب و 

  . بسهولة
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  : لمحة عن فن اإللقاء: الثاني المبحث

حظي اإللقاء منذ أمد بعيد باهتمام كبير خاصة من مدن العرب أيام الجاهلية، فقد مثل 

وظيفهم له في الخطابة بحيث كان لديهم الوسيلة الفعالة لمخاطبة الجماهير، وازدادت أهميته حين ت

للخطابة آنذاك أصولها و قواعد التي يجب على الخطيب أن يراعيها في خطبته التي زاد شأنها مع 

  .ظهور اإلسالم

لقد كان اهتمام العرب بفن اإللقاء ال يتجاوز اللسان والبالغة و البيان مما يوحي إلى أن و 

ويده، نلتمس ذلك من تجمعاتهم في األسواق االهتمام كان منصبا على صناعة الكالم و تج

المشهورة كعكاظ وذي الجاز و مجنة هذه األسواق التي مثلت نماذج للمقرعات في اإللقاء والتفنن 

مواصفات تميز الواحد و في الكالم حتى صار من ضمن الملقين والخطب والشعراء من لهم مكانة 

  .عن اآلخر
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اهللا عليه و سلم كانت من جنس الكالم، كذلك  وٕان المعجزة التي جاء بها الرسول صلى 

وقد أسهب العرب وتفاخروا في إظهار سلس الكالم و بيانه و حسن الحديث و أصوله كما اعتبروا 

اللسان عضو للنطق وآلة لهذا الكالم و مفتاح الفؤاد وبابه، نستشف ذلك من خالل إبداعاتهم 

  .(1)الشعرية كقول أحدهم

  لسانــه               إذ هو أبدى ما يقـول من الفـمألم تــر مفتاح الفؤاد 

  وكائن ترى من صامت لك عجب              زيادته أو نقصـه فـي التكلـم

  لسان الفن نصف ونصف فـؤاده              و لم يبق إال صورة اللحم و الدم

» ليبدا«ويظهر حب العرب للكالم الرقيق والسلس والحديث الرقراق أيضا، حينما نجد 

  : يصف كالم محبوبته بقوله

  كأن الشمول خالطت في كالمها                جنيا من الرمان مرطب و ذابل

  : و قول آخر

  تضع الحديث على مواضعــه                و كالمها من بعــده نــزر

  » أحمد شوقي « :ومن أشعار المحدثين من أمثال

  و إمام من نجلت من البلغــاء     يا حافظ الفصحى وحارس مجدها          

  (1)جددت أسلوب الوليد و لفظـــه             و أتيت للدنيا بسحــر الطائـي

                                                           

  .89-88: زهير بن أبي سلمى، الديوان، دار صادر، ص ص  (1)
  .542:صد ت، ، د ط، المكتبة الدولية، بيروت، لبنان، منتخبات األدب العربيحن الفاخوري وأخرون،  (1)



 ��رات ا����ء	                                                                  �ثا��� ا���ل

 

ٕان القدرة على إجادة الكالم وبهارة الصوت قد مثل لدى العرب فنا من فنون اإللقاء وفنا من هذا و 

لتنغيم  والفواصل والسكنات إلى فنون اإلدراك اللفظي أيضا، وبتنوع أساليب الكالم من النبر إلى ا

هنا نهتدي ته، يصبح المعنى أكثر احترافية وأقرب إلى عقول وقلوب المتلقين، و طول الصوت و قو 

بين امتدادات لمتكلم امتداد المعاني ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين و ينبغي ل: بقول الجاحظ 

داد الكالم على ك مقاما حتى يقسم امتالحاالت، فيجعل لكل طبقة من كالما و لكل حالة من ذل

  .(2)يقسم امتداد المعاني على امتداد المقاماتو  امتداد المعاني،

 يزيد على أهمية داللة اللفظ، أهمية اإلشارة باليد والرأس  » البيان والتبيين«في كتاب و 

  . (3)و اإلشارة و اللفظ شريكان... بالعينين، والحاجب والمنكب و 

حات اإلسالمية خطبا جياشة اإللقاء، كان يلقيها القادة على جيوشهم وقد واكبت الفتو 

لحثهم على االستبسال واإلقدام على الجهاد كأحد الرموز المقدسة في الغزوات والسرايا         

  . (4)والحروب وهي مهمة ال يتصدرها إال ما أوتي حظا من العلم وقوة البيان والجرأة األدبية
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  :أهمية اإللقاء: الثالث المبحث

إن أمهر فنون اإللقاء تلك التي يتبع فيها الخطيب أسلوب العضات التي ترقق القلوب      

كالمخاطبة بالحكمة و الموعظة الحسنة، فكثيرا  (1)وتهذب النفوس وتقنعهم بصحة ما تدعوهم إليه

أو حين الدعوة إلى  الناسما نجد القرآن الكريم و هو ما يدعونا إلى االتزان في اإلبالغ سواء مع 

اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو « :اهللا و من أمثلة ذلك قوله تعال 

  .(2)»يخشى

ولقد راعت النصوص الشرعية اختالف النفوس والطبائع لألفراد و األمم، فنجد القرآن 

ادع إلى سبيل « ث يقول عز و جل يعطينا الكثير من األمثلة في الخطاب و لباقة اإللقاء، حي

   (3)»ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي أحسن

  . (4)»و ال تجادلوا أهل الكتاب إال بالتي هي أحسن« و في موطن آخر 
                                                           

  .59:، ص2002دط،  دار الجمهورية للصحافة، مصر، الخطاب الديني كيف يكون، محمد سيد طنطاوي،  (1)
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  .إن النص الديني سواء كان ترهيبا أو ترغيبا تربويا أو إرشاديا فإنه بال شك فعل تخاطبي

ء يعد معبرا مهما لبلوغ هذا النص و تجسيده في صورته المالئمة، مما يوحي إلى أن اإللقا

فالخطيب مدعو إلضفاء تلوينات فنية من حيث الصوت وازدياد في شدته وارتفاعه وامتداده، و من 

نبرته و في  ذلك تتجلى جماليات الصوت و حيث التفخيم والتدقيق والفواصل والسكتة وغيرها، 

  .قة المعبرةادالص

  اإلنسان بجهاز سمع دقيق يستطيع من خالله أن يميز بين األصوات القوية  لقد زود اهللا

بين األصوات الضعيفة و الباهتة، فالصوت الشجي يضفي على عملية اإللقاء المواجهي والجميلة و 

صبغة مميزة والمتمثلة في تنبيه العقول الشاردة عن الموقف وهز النفوس خاصة لما يحسن 

ي للتعجب حقه و لالستفهام ن تكثيف نبراته بلهجة متناسبة ومتناغمة، فيعطالخطيب استغالل مواط

اء جملة ما تستحقه من الجهد والخفض، عطإ حقه وما إلى ذلك من المواقف، و للترهيب حقه، و 

  .اللين حتى يدرأ الملل عن المتلقينوالسرعة والبطء، و الشد و 

عيوب، كالتمتمة والفأفأة          إن قوة الصوت تستلزم أيضا خلو اللسان من جملة من ال

  .واللجلجة و الحلكة و الحبسة و اللثغ

ومن البديهي أن الخطيب إذا كان مصابا بمثل هذه العيوب، فذلك كفيل بتشويه عملية 

  .اإللقاء من جهة، أو أن يكون محل سخرية من بعض المتلقين من جهة أخرى

واإليماءات  لمعنى حسن استخدام اإلشاراتأثرا على توضيح اوما يزيد عملية اإللقاء متعة و 

يقول الجاحظ مؤكدا على و   في اإلشارة بالطرق و الحاجب و غير ذلك من الجوارح،والحركات، و 
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 وما» واللسان لرأس من تمام حسن البياناو حسن اإلشارة باليد و « إللقاء أهمية اإلشارة طيلة ا

اإلشارات حتى يكون موفقا في لحركات و معتدال في استعمال هذه اعلى الخطيب إلى أن يكون 

  .إلقائه

ي استمالة المشاهد والمستمع، فوتأخذ مالمح الوجه و نظرات العينين في عملية اإللقاء حظا مهما ف

و حين تشمل نظرات الخطيب جمهور الحاضرين يشعر كل واحد منهم بأنه يشكل بؤرة اهتمام 

جبهته مداعيا مناسبة المالمح للمنطوق و  الخطيب، ثم عملية أن يهتم بمالمح وجهه وأساريد

المعنى الذي يريد إيصاله لمتلقية، ومن سوء األداء اإللقائي أن يتحدث الخطيب عن النعيم أو 

الترغيب وهو عبوس الوجه أو مقطب الجبين و حينما يتكلم عن الوعيد أو الترهيب و العذاب فال 

  . (1)ةيليق أن يبسط أسارير جبهته و هو في غاية البشاش
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  : مستلزمات الحديث المؤثر: الرابع المبحث

  : يمكننا تحديد مستلزمات الحديث المؤثر في إطار ثالثي األبعاد يتضمن

 : و يمكن حصر هذه المستلزمات على النحو التالي :مستلزمات متعلقة بالمتحدث -1

يساعد  االفتتاحية إلى أنه و ترجع أهمية االستغالل الجيد أو: االستغالل الجيد و الختام الجيد -

انتباه المستمع كمدخل أو تمهيد إلثارة اهتمامه لالستماع إلى باقي الحديث،  على جذب

ينبغي أن يكون المتحدث ضل هو الذي يتفق مع هدف الحديث ويحقق أغراضه و واالستهالك المف

بالحيوية و متسما ئا من الوهلة األولى ودودا مع مستمعيه، مبتسما تواقا إلى إثارة شغفهم ملي

حيث يجب أن  تكون قوية ومركزة ومختصرة وموحية كذلك تعد جملة الختام مهمة بباإلخالص، و 

  .يفضل أن يختتم الحديث في الوقت المناسبن أهم جزء في الحديث أو تلخصه و أن تعيد لألذهاو 

ح االتصال أحد العوامل المهمة لنجا يعد استخدام الحواس :استخدام أكبر قدرة من الحواس -

إلشارات فالمتحدث ينقل أفكاره ومشاعره للمستمع من خالل الصوت واستخدام اإليماءات وا

ا ٕان تعدد مستويات التعبير التي يستخدمها المتحدث يحمل كل منهوحركات الجسم وأعضائه، و 

  . (1)هكذا تحقق الرسالة اإلعالمية هدفهادالالت معينة يدركها المستمع و 

الضروري على المتحدث أن يدرك أن خير طريق إلقناع  فمن :ة الحديثالسيطرة على دق -

باألسئلة و ينصت  المستمعين إليه هو أن يستدرجهم إلى تبادل الحديث والكشف عن مكنوناتهم
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وعي ويدلي بما لديه من أفكار وآراء، فإذا بقي المتحدث مسيطرا على الحديث إليهم في صبر و 

  . انصرافهم عنهيؤدي ذلك إلى فقدان مستمعيه و 

فلكي تصبح متحدثا بارعا، يجب أن تصبح مستمعا جيدا         : تعلم حسن االستماع -

ورغباتهم  ملهم وأمجادهم وبطوالتهم ومشكالتهومشجعا للناس على الكالم عن أنفسهم وأعما

يجد بذلك المستمع و  اإلصغاء إليهم يشجعهم على االستمرار، أما عكس ذلك فقد يوقف التحدثو 

  .صعوبة في التعبير عن أفكاره

أي اعتراف المتحدث بالخطأ إذا ما صححه أحد المستمعين فذلك من شأنه أن  :اإلقرار بالخطأ -

  . (1)يعزز مكانته وهو السبيل لالرتفاع في درجات الناس واإلحساس بالرقي والسمو

  : مستلزمات متعلقة بالجمهور يضعها المتحدث في اعتباره -2

 :معرفة اتجاهات المستمعين وميولهم تجاه الفكرة أو الموضوع -

أي على  المتحدث عند إعداد أفكاره أن يتوقع اتجاهات األفراد و ميوالتهم و يحاول أيضا اكتشافها 

 .من خالل وجود الحاضرين و تصرفاتهم

  . و عليه أن يعمل على إحداث التغيير المؤيد إلقناعهم بأفكاره 

فنقاط االتفاق توجد نوعا من التآلف الفكري لدى األفراد و تدعم  :التفاقا طقالبدء بن - 

االتجاهات البناءة في النقاش، لذلك على المتحدث أن يبدأ بتحديد العناصر التي ال يختلف عليها 

  .األفراد و التي يوجد فيها اتفاق في اآلراء، ثم يتدرج إلى النقاط التي فيها اختالف
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و نقصد بها ما يوجد في بعض الحاالت من أفكار و آراء غير معلنة  :مستترةمعالجة األفكار ال - 

األفكار المستترة يجب اكتشافها لدى بعض األفراد اتجاه الموضوع الذي يتم مناقشته، و هذه 

  . ٕاال ستكون عائقا في سبيل اإلقناعومناقشتها و 

، فال نقول لشخص أنه مخطئ و أي االستماع لرأي اآلخرين واإلقرار به :احترام آراء اآلخرين - 

  . لو بمجرد نظرة أو إشارة أو لفتة حتى ال يكون هناك جدال

فاإلنسان يعبر باآلراء التي يتوصل إليها بنفسه أكثر من تلك  :دع اآلخر يشعر أن الفكرة فكرته - 

خر التي تقدم إليه مصنعة وكاملة التجهيز، و لكن إذا استطاع المتحدث أن يشرح رأيه للشخص اآل

  . و يجعله يشعر أنها فكرته فال شك أنه يدافع عنها

ألن األوامر بطبيعتها منفردة لآلخرين بخالف  :اسأل اآلخر أسئلة بدال من إلقاء األوامر - 

  . األسئلة فلما بريق ال يقاوم

ألنك إن فزت أو هزمت فأنت الخاسر في الحالتين، فإن هزمت فال شك سيبقى  :ال تجادل - 

ة نظر، أما إذا فندت أقواله وحطمت وجهات نظره وسفهت أقواله فهو لن يسلم اآلخر عند وجه

  .بانتصارك ألنك خدشت كبرياءه و سيبقى على وجهة نظره

  :مستلزمات متعلقة بلغة البناء المنطقي الحديث-3 

و نعني بها أنه النقاش توجد وجهات نظر متعمدة  :دعم الجوانب اإليجابية للطرق اآلخر - 

مام بديلين لتأييد فكرته، األول هو مهاجمة أفكار اآلخرين وانتقاد سلوكهم وتقديم والمتحدث أ

ضة و الثاني هو النصائح، وهذا من شأنه أن يخلق شعورا عدائيا لدى المستمع و يدفع إلى المعار 
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القول بأنه يمكن تحسينه أي أن المتحدث يأخذ الجوانب اإليجابية تقبل رأي اآلخر والثناء عليه و 

أقوال و تصرفات األفراد ليدعم عملية اإلقناع و ال تجعل اآلخر يشعر بأن الهدف الرئيسي هو في 

  .(1)إثبات خطأ رأيه أو تصرفه

أي على المتحدث عدم اإلفراط في التفاصيل حتى ال يؤدي إلى الدخول في : عدم االستطراد- 

الشرود أو األحاديث موضوعات ليست محال للنقاش أو العرض حتى ال يعطي فرصة لألفراد في 

 .الجانبية و لذلك يجب عليه الحديث عن أشياء جديدة و ال يكرر ما سبق قوله

 : تنويع طرق المعالجة  - 

أي ينبغي على المتحدث أن ينوع في طرق معالجته للموضوعات بما يحقق الهدف األساسي، فقد  

تكون بذكر جوانب االستفادة يختار أن يكون بمجموعة من األسئلة أو برواية أو حكاية و أحيانا 

من الموضوع أو المقارنة بين حالتين، و هناك أساليب بالغية كالتكرار واألمر والنهي واالستفهام 

والتمني والنداء، وكذلك بالنسبة لطرق التعبير الحركي كاستخدام اإلشارات واإليماءات والتنويع في 

  . نغمة الصوت

  : تجنب األخطاء أو السقفات المنطقـية - 

فعند بناء الحديث سواء في مرحلة اإلعداد أو خالل األحاديث العفوية ينبغي أن نتجنب العيوب  

  : التي تحول دون التفكير المنطقي المستقيم و هي

  .ال تسرع في إصدار األحكام و تعميمها بناءا على مقدمات خاطئة - 

  .التمييز بين الرأي والحقيقة و عدم الخلط بينهما - 
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  .وج عن سياق الموضوع الرئيسي أثناء المناقشة أو الحوارتجنب الخر  - 

  .تجنب عرض األدلة في غير سياقها للوصول إلى نتائج مضللة  - 

استخدام المقدمات المنطقية اإليمائية الستخالص موقف عاطفي أو نتيجة محددة للتأثير في  - 

 .(1)السمع

  

  

  : سمات المتحدث الناجح:الخامس المبحث

 : سمات شخصية -1

ي عدم تحيز المتحدث لعنصر أو رأي أو سياسة، بل يجب العدل في الحكم أ: الموضوعية-أ

  على األشياء والوقوف إلى جانب الحق، كما تعني التحدث بلسان مصالح المستمعين

وليس بلسان المصالح الخاصة فيضع المتحدث موضع مستمعين فيزداد قبولهم بوجهة نظره و 

  .تأييدها

الصادق هو األكثر تأثيرا في مستمعيه، فالصدق يعكس حقيقة المشاعر فالمتحدث : الصدق- ب

المستمعين يثقون  وأفكار و آراء المتحدث أي مطابقة أقواله ألفعاله وتصرفاته وهذا ما يجعل

  . بالمتحدث، و يبدو لهم  أكثر إخالصا

قيا، و شرح أي القدرة على التعبير عن األفكار بوضوح و بلغة بسيطة متسلسلة منط :الوضوح-ج

و تبسيط ما كان معقدا من كلمات غير واضحة و كذلك النطق الواضح و التحدث إلى المستمع 
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باهتمام و يقظة كما يجب تجنب استخدام الجملة الطويلة الممتدة التي تسبب أكبر للمستمع، 

  . كلما كانت أقصر كانت أشد إحراقا» سوذي«فاألقوال كأشعة الشمس كما تقول 

ني من ناحية الحرص على استخدام الكلمات ذات المعنى الدقيق، و من ناحية أخرى تع :الدقة-د

  . تعني دقة المعلومات و صحتها حتى ال يفقد الحديث مصداقيته

و هو من العوامل المؤثرة على فاعلية الحديث، فكلما كان المتحدث أكثر حماسا و  :الحماس- ه

  . (1)الف الذي قد يبدو متعباحيوية و يعتبر على درجة عالية من التصديق بخ

أو سمعه  يقوم المتحدث في أثناء حديثه بتـذكر ما سبق أن قرأه  أي أن: القدرة على التذكر-و

ٕاضافة معلومات جديدة لحديثة، وهناك طرق عديدة لتنمية هذه القدرة كاستخدام االختصارات أو و 

  . الرموز للداللة على األفكار الرئيسية

افة في مجموعة الصفات الخارجية التي تعكس مظهر المتحدث كالنظيتمثل  : المظهر - ه

ية، فالناس عادة يأخذها المظهر األناقة الشخصية، الملبس المظهر المناسب، الصحة البدنو 

تنجذب إليه، وبالنسبة للباطن فوجب على المتحدث العناية بالصحة النفسية وهناك أعمال و مهن و 

مهمة تستحق   رار والهدوء لمن تتعامل معهم، فالمظهر العام سمةتحتاج ألن تمنح األمان واالستق

منا أن نوليها اهتماما كبيرا، فذلك من شأنه أن يجعل الجمهور ينجذب إلى المتحدث و يجعله 

  . يشعر بمزيد من الثقة 

ٕاذا أننا ال نستطيع أن نغير وت مهم بالنسبة لنجاح المتحدث، و إن الص: السمات الصوتية-2

م في الصوت، رفعه أو خفضه إال أننا ال يمكننا تغيير طريقة النطق، من خالل التحكأصواتنا 
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ضبط نغمته وفقا للظروف الخاصة، وتوجد عوامل عديدة خاصة بالنطق يتوقف عليها قدر ما و 

  : تحقق من نجاح، و أهم هذه العوامل 

ن سماع ما إذ يجب على المتحدث أن يتأكد من أن جميع الحضور يستطيعو : وضوح الصوت - أ

يقوله بوضوح، و ال يعني ذلك أن يتحدث المتحدث بصوت جمهوري عال بدرجة واحدة، بل يجب 

الفخامة والسرعة والبطء والرقة و  التنويع في مستويات الجهارة واالنخفاض واالنحباس واالنغالق 

  .(1)حتى يتمكن المتحدث من التعبير بدقة عن مشاعره و ميوالته وانطباعاته

يعتمد النطق و  تعد طريقة النطق من العوامل المهمة لنجاح المتحدث،: بطريقة صحيحةالنطق - ب 

االلتزام بالنطق الخاص في الضغط على الكلمات اللتزام بقواعد النحو والصرف، و الصحيح على ا

مدى فهم المستمع لما يقول المتحدث و  والمقاطع إلعطاء تأثيرات معينة، حيث يستوقف عليها مدى

 .ا تحمله الكلمات من دالالتإدراكه لم

الوقفات هي مواضع الوقوف أثناء الحديث وقد تكون في بداية الحديث وقبل  :استخدام الوقفات-ج 

وبعد النقاط الهامة وهي عند نهاية كل جملة مفيدة وأحيانا تتوقف قبل أو بعد الكلمة، أو قبل 

مكانها  الصحيح حتى يستطيع التصريح بنقطة مهمة في الموضوع وينبغي استخدام الوقفات في 

تحديد ونقل المعاني فهي تؤثر على عدم فهم المعنى أو على إبراز معاني معينة أو على جذب 

  .االنتباه أو إثارة االهتمام

  : السمات اإلقناعية-3 
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اإلقناع هو كسب تأييد األفراد لرأي أو موضع أو وجهة نظر معينة، و ذلك عن طريق تقديم األدلة  

المؤيدة لوجهة النظر بما يحقق االستجابة لدى األفراد والقدرة اإلقناعية من السمات والبراهين 

 : األساسية للمتحدث المؤثر وتتضمن مجموعة مهارات أو سمات وهي

  

  

  : القدرة على التحليل و االبتكار -أ 

كون و تعني أن يكون المتحدث قادرا على إدراك العالمات بين العناصر المكونة لفكرته، وأن ي 

  .قادرا على تحليل هذه العالمات و التوصل إلى معان تؤيد فكرته و تحقق اإلقناع

ألن انفعال المتحدث لتعبير معين أو لنقد وجه له، قد يفقده  :القدرة على الضبط االنفعالي - ب 

  .قدرة على التركيز و ربما يدفعه إلى التصريح بأشياء ليس من المستحب ذكرها

النقد هو أحد الظواهر التي تبرر عند نقاش بعض الموضوعات : لنقدالقدرة على تقبل ا -ج 

وتبادل وجهات النظر ويعني حالة عدم االقتناع برأي أو فعل معين لذلك وجب على المتحدث أن 

  .(1)تكون له القدرة على فهم الدوافع واألسباب الكامنة وراء النقد
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  :خالصة

  لنقل األفكار واألحاسيس والمشاعر إلى المستمعين والمشاهدين اإللقاء هو القدرة االتصالية

بطريقتين، األولى اللغة اللفظية والثانية اللغة الغير اللفظية بإطار تفاعلي بين االثنين وهو فن 

النطق بلغة مفهومة فيها من البالغة واللباقة والوضوح ما يميزه عن الحديث العادي كما أنه يحتاج 

رات و شروط و موهبة مقرونة باالستعداد الفطري، الذي تصقله التدريبات إلى مهارات و قد

  .يحتاج إلى جوانب معرفية عديدة كونه المعرفةو  والتمرينات المختلفة وهذا يعني أنه فن اإلقناع
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36,66%  22  �
�وي  

"#�
�  26  43,33%  

  %100  60  ا����وع

��ل ا��دول��:  

��ن  �ل ھذا ا	�دول أن ھ��ك   34��و��ت ��و!ط، +��وي، ����� ��� �دد  �3!�

�وى ا	��و!ط !�12  �����$�أ�� ا	�!�وى  �36,66%!����  22وا	�!�وى ا	+��وي  20

�2 أن ا	��ر �!�� ھ� ا	�!�وى ا	����� 43,33%�$�����  26ا	�������  .و�!

  ا�وظ�'�: 04ا��دول 

  ا�����  ا���رار  ا�وظ�'�

  %26,66  16  �وظف

  %26,66  16  ط�	ب

1;��  14  23,33%  

  %23,33  14  �ط�ل

  %100  60  ا	���وع

  

  

 

��ل�  :ا��دول �



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���ن ا	�دول أ��ه ��� � ص ا	وظ�.� ھ��ك ا	�وظف وا	ط�	ب، ا	��;1، ا	�ط�ل وھم ذ�ور 

رد وا	��;1  ����16 �دد �ل ���م  %26,66وإ��ث، ا	�وظف وا	ط�	ب �/���ت ا	�!ب ����م 

 ?��/�23,33% ��$����� ا	�!� 14وا	�ط�ل �ددھم �. 


�� ا��د���: 05ا��دول�  ا�


�� ا��د����  ا�����  ���رارا  ا�

  %63,33  38  أ+زب

  %28,33  17  ��زوج

  %6,66  04  �ط�ق

  %1,66  01  أر�ل

  %100  60  ا����وع

��ل ا��دول��:  

أر�ل، �1ط�ق، �4�زوج، 17أ�زب،  ���38ن ا	�دول ا	��	� ا	��	� ا	�د��� 	����و+�ن 

 ��	��  %1,66أر�ل %�6,66ط�ق  �28,33%�زوج  63,33%�$����� ا	�!ب ا	

  :06ا��دول

��+

�� ا-����  ا�����  ا���رار  ا�

��.�  %05  03  �ر

83,33%  50  ��و!ط�  

11,66%  07  ��د���  

  %100  60  ا	���وع

  

 

��ل ا��دول��:  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������ A!�ت ��# �Bا �	��	أن ا �	���3�34 �ن  �ل ا	�دول ا	  ��.��50�و!ط�  �3ر 

  %11,66وا	��د���  %83,33أ�� ا	��و!ط�  5ا	�ر�.�� �، إذ ��'ت ا	�!�� 	�.;07أ�� ��د���

�2 أن أ��ر ;� 	����و+�ن ھ� ا	.;� ذات ا	�!�وى ا	���/� ا	��و!ط�� .و��? �!


ھدة 0�
ة ����: ا���ور ا.ول��  


ة ����: 01ا��دول�0 �#�
��  

  ����ر ا���س             


ة �����0 �#�
��  

  ا�����  ا���رار

  أ���  ذ�ر  أ���  ذ�ر


  %10  %5  %06  %03  دا�2


�
��  33,33  %40  %22  %24  أ


درا�  3,33%  5%  02%  03%  

  %100  %60  ا����وع

��ل ا��دول��:  

�م � ا	���و+�ن ��� ����ود 	�ر���ط�ت ا	 �����C	رة ا�و��? �!��2 أن ��A ا	�/�ھدة � ا	.

� ��ن أن ا	��ض �����ون  �C�  $��ة	ز�ون ���� وا.������ �����م ��'��ون �ن �/�ھدة ا	

ا	$��ة ��د ا	ظ��رة أ�� ا%����E �.�4ون ا	�/�ھدة � ا	.�رة ا	�!�;�� وھذا را�1 إ	# ����� 

�واق وھذه ا	.�رة إ�4� إ	# أن ا	.�رة ا� ��	�E ��	.راغ و�.�C�ت أراد ا	���� 	��را�2 ا	

�!م ��% ��ر ا	�و��� أو ا	�را�2 أAل أھ��� ��� ��رة ا	ظ��رة A دات أ����G�� ز���� �����C	ا

!�;�� ���ل ا	.�رة ا	�!�;�� ا%�!ب ، و	�ل أ��ر !�ب �ر��? إ	# �/�ھدة ا	$��ة � ا	.�رة ا	�

���� ا�/'�ل ا	��س طوال ا	�وم 	�س 	�م راغ ��� �����م � ��رون ھذه ا	.�رة ��% ص 

�راوح ����ن ��ون أ����� و	�س دا;�� ��!ب ��2 أن �/�ھدة ا	$��ة ����	�!��   %40و���? �!

  .��	�!�� 	��Iث  %33,33	�ذ�ور و

  

  أ��ر ا��را�3 ��
ھدة: 02ا��دول



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا����وى   

"���  ا��#

  أ��ر 

  ا��را�3  


ھدة        ��  

  ا���ـــــــــ��  ا���ــــــــــــــرار


�وي  ��و�ط  �  "#�

�وي  ��و�ط  ��  "#�
�  

��+
 %25  25%  05%  15  15  03  ا���

���
��  03  03  /  %05  %5  /  

��'�5��  01  03  06  %1.66  %5  %10 

  6.66%  6.66%  /  04  04  /  �ر!���6

  /  5%  /  /  03  /  أ�رى

  100%  60  ا����وع

��ل ا��دول��:  

�34 �ن ��34 �ن  �ل ا	�دول ا	ذي ���ن أ�+ر ا	�را�2 �/�ھدة ��ث ار��ط ��	�!�وى �

������ ��� �!ب �/�ھد��� ��	�!�� 	��!�وى ا	��و!ط �Bرا�2 ا�	إذ ��د أن ا ������ %05ا	

�راوح �!��� �� ��ن  %25وا	+��وي وا	����� �وى ��	�!�� 	��!� %05أ�� ا	�را�2 ا	!��!�� 

� ��ن ا��د�ت ا	�/�ھدة 	دى ا	�!�وى ا	�����  %5ا	��و!ط و�ذ	ك ا	+��وي .  

�$����� ا	�!ب ��	�ر��ب  ��.�$+������  %10أ�� ا	�����  %5و  1,66%��� � ص ا	�را�2 ا	

	دى ا	�!�و��ن  %6,66ا	�را�2 ا	�ر����، ا��د�ت 	دى ا	�!�وى ا	��و!ط و�/���ت ا	�!�� 

�2 أن أ�+ر ا	�را�2 �/�ھدة وا	�� أ ذت أ��ر �!�� ھ� ا	�را�2 .وا	����� يا	+��و��و��? �!

�������Bا. 

  ا�ذي ���ر ا-ھ��
م !" ��ك ا��را�3 : 03ا��دول



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نـا��

  ا�ذي


  م���ر ا-ھ��

�ك ا��را�3� "!  

�رار�  ا	�!��  ا	

18-

28  

28-

38  

38-

48  

48  ��

وق  

18-28  28-38  38-48  48  ��           

وق  

  05%  1.66%  8.33%  31.66%  03  05  05  19  وا��#0

  /  1.66%  1.66%  8.33% /  01  01  05  د��ور

�����  05  06  01  /  %8.33  %10  %1.66  /  

��'�5��  05  04  02  01  %8 .33  %6.66  %3.33  %1.66  

  10  60  ا����وع

��ل ا��دول��:  

��ك ا	�را�2 ھ��ك �ن �$ول  ��2 �ن  �ل ا	�دول أن ا	ذي �+�ر ����دث �ن �!�أ��� 

و;� أ رى �+�رھ� ا	د��ور ��!��  %41,65ا	وا1A ا	ذي ���/? و�راو�ت ا	�!�� 	�ل ا%���ر

11,65%  ���!�وآ رون       %19,99و��ض ا	���و+�ن ��ن اھ�����م ��	�را�2 �ن أ�ل ا	

 .  %��41,65ث ���ت أ��ر �!�� ھ� اBھ���م ��	وا1A ��'ت  18,23%	��+$�ف 

 

  

 

 

 

  

�.�دة �ن ا	�را�2  :04ا��دول!Bا  

  ا�����  ا���رار  ����ر ا���س                



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  أ�+#  ذ�ر  أ�+#  ذ�ر  ا-��'
دة �ن ا��را�3

  %41,66 %40  25  24  �#ــم

-  6  5  %10  8,33% 

  %100  60  ا����وع

��ل ا��دول��:  

4�	�� أن ا	�!ب �$�ر�ت ��ن ا	ذ�ور وا��Gث �.�رق �!�ط إذ أن أ�Eب  �3ن  �ل ا	�دول �

�.�دة 	دى ا	ذ�ور  اا	���و+�ن ا!�.�دو!B$��ة إذ ��'ت �!�� ا	د��� ا$� �� %�40ن ا	�را�2 ا	

	�ذ�ور و  %10أ�� ا	.;� ا	'�ر �!�.�دة �ن ا	�را�2 ���  %41,66و�$����� �!�� ا��Gث �ـ 

8,33% 2���أن ا	$��ة �$دم �را�2 �!�.�د ���� ا	����1 ا	�ر�� ����  	��Iث و��? �!

 � ���!�G1 اAوا	2 ا	����.�دة � أن ھذه ا	�را�2 !Bن أو�? ا���و	�'�ر��  ��C، و

  .ا	����1 و�!��ده ��# ���ء / ��C �ن �د�د ھذا �� Cرح �? ��ظم ا	���و+�ن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رأ�ك !" 0�
ة ����: 05ا��دول

  ا��ــــــن

    رأ�ك

  ا�����  ا���رار

18-28-38-48  ��18-28  28-38  38-48  48  ��



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وق  وق  48  38  28  !" 0�
ة ����  

�ــ� �دا�
�  11  4  2  2  18,33% 6,66% 3,33%  3,33% 

  %5  /  15 25%  3  /  9  15  !" ا����ــوى

  /  3,33  8,33 %11,66  /  2  5  7  ��ـــو�ط�

  /  / /  /  /  /  / /  دون ا����ـوى

 100% %60  ا����ـوع

��ل ا��دول��:  

��وب �رون أ���  �19�ن  �ل ا	�دول ا	ذي ���ن رأي ا	���و+�ن � ا	$��ة ���ظ أن !�

رد ار�Mوا  ���14وث ا���روا أن ا	$��ة � ا	�!�وى أ�� ا	�$�� وھم  �����27 �دا � ��ن 

�را�2 أن �!�� ��و!ط�، و���? $��ة �!�� ��ظ# �$�ول 	دى ا	���ھ�ر و ��C أ��� �$دم 

	�� ���A ���دات و�$�	�د ا	�'�ر�� ���ث ��د أن ا%����E أ���ت أ��� � ا	�!�وى وھذا 

��وا ��داد �ل �را���� و	�س 	�م ��م ���ض ا	�را�2 ا	$��� وذ	ك �ن ��را�1 %��م 	م �

  . �ل ا����Gت ا	!��$� 

   



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          "�
3 �
ك ا��: ا���ور ا���
  ر�ول��
ھدة �ر�

  01:ا��دول

"���  ا����وى ا��#


ھدة��  

3 �
ك ا��ر�ول  �
  �ر�

  ا����ـــــــ�  ا���ــــــــرار


�وي  ��و�ط�  "#�

�وي  ��و�ط  ��  "#�
�  

  %6,66  %11,66  %6,66  4  7  4  ��'� دا2ـــ��

  %6,66  %5  /  4  3 /  ��'� ��ـوا�رة


ن��  %28,33  %21,66  %10  17  13  6  !" �#ض ا.

 /  /  %3,33  /  /  2  ��'� �ـ
درة

 %100  60  ا����ــوع

��ل ا��دول�� :  

�2 أن �/�ھدة ���34 �ن  �ل ا	�دول وا	ذي ار��ط ��	�!�وى ا	������ 	����و+�ن �!�

�ون � ��ض ا%���ن ��ث ��'ت ا	�!�� �وھ� أ��#  %�59,99ر���2 ��ك ا	�ر!ول 

�!�� وھذا را�B�'/�B 1ت ا	���و+�ن و;� أ رى �/�ھده �C.� دا;�� �راو�ت �!���� �ـ 

�ون �ـ  24,98%��وا�رة � �.C� ھده�/� ��وأAل �!�� 	��/�ھدة �C.�  %11,66أ�� ا	.;� ا	

  .%��3,33درة ��!�� 

�ون � ��ض ا%����ن و�!� �ص �ن  �ل ا	�دول أن �/�ھدة �ر���2 ��ك ا	�ر!ول 

  .�B/'�ل ا	���و+�ن وAت ا	�رض !واء � ا	��ل أو � ا��Gدة � ا	���ر

  

  

  

  

ا�ذي ��ذ�ك إ�� ا���
�#�: 02ا��دول  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�#�
  ا����ـــــــ�  ا���ــــــرار  �
 ا�ذي ��ذ�ك إ�� ا���

3�
  %46,66  28  ط��#� ا��ر�ــ

3�
  %26,66  16  ����� �5دم ا��ر�ـ

�!
  %10  6  ا�����
ت ا����;ـ

ا�0راب ا��وا;�ـ> �ن 

  وا0#ك

10  16,66%  

 %100  60  ا����ــــــوع

��ل ا��دول�� :  

�2 أن ��ظم ا	���و+�ن ا	ذ�ن ��� �ددھم ��ا	!�ب ا	ذي �����م �����ون ا	�ر���2  28و��? �!

������ و�!��د ��# �وط�د �B$���4 ا	2 ا	��� ?�.C� �������Bر���2 ا�	ھ� ط���� ا

إ�4� إ	# / ��C �$دم ا	�ر���2 ��ث ��� �دد ا	�!��و��ن ا	ذ�ن ا	���Aت و��1 ا	/�ل 

 N د�� �!�A ط�ب	/ط ا��	ھ�  �4.�16ون ا �����و;� أ رى ا	�� ��ذ��� إ	# ا	�

�4� وھم ��راب ا	�وا1�4 �ن وا�Aك ا	�� ھ�  6ا	/ ��Cت ا	�!Aص ا � ���أراد أ�� 

 ����������� ھ� ا	�� أراد و���? �!�� 10ا	!�ب ا	دا�� إ	# ا	��Bرا�2 ا�	2 أن ط���� ا�

��م A�� س ��# د�م��	د ا��!� �������رة ا	�ر���2 ��د ذا��� ا���ذب إ	# ا	������ %ن 

  .و�وط�دھ�

  

  

  

  

  

5
ت �=��را: 03ا��دول��  أ��ر ا�


ت �=��را'�  ا����ـــ�  ا���ــــرار  أ��ر ا��



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  %40  24  ا���ر�م

>�  %11,66  7  ا��

  %40  24  ��> ا���ل

��
  %8,33  5  �دون إ�

 %100  60  ا����ـوع

��ل ا��دول��:  

�ر���ت ���� ا	 ���34 	�� �ن  �ل ا	�دول أن أ�+ر ا	��$�ت �M+�را 	دى ا	���و+�ن ھ� ا	�

�!�وت �1 ��$�ت ��1 ا	/�ل ��!�� ��11,66%����� ��$�ت ا	3�C ��!��  %40ا	 

���ت ا	�!��  ����G# �دم ا	إ ��4G��8,33% أن ��$�ت ��1 و� �	����? ���ن ا	�دول ا	

���ت أ��ر �!�� �ن ا	�M+�ر 	دى ا	�/�ھد�ن ���ر���ت ھ� ا	�  . ا	/�ل وا	


ك ا��ر�ول و�وط�د ا�#@0
ت ا-���
+��: ا���ور ا��
�ث�  

  :�01دول

"+
  ا����ـــ�  ا���ـرار  ا�دور ا-���

>�
 %10  6  ا���ــــ

  %10  6  زرع ا����ـــــ�

>�  %18,33  11  ا��ـــ

  %43,33  26  �وط�د ا�#@0ـ
ت

  %18,33  11  ��> ا��ـ�ل

  %100  60  ا����ـوع

  

��ل ا��دول��:  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���و+�ن �رون أن دوره  ���6ن ا	�دول ا	��	� أن 	�ذه ا	�ر���2 دورا ا������� إذ إن 

�ون �ن �� �;أراد �A	وا أن �ر���2 ��ك ا	�ر!ول �$وم �زرع  6ا	�!��3 ��ن ا	��س و

�ون �ن ا	���� �� ��/ �C �رون أ�? �$وم ���1 �ل �� ھو  ��11ن ا	��س وا	.;� ا	+�	+� ا	

�4م  ��رد �رون أن ��ك ا	�ر!ول ھو �ر���2 أ�Aم �ن  A26ر�ب و���د أ�� ا	.;� ا%��ر ا	

�ر�? ا%!�!�� وا	ر;�!�� ھ� �وط�د ������ ود���� إذ أن �Bت ا�A��	وط�د ا�أ�ل 

 �������Bت ا�A��	ا.  

  ا�B@ح ��ن أ!راد ���
ز+�: 02ا��دول

  "���  ا����وى ا��#

  ا�B@ح ��ن 

  أ!راد ���
ز+�           

  ا����ـــ�  ا���ــــــرار


�وي  ��و�ط�  "#�

�وي  ��و�ط  ��  "#�
�  

  %40  %33,33  %15  24  20  9  �#ـم

-  / 3  4  /  5%  6,66%  

  %100  60  ا����ـوع

��ل ا��دول ��:  

��ن ا%راد ا	����ز�� 	!�وات �ن  � ا	�دول ا	��	� ا	ذي ار��ط ��	�!�وى  حاCBط�

أ/ �ص �رون أن  9ا	������ �رى �Mن ا	���و+�ن ا	ذ�ن 	د��م ا	�!�وى ا	��و!ط وھم 

 ��!� �����$�أ�� ��� � ص  %15ا	�ر���2 �$وم ��CG�ح ��ن ا%راد ا	����ز�� 	!�وات 

أراد  3ؤ��ون ��ن ا	�ر���2 ��ن ا%طراف ا	����ز�� أ�� / ص � 20ا	�!�وى ا	+��وي وھم 

�ط�1 ا	3�C ����م، أ�� ا	���و+�ن ا	ذ�ن 	د��م !� B ?�M� رواAوى أ�ا	ذ�ن 	د��م �.س ا	�!

�وط�د ا	���Aت  �24!�وى ����� و���م  ?��ر ?�/ ص �A	وا �Mن ا	�ر���2 � �د ذا

������ن  4ا%راد ا	����ز�� 	!�وات و وا	3�C ��ن ا	��س إذا �و �!�ط�1 اCG�ح ��ن

� اCG�ح ����م 3��� B دA 2ر����	ن اM� واM�  .ار

  ھل ���ط�> ا��ر�
�3 !ض ا���و�
ت أ��ر ��
 ���ط�> ا.!راد !" ا�وا0> : 03ا��دول



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ھل ���ط�> !ض 

 
ا���و�
ت أ��ر ��

  ���ط�> !" ا�وا0>

  ا����ـــــ�  ا���ــــرار

  %85  51  ���ط�ـــ>

  %15  9  ���ط�ـ>- 

 %100  60  ا����ـــوع

��ل ا��دول��:  

 �ھذا ا	�دول ���ن إذا ��  �!�ط�1 ا	�ر���2 ض ا	 Cو��ت أ�+ر ��� �!�ط�1 ا	.رد 

�2 �ن  �	? أن �����وث أAروا ��ن ا	�ر���2 �!�ط�1 ض ا	 Cو��ت  51ا	وا1A و���? �!

�ط�1 ��!��  9و %85أ�+ر �ن ا%راد ��!�� !� B ?�M� و�ون �رون��!�15%  2���و��? �!

أن ��ك ا	�ر!ول �!ب رأي ا	�/�ھد�ن �!�ط�1 ض ا	 Cو��ت وا	�زا��ت و�ل 

���ن ��M? �ر���2 ���3 %85ا	�/��ل ��ن ا	��س أ�+ر �ن ا%راد ��� ����م و�!�� .  


ر�� �
��ر�
�3 : 04ا��دول���
  ا��'��ر �


ر�� ���
ھل �'�ر �

3�

��ر��  

  ا����ـ�  ا���ـــرار

 %63,33  38  �#ـم

-  22  36,66%  

  %100  60  ا����ــوع

��ل ا��دول��:  

�راوح �!��م ��ودون  %�63,33ن  �ل ا	�دول أ��ه �رى أن أ�Eب ا	���و+�ن وا	ذ�ن 

  .B �ودون ا	�/�ر�� %36,66ا	�/�ر�� ��	�ر���2 و

�رة ا	�ر���2 /��ت ا	��س �2 أن ����م و��? �!�A�� وط�د���ر ��	�/�ر�� �ن أ�ل .�� ا	

 .ھذه ا% �رة ھ� ا	�دف ا	ر;�!� 	��ك ا	�ر!ول



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�$وى ��# ذ	ك: 05ا��دول B ك�����# ا	�/�ر�� و	�  	د�ك �/��� �1 إ�!�ن و

ھل �د�ك ����� �> إ��
ن 

و����� ا���
ر�� !" 

ا��ر�
�3 و���ك - �5وى 

�� ذ�ك+  

  ا����ــــــ�  ا���رار

  %45  27  �#ـم

-  33  55%  

 %100  60  ا����ــــــوع

��ل ا��دول��:  

�2 أن ��!�45%  �����$��$وى ��# ذ	ك  Bو ��وھ� �!ب  %55	د��� �/��ل و�ود ا	�/�ر

�ر�م و��1 ا	/�ل����# ا	�/�ر�� ��	�ر���2 �ن أ�ل ا	� ��������دة 	�س 	د��� �/��ل 	�.  

  

  

  

  

  

  

  

  ا�طر!�ن ا����
���ن �
ك ا��ر�ول ھو ا��ر�ول ��ن: 06ا��دول

ھل ا��ر�
�3 ھو ا��ر�ول 

  ��ن ا�طر!�ن ا����
���ن

  ا����ـــ�  ا���ـــــرار

 %93,33  56  �#ـم

-  4  6,66%  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  %100  60  ا����ـــوع

��ل ا��دول��:  

��+ل  %�93,33ن  �ل ا	�دول �رى أن �!��  �����وث �رى �Mن ��ك ا	�ر!ول  56وا	

أ/ �ص �رون أن ا	�ر���2  4وھم  %��6,66ن ا	طر�ن ا	�� ���Cن و�!��  ھو �ر!ول

�ر�م �ل �	�س $ط �ر!ول ��ن طر�ن �� ���Cن و	��? �ر���2 �$وم ���1 /�ل ا	��س و

�ر�م ���ق ا	!� ��.  

  ھل �#�س دور اB+@م: 07ا��دول

ا����وى   ھل

"���  ا��#

  �#�س دور اB+@م

  ا���ـــ��  ا���ــــرار


�وي  ��و�ط�  "#�

�وي  ��و�ط  ��  "#�
�  

  %43,33  %36,66  15%  26  22  9  �#ــــ�س

 / /  5%  / /  3  - �#ـــ�س

  100%  60  ا����ــوع

��ل ا��دول��:  

 ������������ ھذا ا	�دول ار��ط ��	�!�وى ا	�Bت ا�A��	وط�د ا� ��س دور ا�G�م ��

�وط�د ا	���Aت  ���� � ص ا	�!�وى ا	��و!ط وأ/ �ص �رون أ�? ���س دور ا�G�م 

������ و�B+��وي  3ا	وى ا��رون  22أراد �$و	ون أن ا	�ر���2 ا ���س ھذا ا	دور وا	�!

��Gس دور ا�/ ص أAروا �Mن ��ك ا	�ر!ول  26م �ذ	ك ا	�!�وى ا	����� وھم أ�? ��

�������Bت ا�A��	وط�د ا� � ھو �ر���2 ���س دور ا�G�م 

 

  



 :النتائج العامة

من خالل اإلطار التطبيقي تمكنا من رسم صورة حول رأي الجمهور في قناة نسمة عامة 

  :وبرنامج جاك المرسول خاصة ومن أهم النتائج التي تحصلنا عليها وذلك باعتمادنا على الجداول

 أن معظم المبحوثين يتابعون قناة نسمة أحيانا وذلك يعود إلشغاالتهم اليومية

أفراد الكلية أقروا بأن البرامج التي هي األكثر مشاهدة لديهم هي البرامج االجتماعية  أغلب

بالدرجة األولى بما أنها تمس الواقع الذي يعيشه الفرد في المجتمع باإلضافة غلى البرامج السياسية 

 والتثقيفية وكذلك الترفيهية وبرامج أخرى

مج والتي تجعل المشاهد يهتم بالديكور من حيث الذي يثير االهتمام في تلك البرا اأم

 وآخرون اهتمامهم هو التثقيف  إضافة التسلية

يرى معظم المبحوثين أن هذه البرامج أفادتهم في حياتهم إذ تكمن أوجه االستفادة في أن هناك 

بعض األشياء كانت غائبة عن فكرهم وأعينهم وهذه البرامج ساعدتهم في االستيعاب كما يشغل 

 .فة إلى اكتساب معارف جديدة والتعلم من تجارب اآلخرينبالهم إضا

من خالل السؤال حول رأي المبحوثين في قناة نسمة كانت أجابتهم أن القناة في المستوى 

 .وهذا يعني أنهم راضين نوعا ما كما تقدمه القناة من برامج تعكس في التراث المغاربي

عض األسئلة نستنتج أنه البرنامج فيما يخص برنامج جاك المرسول من خالل طرحنا لب

ناجح وهو أنه يحظى بإقبال الجماهير وأنم المبحوثين ارتأوا بأن فكرة البرنامج هي فكرة جيدة تعالج 



قضايا اجتماعية وتساعد على جمع شمل الناس واإلصالح بينهم أن يساهم في توطيد العالقات 

 االجتماعية 

االجتماعية إذ هو يقوم بتوطيد هته العالقات برنامج جاك المرسول له عالقة بالعالقات 

 .وتنميتها وجمع شمل الناس ودعم عالقاتهم

يلعب برنامج جاك المرسول دورا في توطيد العالقات االجتماعية وذلك بجمع شمل الناس 

 واإلصالح بينهم وتكريم األحبة إذ يقوم بجمعهم بالتو واحد ويسمح لهم بالحديث

اقع الفرد في المجتمع ألن القصص التي تعرض في البرنامج برنامج جاك المرسول يمس و 

 .هناك من يشابهها في المجتمع

  

  

  

  

 



  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  البحث العلميوزارة التعليم العالي و 

  -مستغانم– جامعة عبد الحميد بن باديس

  و االتصال اإلعالمكلية علوم 

                

  استمارة البحث

  

 اإلعالماالتصال تخصص وسائل و  اإلعالمماستر علوم  الثانيةنا طالبة السنة أ

دور البرنامج التلفزيوني "ب رج لنيل شهادة الماستر المعنونة تخ مذكرة إعدادالمجتمع بصدد و 

   "في توطيد العالقات االجتماعية  المر سولجاك 

حول  رأيكمالبحث نضع بين يديك هذه االستمارة كدراسة ميدانية الستطالع  إطارفي 

في مربع ) X( عالمة باهتمام بوضع األسئلةعن كل  اإلجابةمنكم الموضوع لذا نرجو 

  .المقترحة اإلجاباتالتي تناسبكم ضمن عدد  اإلجابة

  

  .علمية بحثه غراضأستستعمل في  التي ستدلون بهاكل البيانات  :مالحظة

  

  

  

  

  




ت ا������ �
  :ا���

   ذ�ر           أ���:  ا���س 

  ��� �وق  48           48- 38            38- 28          28- 18: ا��ن 

  ......................................:ا����وى ا������� 

  ..................................................:ا�وظ��� 

   أر�لأ#زب           ��زوج            �ط�ق                :ا����� ا��د��� 

  ��د���      �ر����             ��و�ط�            :  ا����� ا%����#�� 


ھدة ��
ة ����:  ا�ولا���ور ��:  

  ھل ���*( )��ة ���� ؟.1س

  ��درا             أ�����دا,��         

  �� ھ� ا��ر ا�*را�0 �/�ھدة �� ا�.��ة �د�ك ؟.2س

  ا����#��         ������            ��.����                 �ر����2               ا1رى 

  اھ����ك �� ��ك ا�*را�0 ؟ ���را�ذي �� .3س

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

  ��ك ا�*را�0 ؟ أ��د�كھل . 4س

  ��م             % 

  ا%����دة ؟ أو�6��ن ��م ���  إدا

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

  �ك �� )��ة ���� ؟�� رأ. 5س

��  �� ا����وى           ��و�ط�                 دون ا����وى       �دا   ���


ك :  ا��
��ا���ور � ��
  :ا��ر �ول��
ھدة �ر�

  ؟  ا��ر �ولھل �/�ھد *ر���0 ��ك . 1س

  *��8 ��درة            ا9���ن*��8 دا,��              *��8 ��وا�رة              �� *�ض 



  ا����*�� ؟ إ���� ا�ذي ��د*ك ا��ر . 2س

  ط*��� ا�*ر���0 ا%����#�� 

  /��81 �.دم ا�*ر���0 

  ا�/��81ت ا����:��� 

  وا)�ك ا)�راب ا��وا:�( �ن 

  ��ك ؟ أ�رت�� ا��ر ��.� . 3س

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

���و"  ا��ر �ول�
ك : "  ا���ور ا��
�ث 
  :�وط�د ا�"!�
ت ا ���

  ھل �رى �2ذا ا�*ر���0 دور ا����#� �� ؟ . 1س

�دد.............................................................................:.................  

  ا�����ز#� ���وات ؟  أ�راد*�ن  ا?8<ح���ط�(  ا��ر �ولھل �ؤ�ن *�ن *ر���0 ��ك .2س

  ��م             %

  �� ا�وا)( ؟  ا�9رادا�*ر���0 ���ط�( �ض ا�81و��ت ا��ر ��� ���ط�(  أنھل �رى . 3س

  ���ط�(             % ���ط�( 

  ھل ���ر �� ا��/�ر�� *��*ر���0 ؟ . 4س

  ��م            % 

  �� و ����� ا��/�ر�� *��*ر���0 و ���ك % �.وى #�� ذ�ك ؟  إ���نھل �د�ك �/��� �( .5س

  ��م            % 

  *�ن ا�طر��ن ا�����8�1ن ؟ ا��ر �ولھل ا�*ر���0 ا����ز�و�� ھو  ا��ر �ول��ك . 6س

  ��م            % 

�� ����� ا��<)�ت  ا?#<مھل ھذا ا�*ر���0 ���س دور "  �ولا��ر��ك . " 7س

  ا%����#�� ؟

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



 

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

  

                                                                   

  



 

  
  

  
  

  

  

  



 

  
  

  

  

                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  



  :البحث االستطالعي

لها من خالل طرحي للموضوع وجدت نفسي في حاجة ملحة إلى الدراسة االستطالعية لما 

أهمية كبرى في إعطاء المعالم األولية في تحديد الموضوع وضبط العناصر والوقوف عليها من 

  .من أجل االنطالق في الدراسة

المتعلقة بمشاهدة القناة، ومدى تتبع برنامج جاك ومن خالل طرحي لبعض األسئلة 

  :على مجموعة من الناس تبين لي التاليالمرسول، 

 :البرامجيفضلونها لما تضمه من تنوع في  ،أن معظم الناس من محبي قناة نسمة ومتلقيها

 يدعو إلى اجتماعيبرنامج ألنه وبصفة خاصة برنامج جاك المرسول ، ة، اجتماعية، ترفيهيةثقافي

  .اإلصالح بين الناس والتسامح وجمع الشمل بينهم

  .وعلى أساس ذلك تمكنت من تحديد عينتي، والتحضير لألسئلة التي ستتضمنها اإلستمارة



 



  :منهج البحت وأدواته

  :المنهج

هو الطريق أو األسلوب الذي يسلكه أي باحث من خالل دراسته لظاهرة اجتماعية معينة 

قصد التوصل إلى معلومات وبيانات حول هذه الظاهرة التي بإمكانها أن تقيده في بحثه من بدايته 

األساس في نجاح  كيف سندرس المشكلة؟ فهي: وحتى نهايته حيث يجيب على السؤال اآلتي

البحث تمثل في دراسة وسائل اإلعالم وما تعرضه من برامج التي تهدف إلى تحقيق التكافل 

  .وتوطيد العالقات االجتماعية

بغية إظهار الشيء على حقيقته وفي البحث يد على الشيء الملطخ فالمسح يفيد إصرار ال

فها الطبيعي الذي ترمي من خالل العلمي يعرض على أنه التعرف غلى الظاهرة المدروسة في وص

  .مسح المعلومات ذات العالقة بمكوناتها األساسية وما يسودها من مكونات داخلية وخارجية

ستمارة هي أداة تتضمن مجموعة من األسئلة التي يطلب من المبحوث اال :أداة البحت

لحقائق معينة أو اإلجابة عنها بطريقة يحددها الباحث حسب أغراض البحث تهدف إلى التعرض 

  .وجهة نظر اتجاه المبحوثين و تعتبر من أكثر الطرائق المستعملة في البحوث

  .و قد اعتمدنا على هاته األداة في بحثنا و ذلك بتوزيعها على المبحوثين

  :مجتمع البحث والعينة

لبرنامج التليفزيوني يعتبر محور هذه الدراسة استطالع آراء بعض الناس حول مشاهدة ا

  .، ويتمثل مجتمع البحت في مشاهدي ومتتبعي برنامج جاك المرسول في الجزائرالمرسول جاك

  :   العينة

هي اختيار جزء صغير من وحدات مجتمع البحث اختيارا عشوائيا أو منضما والمعروض 

لدى بعض الباحثين بأسلوب العدد العشوائي أو تحكيما قصديا ليشكل هذا الجزء من وحدات 

المادة األساسية  للدراسة والعينة كلمة مشتقة من الفعل عين الذي يفيد في اللغة لمجتمع البحث 



العربية معنى خيار الشيء، وبذلك فالعينة هي ما تم خياره من هذا الشيء، وفي هذا البحث 

العلمي فإن العينة تعني الجزء الذي يختاره الباحث وفق طرق محددة لمثل مجتمع البحث تمثيال 

المشاهد  المستغانمي جمهوروقد اخترنا في هذه الدراسة العينة القصدية وهي العلميا سليما 

  .    مبحوث 60للبرنامج وتتكون من 



  :المصطلحات والمفاهيم اإلجرائيةتحديد 

  :البرنامج التليفزيوني-1

إلى ) مجموعة مشاهد مصورة يصاحبها صوت(رسالة من مرسل عبر قناة  :اصطالحا

  1.تريد أن تحقق أهدافا محددة، عبر معلومات عقلية ووجدانية) مشاهد(مستقبل

عن مادة تليفزيونية تبث مسجلة أو حية على الهواء وتشغل مساحة زمنية محددة  عبارةفهو 

جاه معين أو صفة معينة عادة ما تكون هذه المادة في إطار البرنامج تحمل ات ،ألية قناة تليفزيونية

  .تحقق فيها إحدى أهداف محطة البث

حصة وهو  ''مرسولجاك ال''البرنامج التلفزيوني حسب الدراسة، هو برنامج : إجرائيا

م تهدف إلى تقريب كل بعيد وتكري ذات طابع خيري إنساني، تليفزيونية، تعرض على قناة نسمة،

الحصة المتواجد في تونس، والبرنامج يسجل بحضور  أستوديوكل حبيب من خالل دعوته إلى 

  .  الطيب قاسي عبد اهللا: الجزائري عالميالجمهور، ويقوم بتقديم البرنامج اإل

هي كل اتصال لإلنسان بغيره وهو يقوم بنشاطه اليومي كعالقة  :العالقات االجتماعية-2

  .الخ.........الجوار والتعليم والوظيفة وعالقة البيع والشراء والعالقات الفنية

على مستوى عالقة الفرد '' جاك المرسول''هو ذلك التفاعل الذي يخلقه البرنامج : إجرائيا  

نه يتولى مهمة تحسينها أو تطويرها وتعزيزها، بفض النزاع، أو بالتعبير عن بالفرد اآلخر، بحيث أ

المشاعر الجميلة كاالمتنان والعرفان، وعليه فتوطيد العالقات االجتماعية هو هدف البرنامج 

  .األول

  

                                                           

  .21ص ،2007 ،1العراق، ط ، دار الفجر،حهكتابته ومقومات نجا :البرنامج التليفزيونياجي محمود، فاروق ن 1
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  :خاتمة

في صياغة سلوك و  ،ن التلفزيون يلعب دورا هاما في عصرناأفي الختام يمكن القول ب

 يمكن االستغناء عنه؛ التوجيه اآللي في مجتمعنا الذي ال داةفأصبح بذلك أ ،المجتمعاتفراد و األ

أماكن نشرها عبر األجيال و  ىلعادات والتقاليد إلافمن خالله يمكن نقل المعلومات واألفكار و 

ري اهتمام الجماهير ألنه من أهم وسائل االتصال الجماهي ىنه استطاع أن يستحوذ علا ذتلفة؛ إمخ

يقوم بترجمة الحياة فهو ، ترتبط بحياة الناسفعالة اتصال  وسيلةفي الوقت الحاضر باعتباره 

  .االجتماعية عبر عدد من البرامج التي نشاهدهاثقافية و الاالقتصادية و 

المرسول يمكن اعتباره البرنامج األكثر قربا من الجمهور العربي عامة  وبرنامج جاك

والجزائري خاصة، ألنه يطرح قضايا األفراد وخالفاتهم ومشاكلهم، والسيما أن المجتمع الجزائري 

التفافية، يعطي أهمية كبيرة للعالقات االجتماعية ولصلة الرحم، فهو بلد مسلم تشكل  هبخصوصيت

رين أساس تعايشه والمحيط، والبرنامج يحقق له جزء كبيرا من هذه الحاجة عالقاته مع اآلخ

  .االجتماعية

 


